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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยึดมั่นในปรัชญา “การศึกษา
สรา งคน คิด คน ภูมิป ญ ญา พัฒ นาทอ งถิ ่น ” และมีวิส ัย ทัศ น คือ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงมั่นที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพพร อ มทํ า งานในประชาคมอาเซี ย น เป น
ศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปนคําตอบของทองถิ่น
ในการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยื น ผลิตบั ณฑิต ที่มีคุ ณภาพคูคุ ณธรรม พัฒนา
องค ค วามรู ภู มิป ญญา สูส ากล ซึ่ ง เปนกลไกหนึ่ งที่ ขั บ เคลื่ อนให เ กิ ด
การคิ ด ค นภู มิ ป ญ ญา เพื่ อ ที่ จะผลิ ต บั ณฑิ ต ให มีคุ ณภาพ การพั ฒ นา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน คือ การสรางองคความรูจากงานวิจัยเพื่อตอบโจทย
ปญหา พัฒนาทองถิ่น และผลที่จะตามมาคือองคความรูที่ไดจากงานวิจัย
ซึ่งนําไปสูเ วทีสากล งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ภายใตแนวคิด “พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย
กาวไกลสู Thailand 4.0” ในระหวางวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทายสุดนี้ ผมขอขอบคุณเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คณาจารย คณะผูจ ัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ดําเนินการใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ ผมหวังเปนอยางยิง่ วาการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนีจ้ ะเปนอีกกาวหนึ่งที่เปดโอกาสใหกับ
อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตลอดจนผูสนใจทุกทานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนเครือขาย
การสรางสรรคงานวิจัย และสามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางแทจริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป
(ผูช วยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สารจากรองอธิการบดี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตแนวคิด
“พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0” ในระหวางวันที่ 28 - 29
กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตความรวมมือของเครือขายสหวิทยาการ
แหงราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวที
แลกเปลีย่ นทางวิชาการระหวางคณาจารย นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการทั้งจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ซึ่งถูกกลั่นกรองและคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ จํานวน 2 ทาน
โดยมีผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายนอก 1 ทาน และภายใน 1 ทาน บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกในการนําเสนอ
ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ บทคัดยอจะไดรับการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Abstract Proceedings
Book) พรอมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟลในแผนซีดี และจะสงใหหองสมุดของมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะคัดเลือกบทความดีเดน (Best Paper) ในรูปแบบบรรยาย (Oral
Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ในแตละสาขาซึ่งถูกกลั่นกรองและคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนี้ มีการแบงสาขาของการนําเสนอบทความวิจัย
เปน 6 กลุมสาขาวิชาการหลัก คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พยาบาลศาสตร และวิทยาการจัดการ โดยมีการนําเสนอบทความจํานวน 19 สาขา และมีบทความที่สงเขารวมทั้งหมด
362 เรื่อง ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอบทความจํานวน 311 เรื่อง แบงเปนการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral
Presentation) 226 เรื่อง การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 85 เรื่อง โดยมีบทความวิจัยและ
วิชาการจากหนวยงานภายนอก 65 หนวยงาน และในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ยังไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จําปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนองคปาฐกบรรยายเรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” และ
นายแพทยพลเดช ปนประทีป กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ เปนองคปาฐกบรรยายเรื่อง “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0”
ทายนี้ ในฐานะผูจัดโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณ
เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณาจารย และคณะผูจัดงานประชุมวิชาการที่ไดรวมกันสนับสนุนและจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ หวังวา
การรวมมือกันในครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนในการสรางเครือขายการวิจัยในสาขาตาง ๆ ใหกวางขวางตอไปในอนาคต
มีการเชื่อมโยง และสรางประโยชนใหผูที่สนใจ นําความรูไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัย พัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติ
ตอไป
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กรรมการ
กรรมการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

18. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิรสิ รรหิรัญ
19. รองศาสตราจารย ดร.แสงเทียน อยูเถา

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

20. รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
กรรมการ
21. รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต กรรมการ
22. รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรญ
ั กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23. รองศาสตราจารย ดร.สมพร รุงเรืองกลกิจ
24. รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ โกทันย

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

25. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ โชติบาง
26. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

27. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
28. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

29. รองศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
30. รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

31. รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ เพชรภา

กรรมการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

32. รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข

กรรมการ

33. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสจั

กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

กรรมการ

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

35. รองศาสตราจารย ดร.พยอม ธรรมบุตร

กรรมการ

ตะวันออก
มหาวิทยาลัยพะเยา

36. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ
37. รองศาสตราจารย ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

38. รองศาสตราจารย ดร.สุพัตรา คูหากาญจน
39. รองศาสตราจารย ดร.กําจร หลุยยะพงศ
40. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

41. รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ
42. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

34. รองศาสตราจารย ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ

43. รองศาสตราจารย ดร.ศิษฐธวัช มั่นเศรษฐวิทย กรรมการ
44. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

45. รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
46. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
47. รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

48. รองศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต กรรมการ
49. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

50. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
51. รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรรมการ
กรรมการ

52. รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน
53. รองศาสตราจารยธัญพิสิษฐ พวงจิก

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

54. รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ
55. รองศาสตราจารยศุทธินี โอบายะวาทย

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

56. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบรู ณ
57. รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

58. ดร.มติ หอประทุม
59. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม

กรรมการ
NECTEC
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

60. นายจิรันดร บูฮวดใช
61. นางสาวพิมลพรรณ แซเหลี่ยว

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

62. นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี
63. นางสาวลัดดา เข็มนาค

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บริหารการศึกษา

ปรัชญาและศาสนา

อาเซียนศึกษา

นิเทศศาสตร

สาขาที่นําเสนอ
วิทยาศาสตรกายภาพ

หัวขอเรื่องที่บรรยาย
A Case Study of the Legendary
Smart Electroceramics: Perovskite
Barium Titatane
“เปดใจ” ความทาทายของการสื่อสาร รองศาสตราจารย ดร.ธิติพฒ
ั น เอี่ยมนิรันดร
ในตนเองกอนการเปดรับสื่อและสาร
สาขาวิชานิเทศศาสตร
เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การคัดสรรพนักงานในยุค Thailand 4.0
ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ปรัชญาและศาสนาในมิติ 4.0
ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
ภาคีสมาชิก สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
บริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ในยุค Thailand 4.0
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 กันยายน 2560
ชื่อผูบรรยาย
ศาสตราจารย ดร.สุพล อนันตา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตารางนําเสนอผูท รงคุณวุฒิรบั เชิญ (Invited Speaker)

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

เวลาที่บรรยาย
13.00-14.00 น.

หองประชุมปนเกลียว
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
หอง LI 1
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

หอง LI 2
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

สถานที่บรรยาย
หองประชุมใหญ
อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 1
หอง LI 4
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

Machine Learning in Medicine:
Research and Innovation

การศึกษาพยาบาลไทยในยุค
Thailand 4.0

พัฒนางานวิจัย สูทองเที่ยวไทย 4.0

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ในยุค Thailand 4.0

วิศวกรรมไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส

พยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตรและ
สุขภาพ
การทองเที่ยว

วัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

สาขาที่นําเสนอ
หัวขอเรื่องที่บรรยาย
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี New neural learning model for huge
สารสนเทศ
data in non-stationary environment
รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คุณยุวดี นิรัตนตระกูล
ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาดการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
ผูอํานวยการหลักสูตร MCT
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วันที่ 29 กันยายน 2560
ชื่อผูบรรยาย
ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

09.00-10.00 น.

09.00-10.00 น.

09.00-10.00 น.

09.00-10.00 น.

เวลาที่บรรยาย
09.00-10.00 น.

หอง ประชุมเฟองฟา
อาคารบรรณราชนครินทร
ชั้น 5

หอง LI 6
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4

หอง LI 5
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4

หอง LI 4
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

สถานที่บรรยาย
หองประชุมปนเกลียว
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The 9th NPRU National Academic Conference
“พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0”
“Achieving Thailand 4.0 through Research Development in Higher Education”
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560
เวลา

วันที่ 28 กันยายน 2560
สถานที่ : อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.

กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.10 - 09.20 น.

กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีฝายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.20 - 09.30 น.

กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

09.30 - 10.30 น.

การปาฐกถาขององคปาฐกเรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0”
โดย ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10.30 - 11.30 น.

การปาฐกถาขององคปาฐกเรื่อง “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0”
โดย นายแพทยพลเดช ปนประทีป กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

11.30 - 12.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร บทความดีเดน (Best Paper Awards), Session Chair
และรวมถายภาพที่ระลึก

12.00 - 13.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

13.00 - 18.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย
วันที่ 29 กันยายน 2560

เวลา

กิจกรรม

09.00 - 12.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย

12.00 - 13.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

13.00 - 15.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย (ตอ)

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร
Chairpersons : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง Lab Com 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
AGR 1
การศึกษาสูตรอาหารจากถั่วเหลืองสกัดในการเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาวและ
เห็ดกระดาง โดย ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ
09.15-09.30 น.
AGR 2
Species Composition, Richness and Diversity of Beetles (Coleoptera)
in Agricultural Ecosystem โดย Bounsanong Chouangthavy
Sunisa Sanguansuband and Naoto Kamata
09.30-09.45 น.
AGR3
ผลของการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
ผักบุงจีนในชุมชนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย วนิดา ชัยชนะ
09.45-10.00 น.
AGR 4
การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกจากดิน
โดย วาสนา เนียมแสวง จริยา อินสวาง และสุวนันท สถาปตานนท
10.00-10.15 น.
AGR 5
การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระในฟกขาวสด
และผลิตภัณฑจากฟกขาว โดย จารุชา ยี่แสง
10.15-10.30 น.
AGR 6
การศึกษากิจกรรมตานจุลินทรียและปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของฟลาวร
และเปลือกจากหัวเทายายมอม โดย ญาณิกา วัชรเทวินทรกุล
10.30-10.45 น.
AGR 7
การศึกษาการละลายฟอสเฟตโดยแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินสวนสมโอจังหวัด
นครปฐม โดย กัญญา สอนสนิท
10.45-11.00 น.
AGR 8
การศึกษาผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน:
กรณีศึกษา ตําบลหวยหมอนทอง จังหวัดนครปฐม โดย อานนท เรียงหมู
พงษนาถ นาถวรานันท และกัญญา สอนสนิท
SCI : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
วันที่ 28 กันยายน 2560 หองประชุมใหญ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
SCI_Invited บรรยายเรื่อง “A Case Study of the Legendary Smart Electroceramics:
Perovskite BariumTitatane” โดย ศาสตราจารย ดร.สุพล อนันตา
14.00-14.15 น.
SCI 2
การพัฒนาไพลินสังเคราะหจากกระดูกไก โดย กนกวรรณ แกวประเสริฐ
และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
14.15-14.30 น.
SCI 3
สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียม
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ เพ็ญนภา ใจกลา และจักรพงษ แกวขาว
14.30-14.45 น.
SCI 4
ผลของ Sb2O3 ตอการลดลงของฟองอากาศในแกวตัวอยาง โดย พิมพศิธร บุออน
ณรงค สังวาระนที ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.
15.15-15.30น.

15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.
เวลา
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.
เวลา
14.00-14.15 น.

SCI 5

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลิเทียม
โซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ
บุณฑริกา จําปาเงิน และจักรพงษ แกวขาว
SCI 6
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยนิโอดิเมียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ชนันญา วงษดียิ่ง ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว
SCI 7
การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวย
ซาแมเรียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ทิวาวรรณ วิจารณปรีชา
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 8
สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียม
บอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ดวงรักษ โชติชวง
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 9
สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียม
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุธินี เที่ยงทอง และจักรพงษ แกวขาว
หองประชุม 506 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
SCI 10
การศึกษาทางทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและยอยของระบบ
แกวลูทีเชียม-โซเดียม-บอเรต โดย Keerati Kirdsiri and Punsak Glumglomchit
SCI 11
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแกว Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2
ที่เติมคอปเปอรออกไซด โดย ปยะชาติ มีจิตรไพศาล ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 12
ผลของ SiO2 ตอการเกิดสีของ MnO2 ในแกวบอเรต โดย ยศกิต เรืองทวีป
บวรรัตน สาวสวรรค เพ็ญนภา สายสรอย สโรชา สมบุญลาภ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 13
การวิเคราะหโครงสรางผลึกและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย วัชรินทร ราชนิยม ณรงค สังวาระนที
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 14
การศึกษาสมบัติทางแสงของแกวบอโรซิลิเกตที่เติม Nd2O3 : V2O5
โดย ยศกิต เรืองทวีป และจักรพงษ แกวขาว
SCI 15
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม โดย จิตรภณ สุนทร
SCI 16
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและคา Buildup factor ของรังสีแกมมา
ในอิฐมอญ โดย วสุ ชีวสุขานนท พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 17
การสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องอบพืชผลทางการเกษตร โดยใชพลังงาน
ความรอนจากชีวมวล โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ทศพล พวงทองทับ และเพ็ญเพชร โสขุมา
SCI 18
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในเตาอบพลังงานรวม โดยใชพลังงานจากเทอรโมอิเล็กตริค
ในการผลิตกระแสไฟฟาปอนระบบ โดย กิติพันธ บุญอินทร และวราวุธ สอาดสิน
หองประชุม 504 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
SCI 19
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลิเทียม
บิทมัสบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย กิติพันธ บุญอินทร ชลิตา ผิวเกลี้ยง และจักรพงษ แกวขาว

14.15-14.30 น.

SCI 20

สมบัติทางแสงและการเปลงแสงของระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 3+ โดย เยาวลักษณ ทาริวงศ ณัฐกฤตา จันทิมา
และจักรพงษ แกวขาว
14.30-14.45 น.
SCI 21
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
โดย ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ
จักรพงษ แกวขาว และณรงค สังวารนะที
14.45-15.00 น.
SCI 22
Physical and optical study of TeO2and Sb2O3 based Phosphate glasses
โดย Muhammad Shoaib Natthakridta Chanthima Gul Rooh and
Jakrapong Kaewkhao
15.00-15.15 น.
SCI 23
การศึกษาคุณสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญจากวัตถุดิบใน จังหวัดนครปฐม
โดย ชญานิศ พันธชาติ ภาณุมาส ศรีสะอาด อิทธิญา สุขศรี กิตติพงษ เสียงเสนาะ
อกนิษฐ ศรีภูธร พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
15.15-15.30 น.
SCI 24
การศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดินและคุณสมบัติในการกําบังรังสี
โดย ปองกานต รอดพลอย พัชรินทร อาจจินดา กิตติพงษ เสียงเสนาะ
ศุภรัตน ทัศนเจริญ และจักรพงษ แกวขาว
15.30-15.45 น.
SCI 25
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
โดย ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว ณัฐกฤตา จันทิมา สุนิสา สาระไชย จักรพงษ แกวขาว
และณรงค สังวารนะที
15.45-16.00 น.
SCI 26
การศึกษาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดุปองกันรังสี
แกมมา โดย วุฒิชัย ไชยภักษา วิราภรณ หงสทอง พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
และจักรพงษ แกวขาว
16.00-16.15 น.
SCI 27
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยซาแมเรียม 3+ โดย นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน จินตนา ภูษณะพงษ
เยาวลักษณ ทาริวงศ จักรพงษ แกวขาว และณัฐกฤตา จันทิมา
MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิติ
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
และอาจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
MATH 1
ตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมัน
เสนของประเทศไทย โดย ปรารถนา มินเสน และภัทราภรณ ธรรมปอก
13.15-13.30 น.
MATH 2
การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกตและซิมมูเลทเต็ด
แอนนิลลิงเพื่อการหาคาเหมาะที่สุด
โดย ชิดสมัย อุนมอน วฐา มินเสน และพิมผกา ธานินพงศ
13.30-13.45 น.
MATH 3
สัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดของการแจกแจงแบบปกติปลอมปน
ชนิดสเกลสําหรับการทดสอบความเปนปกติ โดย วันเพ็ญ จันทรังษี
13.45-14.00 น.
MATH 4
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน
แบบแมกนิโทเมตริกจากตัวกลางวิวิธพันธุซึ่งอยูใตพื้นผิวดินเอกพันธุ
โดย วรินทร ศรีปญญา

14.00-14.15 น.

MATH 5

การลูเขาของกระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa เพื่อหาผลเฉลยรวมของปญหา
ดุลยภาพแบบ split และปญหาจุดตรึงของการสงแบบหลายคาในปริภูมิฮิลเบิรต
โดย ณวิชชา ออนใจเอื้อ
14.15-14.30 น.
MATH 6
การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 โดย แกวตา เจือนาค
และอารีย วรเตชะคงคา
COM : สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Chairpersons : อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สารสนเทศ
อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
วันที่ 29 กันยายน 2560 หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
COM_Invited บรรยายเรื่อง “New neural learning model for huge data in nonstationary environment” โดย ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
10.00-10.15 น.
COM 4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อน
คูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ภานุภาค นาคลําภา และมนัสนิต ใจดี
10.15-10.30 น.
COM 5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อน
คูคิดเพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดย ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัสนิต ใจดี
10.30-10.45 น.
COM 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่อง
คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเกมการศึกษา โดย นวลชนก นิลขา และมนัสนิต ใจดี
10.45-11.00 น.
COM 11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดย วนารี ทองอําไพ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
11.00-11.15 น.
COM 14
เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดย กฤษณะ ดีมา
และกสมล ชนะสุข
11.15-11.30 น.
COM 15
การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดย วรุฒ ปานเหลือง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
11.30-11.45 น.
COM 16
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดย ชนาธิป ศรีแดงนนท และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
11.45-12.00 น.
COM 17
การพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง การสร างเว็ บเพจสําหรั บ
นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 บู ร ณาการวิ ธีการสอนรูป แบบโมเดลซิ ป ปา
โดย กุ ล นิด า คล ายมณี และอุบ ลรัต น ศิ ริ สุข โภคา
13.00-13.15 น.
COM 18
การประยุกตใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย อนุภัทร ชื่นจิตตเสาวคนธ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00น.

เวลา
10.00-10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.

COM 19

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด
อุปถัมภ) โดย อินทิพร ผดุลยศิลป และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
COM 20
การเสริมประสบการณ เรื่อง หลักการทางานและการเลือกใชคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชรปู แบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย พิฑูรย คลายหิรัญ
และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
COM 21
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
คอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย เกศิณี สีมา
และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 22
การเสริมทักษะการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ดวยการประยุกตใชเทคนิควิธีการสอน
แบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย ธีรภัทร ยอดจอก
และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 23
การสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทัพหลวง
(หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย พิมพธนดา จารึกพูนผล และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 24
การเพิ่มทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปะเพื่อการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย วันเพ็ญ สามสาหราย
และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 25
การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปน
ฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย วิทวัส ชวนชม
และไพศาล สิมาเลาเตา
หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
COM 3
การแยกวัตถุจากขอมูลภาพถายโทรศัพทมือถือ โดย กมลมาศ ทองเรือง
ปยะดา คัมภิรานนท และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
COM 8
ระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจคาปลีกโดยใชธุรกิจอัจฉริยะ
บนคลาวด โดย ปกรณ หงษนอย และนิเวศ จิระวิชิตชัย
COM 10
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ดวย เพาเวอร บีไอ โดย คัทลียา มวงโต และนิเวศ จิระวิชิตชัย
COM 26
การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบ
แบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได โดย พรทิพย บุญพิทักษ
ไกรุง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลยชัย สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ

เวลา
10.00-10.15 น.

หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
COM 2
การปรับความสวางของภาพโดยใชคุณสมบัติของฮิสโตแกรม
โดย ณัฐฐา ฉิ่งทองคํา และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
10.15-10.30 น.
COM 7
การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร โดย ภัทรณรินทร รวิชนพรัตน จิรพันธุ ศรีสมพันธุ
และธีราทร ซนีเย็ง
10.30-10.45 น.
COM 9
ระบบคลังขอมูลสําหรับรานจําหนายสินคา กรณีศึกษา นอรทวินด
โดย เบญจพล เชื้อพุทธ และนิเวศ จิระวิชิตชัย
10.45-11.00 น.
COM 12
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิต
วิทยาลัย บนแท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โดย นุชนาฏ ขาคง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
11.00-11.15 น.
COM 13
การปรับปรุงวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณในการแบงสวนภาพ
ที่มีสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร โดย ปาลิดา พวงแพ
ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ และสรร รัตนสัญญา
TEE : สาขาวิศวกรรมไฟฟา และ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
อิเล็กทรอนิกส
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI 4 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
TEE_Invited บรรยายเรื่อง “Machine Learning in Medicine: Research and
Innovation” โดย รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต
10.00-10.15 น.
TEE 1
การวิเคราะหอุณหภูมิที่มีผลตอแรงดึงของสายไฟชนิด ACSR ในระบบกําลังไฟฟา
โดย อานนท อิศรมงคลรักษ และกรวิก เศรษฐกุล
10.15-10.30 น.
TEE 2
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร
โดย สนธยา วันชัย
10.30-10.45 น.
TEE 3
การออกแบบและจําลองการปรับปรุงตัวประกอบกําลังสําหรับวงจร
เซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
โดย วทัญู มีศรีสุข และอนุวัฒน จางวนิชเลิศ
10.45-11.00 น.
TEE 4
การวิเคราะหความลมเหลวและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟา
ในสถานีไฟฟาแรงสูง 22,000 โวลต โดย ภุมรินทร ทวิชศรี
11.00-11.15 น.
TEE 5
อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ โดย ณัฐพงศ ทรัพยเย็น
ศิริพรม ภูพนาสวัสดิ์ บัญชา หิรัญสิงห วทัญู มีศรีสุข และอนุวัฒน จางวนิชเลิศ
11.15-11.30 น.
TEE 6
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพล
แบบไมโครสตริป สําหรับประยุกตใชในงานเครือขายทองถิ่นไรสาย
โดย เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ และจันทนา แสงสีรุงเพชร
11.30-11.45 น.
TEE 7
อิทธิพลของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกตอการเขารหัสมอดูเลชันแบบสองมิติสําหรับ
ระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้อง โดย กนกเรขา บัวหิ่ง วิภารัตน บุษยาตรัส
ชานนท วริสาร สันติ กูลการขาย และปยะ โควินททวีวัฒน

NUR : สาขาพยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
NUR_Invited บรรยายเรื่อง “การศึกษาพยาบาลไทย ในยุค Thailand 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ดร. วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
10.00-10.15 น.
NUR 1
แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน
โดย หทัยชนก บัวเจริญ
10.15-10.30 น.
NUR 2
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชน โดย หทัยชนก บัวเจริญ ศิริพร ฉายาทับ วริยา จันทรขํา
ดวงพร ผาสุวรรณ สิริพรรณ เรืองเครือวงษ จุฑารัตน ผูพิทักษกุล
และสีนวล รัตนวิจิตร
10.30-10.45 น.
NUR 4
การจัดการของเสียของพนักงานโรงงานผลิตรม จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ภัชระพร แบงเพชร ธัญญารัตน สงสม อาภาภรณ บุลสถาพร
ชฎาภรณ ประสาทกุล อรวรรณ คุณสนอง ดวงรัตน เสือขํา
และปฏิธรรม สําเนียง
10.45-11.00 น.
NUR 5
การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
โดย วริยา จันทรขํา
11.00-11.15 น.
NUR 6
การจัดการเพื่อปองกันภาวะช็อกที่เกิดจากการตกเลือดหลังคลอด:
บทบาทผดุงครรภ โดย ศิริพร ฉายาทับ
11.15-11.30 น.
NUR 7
การสนับสนุนทารกใหไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือนเปนการเตรียมเด็กไทย
เขาสูยุค Thailand 4.0 โดย ดวงพร ผาสุวรรณ
11.30-11.45 น.
NUR 8
การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ
โดย สีนวล รัตนวิจิตร
11.45-12.00 น.
NUR 9
ความรูและความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
โดย นิรมล ลักษวุธ สาวิณี ตอหิรัญ วนิดา พันพิบูลย อรวรรณ คุณสนอง
อาภาภรณ บุลสถาพร และชฎาภรณ ประสาทกุล
13.00-13.15 น.
NUR 10
แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย ณัฐยา เชิงฉลาดชูพรม
13.15-13.30 น.
NUR 11
ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติที่ผานกระบวนการ
คารบอไนซเซชั่น โดย จารุณี วังสวาง ชฎาภรณ ประสาทกุล
อาภาภรณ บุลสถาพร และอรวรรณ คุณสนอง
13.30-13.45 น.
NUR 12
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน
โดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน โดย ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท

MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

Chairpersons : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 4 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
14.45-15.00 น.
MBA 1
แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวกรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม
เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดย ญาสุมินทร หาจัตุรัส แพรพลอย วิจิตมนตรี ภัทรกาญจน ทัศนา
และนิตยา งามยิ่งยง
15.00-15.15 น.
MBA 2
แนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม เพื่อการสงออก
ในจังหวัดนครปฐม โดย ธัญญรัตน ดวงสําราญ พิทยรัศมิ์ สุวรรณศิริ
อรวรรณ วรรณะ และวัลลภา วิชะยะวงศ
15.15-15.30 น.
MBA 3
การประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดย กสมล ชนะสุข สมพล สุขเจริญพงษ
ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กนกพัชร วงศอินทรอยู และมินทมันตา หิรัณยณภัทร
15.30-15.45 น.
MBA 4
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0
ภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย กนกพัชร วงศอินทรอยู
สมพล สุขเจริญพงษ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
เวลา
หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
13.00-13.15 น.
MBA 5
ปจจัยทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
โดยการวิเคราะหการถดถอย โดย สยานนท สหุนันต อนุรักษ ทองขาว
และพรรณภัทร แซโทว
13.15-13.30 น.
MBA 6
รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
13.30-13.45 น.
MBA 7
แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย และคณะ
13.45-14.00น.
MBA 9
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีผลตอความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย อําพล ชะโยมชัย
14.00-14.15 น.
MBA 10
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ในเขตหนองแขม โดย เดือนเต็ม คําเพชร สุนา สุทธิเกียรติ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
14.15-14.30 น.
MBA 11
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินริงกิต
มาเลเซีย โดย เกสินี หมื่นไธสง ปาริณี สถาพรมงคลเลิศ และธีราภรณ ลิมานนทวราไชย
14.30-14.45 น.
MBA 12
การศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
โดย พงษสันติ์ ตันหยง
14.45-15.00น.
MBA 13
ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี
เขตหนองแขม โดย อณัญญา จันทรเศษ สมชาย เลิศภิรมยสุข
และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย

15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.

16.00-16.15 น.
16.15-16.30 น.
เวลา
13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.
13.45-14.00น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

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

15.15-15.30 น.

MBA 14

การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑผาทองถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
โดย สุปรียา ควรเดชะคุปต
MBA 15
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา โดย ประสิทธิ์ รัตนพันธ มณีรัตน รัตนพันธ และจาริณี แซวอง
MBA 16
พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา โดย มณีรัตน รัตนพันธ
MBA 18
การบริหารจัดการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ภูรุจ จันทรสวาง
วันทนีย แสนภักดี และแสงจิตต ไตแสง
MBA 19
ความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยตอการผลิตยานยนตไฟฟากรณีผูผลิต
ชิ้นสวนระบบชวงลาง โดย ภริตา ดิษฐมาลี ชูศักดิ์ พรสิงห และทองแทง ทองลิ่ม
MBA 20
การศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวน
ยานยนตไทย โดย โศรยา นุมสรอย ชูศักดิ์ พรสิงห และทองแทง ทองลิ่ม
หอง LI 6 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
MBA 21
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
โดย กฤตยา อุนออน และชุติมาวดี ทองจีน
MBA 22
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและ
เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร โดย ลลิตวดี คงขวัญ และชุติมาวดี ทองจีน
MBA 24
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง
โดย อาภากร เนติเชาวลิต
MBA 25
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดย พิมพชนา ภิรมรักษ และฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์
MBA 26
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศและความยั่งยืนของการตรวจสอบ
บัญชี: การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดย อัครวิชช รอบคอบ
MBA 27
อิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก
โดย ปยะบุตร ดวงนุม และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
MBA 28
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัท
ในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย สุนันทา กาบกวง และจิรพงษ จันทรงาม
MBA 29
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบ
บัญชี โดย ลัดดาวัลย ยอดบัว และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
MBA 30
คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศกรณีศึกษา
ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง โดย กฤษณ วิทวัสสําราญกุล
และณัดดา ทิพยจันทา
MBA 31
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดย เรณู แข็งแรง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

15.30-15.45 น.

MBA 32

แนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบ
ที่เนาเสียไดในรานอาหาร โดย ภัทราภรณ เหนือศรี สิรวิชญ สวางนพ
ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพยวรรณ
15.45-16.00 น.
MBA 33
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป
ในประเทศไทย โดย สายพิณ ปนทอง และพรปวีณ ถาวรศักดิ์
16.00-16.15 น.
MBA 34
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการดําเนินชีวิต มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ โดย ธนากร วงษพาสกลาง
และชุติมาวดี ทองจีน
PR : สาขานิเทศศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 4 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
PR_Invited บรรยายเรื่อง “เปดใจ ความทาทายของการสื่อสารในตนเองกอนเปดรับสาร
และสารเพื่อการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
14.00-14.15 น.
PR 1
แนวทางการถายภาพประกอบบนโปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาว
โดย ภควัต รัตนราช
14.15-14.30 น.
PR 2
กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย วาราดา จินดาอินทร
14.30-14.45 น.
PR 3
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภค
กลุมเจนเนอเรชันวาย โดย อทิตา ภูวสิทธิธาดา
HUM : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร ตันณีกุล
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
และอาจารยจิตรภณ สุนทร
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง Lab Com2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
HUM 1
ศึกษาการอิมโพรไวสของ ปเตอรเบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด
โดย ณัฐกร พรปฤงคพ
13.15-13.30 น.
HUM 2
การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
โดย พรทิพา นิสสะ
13.30-13.45 น.
HUM 3
แนวทางการแกปญหาการลมสลายของระบบเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย
สูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน โดย สยานนท สหุนันต
13.45-14.00 น.
HUM 4
ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทย
ระยะสั้นศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ธงชัย แซเจี่ย
14.00-14.15 น.
HUM 6
ยุติธรรมชุมชนกับศาลยาเสพติด โดย ปยะพร ตันณีกุล
14.15-14.30 น.
HUM 9
การประยุกตใชทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข

เวลา
13.00-13.15 น.

หอง Lab Com3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
HUM 7
คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดย สรรคชัย กิติยานันท สุทธิพจน ศรีบุญนาค สุภัตรา กันพรอม มานิต คําเล็ก
และพัทธพสุตม สาธุนุวัฒน
13.15-13.30 น.
HUM 8
การพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง โดย วิลาวัณย วิเศษวัชร
ยุภาวรรณ ดวงอินตา และหงษศิริ ภิยโยดิลกชัย
13.30-13.45 น.
HUM 10
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441): ภาพสะทอน
เศรษฐกิจและสังคมนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โดย วัลลี นวลหอม
13.45-14.00 น.
HUM 11
ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดย สรรคชัย กิติยานันท และอรุญ กันพรอม
14.00-14.15 น.
HUM 12
ตัวละครผีในนวนิยาย ของ ภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร: ภาพนําเสนอปญหาสังคม
รวมสมัย โดย กุลยา สกุลนคร
PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairpersons : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
และนิติศาสตร
และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI3 อาคารศูนยภาษา ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
PAL 1
ทุนตําบลบางชาง: ขอมูลเบื้องตนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย มนูญ จันทรสมบูรณ
09.15-09.30 น.
PAL 2
มุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
09.30-09.45 น.
PAL 3
อาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น :ปญหาระบบโครงสรางองคกร
ที่เปดชองโอกาสในการกระทําความผิด โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
09.45-10.00 น.
PAL 4
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย บฎสกรรัตน หงสกุล
ตระกูล จิตวัฒนากร และพิศมัย จารุจิตติพันธ
10.00-10.15 น.
PAL 5
นโยบายสาธารณะไทยกับการปรับตัวในกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม
โดย ทวีศักดิ์ สุรชาติธํารงรัตน
10.15-10.30 น.
PAL 6
วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย
โดย ซากีนา รุงโรจน และมนูญ จันทรสมบูรณ
10.30-10.45 น.
PAL 7
ทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจสังคมการเมือง
และการศึกษาประเทศไทยและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย โดย เกียรติศักดิ์ อิ่มจิตร และมนูญ จันทรสมบูรณ
10.45-11.00 น.
PAL 8
บริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารง
อยูในเชิงอัตลักษณที่มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย โดย สมพร แกวมณี และมนูญ จันทรสมบูรณ

11.00-11.15 น.

PAL 9

การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ
จังหวัดราชบุรี โดย ธิดารัตน สืบญาติ
11.15-11.30 น.
PAL 10
การใชเฟซบุคสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิด โดย ปดิเทพ อยูยืนยง
11.30-11.45 น.
PAL 11
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อดิศร ชาวบานใหม
และบรรพต กิติสุนทร
11.45-12.00 น.
PAL 12
การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรในเทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
13.00-13.15 น.
PAL 13
เสรีประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
โดย สมยศ สืบจากดี
13.15-13.30 น.
PAL 14
ความพึงพอใจของผูบ ริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด โดย ถาวร งามตระกูลชล
13.30-13.45 น.
PAL 16
สิทธิของทารกในครรภมารดาวัยรุน โดย ฉลองบูรณ เพ็งลํา
13.45-14.00น.
PAL 17
การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น: กรณีศึกษาตําบลพรอน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย ฮาซัน มาหามะ อับดุลฮาลีม ลือแมะ
และสุวิมล แซกอง
14.00-14.15 น.
PAL 18
ประสิทธิภาพการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
14.15-14.30 น.
PAL 19
ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบล
บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดย ฮับเสาะ นอยทับทิม อาฟาส หะยีอาบู
และสุวิมล แซกอง
14.30-14.45 น.
PAL 20
การกระจายอํานาจกับการคลังทองถิ่น โดย กรีฑา สิมะวรา และรชต หวังจันทร
14.45-15.00น.
PAL 21
การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑ
และวิธีการของกระทรวงมหาดไทย: กรณีศึกษา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
15.00-15.15 น.
PAL 22
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
การพัฒนาประเทศไทย โดย กรรณิการ สุวรรณศรี
15.15-15.30 น.
PAL 23
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังของภาครัฐ
โดย บรรพต กิติสุนทร
PHB : สาขาปรัชญาและศาสนา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
วันที่ 28 กันยายน 2560 หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
13.00-14.00 น.
PHB_Invited บรรยายเรื่อง “ปรัชญาและศาสนาในมิติ 4.0” โดย ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
14.00-14.15 น.
PHB 1
พุทธนิเวศเพื่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม โดย สุทธิลักษณ นิลเอสงค
14.15-14.30 น.
PHB 3
การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
โดยใช SECI Model โดย แพรภัทร ยอดแกว
14.30-14.45 น.
PHB 4
ศึกษาการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย
ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย รังสิยา ฤกษเลื่อนฤทธิ์
14.45-15.00 น.
PHB 6
ศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท
โดย ณรงควรรษ บุญมา

15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.
16.15-16.30 น.
16.30-16.45 น.
16.45-17.00 น.
17.00-17.15 น.
AEC : สาขาอาเซียนศึกษา
วันที่ 28 กันยายน 2560
13.00-14.00 น.
14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
TR : สาขาการทองเที่ยว
วันที่ 29 กันยายน 2560
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-10.15 น.
10.15-10.30 น.

PHB 7
PHB 8

พระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย โดย กฤตภาส สายทองดี
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมการคิดเชิงระบบ
โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์
PHB 9
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะ โดย สรวิชญ วงษสอาด
PHB 10
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค โดย สรวิชญ วงษสอาด
PHB 11
อิทธิพลของภาษาตออํานาจ โดย อรพรรณ สุชาติกุลวิทย
PHB 13
ศาสนาชินโตแบบชาวบาน : ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุน
โดย จักรพันธ แสงทอง
PHB 14
ชีวิตที่ดีในทรรศนะปรัชญา โทมัสฮอบส โดย วรรณา พวงพรอม
PHB 15
พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน : กรณีศึกษา บานจํานัก ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย สนิท สุมหิรัมย และชมนารถ แปลงมาลย
PHB 16
แนวคิดทางปรัชญาในทาเตนบัลเลต โดย ประไพรัตน กุลศักดิ์นันท
Chairpersons : อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา และอาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย
หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
AEC_Invited บรรยายเรื่อง “การคัดสรรพนักงานในยุค Thailand 4.0”
โดย ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ
AEC 1
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
AEC 2
อัตลักษณ และวัฒนธรรม จากในเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน:
กรณีศึกษาสายการบินเอติฮัด อลิตาเลีย สิงคโปรแอรไลน และแอรฟรานซ
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
AEC 3
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจําเปรียบเทียบ
ประเทศไทย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และญี่ปุน โดย ใจเอื้อ ชีรานนท
AEC 4
ลี กวนยู: ภาวะผูนํา กับการสรางเสถียรภาพทางการเมืองสิงคโปร
โดย พัชรมน โตสุรัตน
AEC 5
แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูยุคประชาคมอาเซียน โดย พงศชยนต ศรีสุวรรณ
AEC 6
สัญลักษณมงคลแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ ความเชื่อของพอคาและ
นักเดินทางจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
หอง LI6 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
รหัส
เรื่อง
TR_Invited บรรยายเรื่อง “พัฒนางานวิจัย สูทองเที่ยวไทย 4.0” โดย คุณยุวดี นิรนั ดตระกูล
TR 1
กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย อารีรัตน ฟกเย็น
TR 2
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล โดย ชัยศักดิ์ คลายแดง

10.30-10.45 น.

TR 3

ศิลปะการแสดงดนตรีไทยในธุรกิจโฮมสเตย:กรณีศึกษาบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย กนกวรรณ เพ็งสวาง
10.45-11.00 น.
TR 4
ประวัติศาสตรทองถิ่น งานหัตถศิลป: เกาะศาลเจาชุมชนวัดจําปาและ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดย ยุวรี โชคสวนทรัพย
11.00-11.15 น.
TR 5
แนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน
ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม
จิราภรณ แสนสนุก มณีรัตน ไพรี สุพรรษา ทองอินทร และชนมชนก มุนินทรสาคร
11.15-11.30 น.
TR 6
การมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไผหูชาง
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย พิมพชนก มูลมิตร จิตสุภา รุงเรือง
บุศรากร ขุนณรงค สุทธิพงษ เอี่ยมหนู และสุพรรษา แพทอง
11.30-11.45 น.
TR 7
แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวในตลาดน้ํา
วัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ถิรนันท ประทุม
EDA : สาขาบริหารการศึกษา
Chairpersons : อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษา ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
EDA_Invited บรรยายเรื่อง “บริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศในยุค Thailand 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
14.00-14.15 น.
EDA 1
บทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว
ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดย วิไลพร เปงกิจ
14.15-14.30 น.
EDA 3
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 โดย อรุณ สุวรรณสุนทร จรัส อติวิทยาภรณ
และรุงชัชดาพร เวหะชาติ
14.30-14.45 น.
EDA 4
พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 โดยมงคล สามารถ
14.45-15.00 น.
EDA 5
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดย พรทิพย ชนะดิษฐ
EDR : สาขาวิจัยการศึกษา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง SC 103 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
EDR 1
การประเมินความตองการจําเปนสําหรับการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
13.15-13.30 น.
EDR 2
การพัฒนาสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดย ปภาวี ศรีสําราญ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ

13.30-13.45 น.

EDR 3

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียน
แบบปญหาเปนฐาน (Problem - based Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษา
เอชทีเอ็มแอล หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดย สุภภณ สวาสดิพันธ
13.45-14.00 น.
EDR 4
ความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
14.00-14.15 น.
EDR 5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะวิชากราฟกแอนิเมชัน
และการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โดย กุณฑลี กาญจนาภาส และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
14.15-14.30 น.
EDR 6
การพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ
จังหวัดนครปฐม โดย นภาภรณ ยอดสิน และเทพยพงษ เศษคึมบง
14.30-14.45 น.
EDR 7
การพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย นภาภรณ ยอดสิน
14.45-15.00 น.
EDR 8
ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีตอความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว
ของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม โดย นพวรรณ คะนึงชัยสกุล
นววิช นวชีวินมัย กรกฎา นักคิ้ม ปวีณา ยอดสิน และเจษฎา บุญมาโฮม
15.00-15.15 น.
EDR 9
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ภูริลาภ ศรีป ฐมณรงค และคณะ
15.15-15.30 น.
EDR 10
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ชริดา ศรีโสม และคณะ
EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairpersons : อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
วันที่ 28 กันยายน 2560 หองลีลาวดี อาคารบรรณราชนครินทร ชัน้ 5
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
EDC 1
ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดย ชาญณรงค วิเศษสัตย
13.15-13.30 น.
EDC 2
การพัฒนาชุดทดลองวิชาอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารดวย NI ELVIS
โดย ปรีชา กอเจริญ ธารทอง จีนอนันต ธารทิพย จีนอนันต และสมชาย ดําหมัด
13.30-13.45 น.
EDC 3
เด็กปฐมวัย: นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 โดย ณัฏฐรดา ไชยอัครพงศ
13.45-14.00 น.
EDC 4
รูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา โดย ศักดิ์ สุวรรณฉาย
14.00-14.15 น.
EDC 5
การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในจังหวัดกําแพงเพชร โดย เรขา อรัญวงศ
14.15-14.30 น.
EDC 6
คณิตศาสตรกับการพัฒนาผูเรียน: STAD รวมกับโพลยา โดย อมรศรี ศักดามาศ
และจินตนา ศิริธัญญารัตน

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

15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.
เวลา
13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.

EDC 7

การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดย อุปกิต ทรวงทองหลาง
EDC 8
รูปแบบการสอนสตอรีไลนเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับผูบริโภควัยเยาว โดย พัชรินทร ศตพรไกรวัฒน และสมจิต จันทรฉาย
EDC 9
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนโดยใชรูปแบบการสอน
ภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา โดย สมจิต จันทรฉาย
สุภาวดี อรนันต กิตติยา ทองเชื้อ และสุนิสา นิลศรี
EDC 10
ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวที่มีตอทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
สรพล จิระสวัสดิ์ และวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
EDC 11
รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู โดย พนิดา จารยอุปการะ
หองประชุมเฟองฟา อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 5
EDC 12
การสอนวิทยาศาสตรดวยแนวคิดสมองเปนฐานใหเด็กคิดเปน
โดย กรริสา จันทรสุวรรณ และอัมรินทร อินทรอยู
EDC 13
ผลการเรียนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาหลักการตลาด (นานาชาติ)
ของนักศึกษาปริญญาตรี โดย อรุณี เลิศกรกิจจา
EDC 15
ผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง
ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
EDC 16
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
โดยใชแบบฝกทักษะดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดย นฤมล ทิพยพินิจ กฤษณี สงสวัสดิ์ และสุธารัตน บุญเลิศ
EDC 18
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดย ธัญนันท มิ่งขํา ปยะนุช พุฒแกว และพรรณรายณ ทรัพยแสนดี
EDC 19
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยการใชคําถามสงเสริม
การคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT โดย นันทวรรณ พิมพนพพันธุโชติ
EDC 20
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุนความรูเดิม
ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย สุรัตนา มูลเงิน และภิฑชญา สุนทรกลัมพ
EDC 21
การพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
โดยใชการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติ
โดย สุภาพร จิรคลังสกุล และดลฤทัย บุญประสิทธิ์
EDC 23
ผลการพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
โดย ประไพร จันทะบัณฑิต ชาญชัย ยมดิษฐ และสมพร แสงชัย
EDC 24
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน โดย หทัยรัตน ประเสริฐ ศักดิ์ สุวรรณฉาย
และกาญจนา สุจีนะพงษ

15.30-15.45 น.

EDC 25

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและ
การทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย สายพิน สีหรักษ และปราโมช สีหรักษ
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
LD 1
บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิน่ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาองคกร “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” และ
ชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง
จังหวัด เชียงราย โดย อนุชา มวงใหญ
09.15-09.30 น.
LD 2
การพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย สมใจ เภาดวง
09.30-09.45 น.
LD 3
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โดย หมัดเฟาซี รูบามา สามารถ วราดิศัย และจิตกรี บุญโชติ
RTR : สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R)
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง SC 103 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
15.30-15.45 น.
RTR 1
การติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559 โดย บุษบา อรรถาวีร
และบําเพ็ญ พงศเพขรดิถ
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
11.00-11.15 น.
RTR 2
แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุน
การวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย จิรันดร บูฮวดใช
CLW : วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว
วันที่ 29 กันยายน 2560 หองลีลาวดี อาคารบรรณราชนครินทร ชัน้ 5
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
CLW_Invited บรรยาย เรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
10.00-10.15 น.
CLW1
นาฏศิลปนของชาติกับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม : กรณีนางรัจนา พวงประยงค
ศิลปนแหงชาติ โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
10.15-10.30 น.
CLW 2
นางมัณฑนา อยูยั่งยืน : คีตศิลปนสูครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
10.30-10.45 น.
CLW 3
การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ

10.45-11.00 น.

CLW 4

การประพันธเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณี
วันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว
และชนะชล บัวทอง
11.00-11.15 น.
CLW 6
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต โดย มนตรวี ทองเสนห อรรณพ วุฒิพีรศุษม ทองพวง
และพรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
11.15-11.30 น.
CLW 7
“มวยไทย” ศิลปะการตอสูปองกันตัว: กรณีศึกษา นายกนก กุลวงศ ปราชญ
ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดย ณรงควรรษ บุญมา
11.30-11.45 น.
CLW 10
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0:
กรณีศึกษานายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแกว
11.45-12.00 น.
CLW 11
การประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ: กรณีศึกษา นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน
ปราชญทองถิ่น ในจังหวัดนครปฐม โดย ปยวรรณ ถนอมชาติ
12.00-12.15 น.
CLW 12
การแปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0: กรณีศึกษา
นายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดย จรรยา รมเพชร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร
Chairpersons : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
AGR 1 P
การใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทอง (Carassiusauratus)
โดย สิริพงษ วงศพรประทีป ธัชพรรณ บุญธรรม มณี ศรีชะนันท
และกนกรัตน ทองสรอย
12.30-13.30 น.
AGR 2 P
ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอน
ที่มีหินเพอรไลท โดย กัณทิมา บุญมี และเขมนิจจารีย สาริพันธ
12.30-13.30 น.
AGR 3 P
การใชสาหรายหางกระรอกในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
โดย เสาวลักษณ สังขใหญ ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย สาริพันธ
และศตพล มุงค้ํากลาง
12.30-13.30 น.
AGR 4 P
ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสําหรับวัวลาน โดย ดํารงศักดิ์ อาลัย
มนัญญา ปริยวิชญภักดี จันทรจิรา ภวภูตานนท สุดธิษา เหลาเปยม
กาวิล นันทกลาง และธีระพล ศิรินฤมิตร
12.30-13.30 น.
AGR 5 P
ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา
โดย ณัฐธญาณ ศรีสุวอ รุงทิวา วงคไพศาลฤทธิ์ และดวงฤทัย ธํารงโชติ
12.30-13.30 น.
AGR 7 P
รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตที่ 2 ของกรมสงเสริม
การเกษตร โดย มีนา เพ็งเจริญ บําเพ็ญ เขียวหวาน และเบญจมาศ อยูประเสริฐ
12.30-13.00 น.
AGR 8 P
การคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืชที่มีคุณสมบัติยอยสลายไกลโฟเสท
โดย ตองตา สายทอง และจิรภัทร จันทมาลี
12.30-13.00 น.
AGR 9 P
ผลของ NAA และ BA ตอการเจริญของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ
โดย นภาพรรณ ใจดี ชินดนัย เอื้อเฝอพันธุ และจันทรารักษ โตวรานนท

12.30-13.00 น.

AGR 10 P

พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
โดย สุคนธา สุคนธธารา และพูนศิริ ทิพยเนตร
12.30-13.30 น.
AGR 11 P
การประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดย แสงนภา เกิดรอด บําเพ็ญ เขียวหวาน และภรณี ตางวิวัฒน
SCI : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
SCI 2 P
คุณภาพการยอมดายฝายจากสารสกัดของกลีบดอกอัญชันที่มีสภาวะเหมาะสม
โดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ
โดย พรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม และกนกนุช ทวีไกรกุล
12.30-13.30 น.
SCI 3 P
การใชฟูมซิลิกาในผลิตภัณฑโฟมยางที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ
โดย อัสมา ศิกะคาร อาตีฟะ บุตรา เอกฤกษ พุมนก และรัฐพงษ หนูหมาด
12.30-13.30 น.
SCI 4 P
การสรางอุปกรณขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน สําหรับตรวจวัดและวิเคราะห
ไอโอไดด โดย วิชญาพร คําสงฆ ณัฐพงศ จันทรทิพยมณี จันทรเพ็ญ ครุวรรณ
อดิสร เตือนตรานนท นวลลออ รัตนวิมานวงศ และดวงใจ นาคะปรีชา
12.30-13.30 น.
SCI 5 P
การออนตัวของความเคนและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอาร
และยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร โดย ชาวดี ปะตาแระ อดิศักดิ์ เหมือนจันทร
และ วัชรินทร สายน้ําใส
12.30-13.30 น.
SCI 6 P
การวิเคราะหแกสแอมโมเนียโดยใชเทคนิคโฟลอินเจคชันรวมกับอุปกรณแยกสาร
ระเหยแบบไมใชเมมเบรน โดย มณฑาทิพย สินพันธ ชนากานต พัฒนเกษตรวงศ
ณัฐวุฒิ ผลนึก กาญจนา อุไรสินธว ฐิติรัตน แมนทิม และนวลลออ รัตนวิมานวงศ
12.30-13.30 น.
SCI 7 P
การทดสอบแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน
โดย ภารดี แซอึ้ง
12.30-13.30 น.
SCI 8 P
การออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท โดย ธนัสถา รัตนะ`และอรรถพล
เชยศุภเกตุ
COM : สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Chairpersons : อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สารสนเทศ
อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
COM 1 P
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตกรณีศึกษา: การเผยแพรขอมูลและจําหนาย
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรค โดย ศิริลักษณ ศรีละกุล สาวิตรี จูเจี่ย และอรวรรณ แทงทอง
12.30-13.30 น.
COM 2 P
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
โดย ชมดาว เชอสินธุ เบญจพร บุญสยมภู และอรวรรณ แทงทอง

12.30-13.30 น.

COM 3 P

ระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ โดย สรเดช รุงอรุณวศิน
และบุญชวย ศรีธรรมศักดิ์
12.30-13.30 น.
COM 4 P
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่
ไดนาพลาส (จํากัด) โดย แพรวพรรณ ตนเกตุ สุพัตรา พันธคูณ สุพรรษา พันธุรัตน
และพีรญา เตาทอง
12.30-13.30 น.
COM 5 P
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม เพื่อวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชเทคนิค
ENSEMBLE โดย พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และจรัญ แสนราช
12.30-13.30 น.
COM 7 P
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน โดย มงคล ทะกอง
12.30-13.30 น.
COM 8 P
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม
โดย สุทธี ชัยนุภาพ และศรีจิตร รัตนแกวกาญจน
12.30-13.30 น.
COM 9 P
สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
โดย พักรวิภา สนามทอง นฤมลวรรณ สุขไมตรี และอรวรรณ แทงทอง
TEE : สาขาวิศวกรรมไฟฟา และ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
อิเล็กทรอนิกส
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
TEE 1 P
ระบบแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมของการทํางานทอนําแสงรวมกับ
หลอดแอลอีดีปรับความสวางได โดย ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต
ธาราทิพย ศรีสัตตบุตร และมณฑล ฟกเอม
NUR : สาขาพยาบาลศาสตร
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
NUR 1 P
การสรางความรวมมือในการทํางานระหวางพยาบาลหลายรุนอายุในองคกร
พยาบาล โดย ฉวีรัตน ชื่นชมกุล
12.30-13.30 น.
NUR 2 P
การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา โดย รัศมิ์สุนันท จันทรภักดี
และหทัยชนก เผาวิริยะ
12.30-13.30 น.
NUR 3 P
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูสูงอายุ
โดย อรพินท หลักแหลม และศศิธร กรุณา
12.30-13.30 น.
NUR 4 P
การดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
12.30-13.30 น.
NUR 5 P
ปจจัยที่สัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
โดย อริศรา สวางภพ อสมาภรณ เดชเกรียงไกร และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
12.30-13.30 น.
NUR 6 P
การเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาล
โดย วชรีกร อังคประสารทชัย และสุวรรณี มหากายนันท
12.30-13.30 น.
NUR 7 P
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดย สินี ศิริคูณ สุทธิกาญจน มุงขุนทด
และอภิเชษฐ จําเนียรสุข

12.30-13.30 น.
12.30-13.30 น.

NUR 8 P
NUR 9 P

แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดย ชอทิพย ผลกุศล
การลดอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดกับการจัดการทางพยาบาล
โดย สาวิตรี วงศอินจันทร รุงนพนันท บุปผา และนาตยา แสงใส
12.30-13.30 น.
NUR 10 P
การศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
โดย สุทธิกาญจน มุงขุนทด สินี ศิริคูณ และรัตนาภรณ อาษา
12.30-13.30 น.
NUR 11 P
การทารุณกรรมในผูสูงอายุ: บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแล
โดย ศศิธร กรุณา และอรพินท หลักแหลม
12.30-13.30 น.
NUR 12 P
พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน โดย นาตยา แสงใส
รุงนพนันท บุปผา สาวิตรี วงศอินจันทร และสุวรรณี มหากายนันท
12.30-13.30 น.
NUR 13 P
การปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ โดย จันทิมา ชินสรอย
และอุษา เชื้อหอม
12.30-13.30 น.
NUR 14 P
ประสบการณในการดูแลการคลอดธรรมชาติ โดย อุษา เชื้อหอม และจันทิมา ชินสรอย
12.30-13.30 น.
NUR 15 P
การเสริมสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา
กลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ตําบลสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม
โดย ภาศินี สุขสถาพรเลิศ
12.30-13.30 น.
NUR 16 P
ผลของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตตอ
ความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก
และความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูปวย ญาติผูดูแล โดย พิราลักษณ ลาภหลาย
มารศรี ปนสุวรรณ และสุภาภรณ น้ําใจดี
MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.

MBA 1 P

12.30-13.30 น.

MBA 2 P

12.30-13.30 น.

MBA 3 P

12.30-13.30 น.

MBA 4 P

12.30-13.30 น.

MBA 5 P

แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอ จังหวัด
นครปฐม โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย ธงชัย พงษสิทธิกาญจนา พงษสันติ์ ตันหยง
นรุตม โตโพธิ์ไทย และชนพงษ อาภรณพิศาล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองดานความคาดหวังของผูใชบริการ
Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
โดย กัณฑามาศ นาถวัฒนกุล เกศินี ถนอมพลกรัง และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป
ของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง โดย พิเชษฐ ภูดํารง วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
และสมชาย ลักขณานุรักษ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย ปลิดา จําปาทิพย
และณิชชา ออนอุดม
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในหมูที่ 5
ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นัจภรณ เชิงยุทธ
และณิชชา ออนอุดม

12.30-13.30 น.

MBA 6 P

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน
ในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดย สุทธินัย สายอยู และณิชชา ออนอุดม
12.30-13.30 น.
MBA 7 P
คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
โดย นราพร มณีฉาย กุลชลี พวงเพ็ชร และโสพิศ คํานวณชัย
12.30-13.30 น.
MBA 8 P
ปจจัยดานประชากรศาสตรและองคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
โดย ชินะนาฏ ทองระอา และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 9 P
การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑน้ําดื่มตราซับมวง ของโรงเรียน
ซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว โดย รัตนขวัญทิพย สุวรรณสุข และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 10 P
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรม
ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นฤทธิ์ศรา มากมูล
12.30-13.30 น.
MBA 11 P
แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน โดยใหนักเรียน
มีสวนรวม โดย พีรดา พรหมสูงวงษ และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 12 P
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม และหทัยชนก บัวเจริญ
12.30-13.30 น.
MBA 13 P
การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย พิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
12.30-13.30 น.
MBA 14 P
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ
ผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดย วิมลรัตน เปลี่ยนกลิ่น
และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
12.30-13.30 น.
MBA 15 P
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตาคลี ในมุมมองของ
ประชาชนอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดย ไพลิน แสนทวี
และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
12.30-13.30 น.
MBA 16 P
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน กรณีศึกษา: โรงเรียน
บานทับใหม จังหวัดสระแกว โดย ธนพร เชวงศักดา และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 17 P
ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ โดย นภาลัย บุญทิม
12.30-13.30 น.
MBA 18 P
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอรเซิรฟ จํากัด
โดย หมัดเฟาซี รูบามา นพวัลภ มงคลศรี และวิไลวรรณ คงประเสริฐ
HUM : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร ตันณีกุล
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
และอาจารยจิตรภณ สุนทร
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
HUM 1 P
ศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจ กับ ขาวไรพันธุพื้นเมืองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
โดย วิมลศิลป ปรุงชัยภูมิ และประกายเพชร กุลหินตั้ง

12.30-13.30 น.

HUM 2 P

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้: ศึกษากรณีครูโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดย สมพร รุจิกิตติอังศุธร
12.30-13.30 น.
HUM 3 P
การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดย อมรา ดาราศรีทอง สกล วรเจริญศรี
และพัชราภรณ ศรีสวัสดิ์
12.30-13.30 น.
HUM 4 P
แนวทางการปองกันและดูแลจิตใจเยาวชนผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร: บทความ
ปริทัศน โดย พิมพพลอย รุงแสง และณัฐสุดา เตพันธ
12.30-13.30 น.
HUM 5 P
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
โดย นันทนภัส สุขุม
PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairpersons : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
และนิติศาสตร
และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
เวลา
รหัส
เรื่อง
12.30-13.30 น.
PAL 1 P
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เสาวลักษณ ดีมั่น
12.30-13.30 น.
PAL 2 P
ปจจัยที่สงผลตอการเขาบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย
ภาคตะวันออก โดย กาญจนา สิงหนนท
12.30-13.30 น.
PAL 10 P
การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง โดย วิศรุต สัจจะบุตร และอรนันท กลันทปุระ
12.30-13.30 น.
PAL 11 P
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับธรรมนูญมะดีนะฮ
โดย หมัดเฟาซี รูบามา
PHB : สาขาปรัชญาและศาสนา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
PHB 1 P
วิเคราะหเรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)
TR : สาขาการทองเที่ยว
Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
TR 1 P
การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดย นิโรธ เดชกําแหง ณภัทรา กิระสัทธานนท
นภัทรชรินทร ชูเลิศ วัชรพล หยองอนุกูล และอัครัช กุลกรรณ
12.30-13.30 น.
TR 2 P
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม โดย ประพนธ เล็กสุมา ประภาวรรณ นารินทร วนิสา ภูเขนย
และไอรดา หลงสมบุญ
12.30-13.30 น.
TR 3 P
การพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
โดย วงศระวิทย นอมนําทรัพย
12.30-13.30 น.
TR 4 P
แนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยอําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย ธนวรรษ ดอกจันทร วิภาวรรณ จําปาทอง
สุดารัตน บุญมาดี และสุรัสวดี วัดลอม

EDR : สาขาวิจัยการศึกษา

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
EDR 1 P
การพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัด
การเรียนรูแบบโครงการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ โดย เขมิกา สงวนพวก
12.30-13.30 น.
EDR 2 P
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัตงิ านสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดย จินดาพร มีสกุล
12.30-13.30 น.
EDR 3 P
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และ
พลังงาน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดย ปฏิภาณ เอกเจริญกุล
เอกวิทย แกวประดิษฐ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
12.30-13.30 น.
EDR 4 P
การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยนิทานกลุมชาติพันธุผูไทในนักเรียนระดับ
ชั้นอนุบาล 2 จังหวัดกาฬสินธุ โดย จีรนันท วัชรกุล
EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairpersons : อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
EDC 1 P
การพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝก
ปฏิบัติ โดย นพรัตน ปทุมารักษ
12.30-13.30 น.
EDC 2 P
การศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus โดย ภัทรนันท ศรอินทร
12.30-13.30 น.
EDC 3 P
การศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค Think pair share โดย แววดาว วิชาเกวียน
12.30-13.30 น.
EDC 4 P
แนวทางการจัดการเรียนรูคําศัพทเพื่อใหเกิดกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษา
โดย รุงอรุณ วณิชธนะชากร
12.30-13.30 น.
EDC 5 P
การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในแหลงเรียนรูโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรี
เกาตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดย ปริญญา ปนสุวรรณ มธุรส คุมประสิทธิ์ จตุรงค ภิรมยา
อักษร ธัญญะวานิช และชาญชัย หมันประสงค
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
LD 1 P
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลบึงกระจับ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดย บุษบา หินเธาว และพัชรา วงศแสงเทียน
12.30-13.30 น.
LD 2 P
ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
โดย นพวัลภ มงคลศรี จิตกรี บุญโชติ หมัดเฟาซี รูบามา และสุกรี บุญเทพ

สารบัญ
หนา
การนําเสนอผลงานสาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)
อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การศึกษาสูตรอาหารจากถั่วเหลืองสกัดในการเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาวและเห็ดกระดาง
โดย ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ
Species Composition, Richness and Diversity of Beetles (Coleoptera) in Agricultural Ecosystem
โดย Bounsanong Chouangthavy, Sunisa Sanguansub and Naoto Kamata
ผลของการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของผักบุงจีนในชุมชนตําบลหวยหมอนทอง
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย วนิดา ชัยชนะ
การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกจากดิน
โดย วาสนา เนียมแสวง จริยา อินสวาง และสุวนันท สถาปตานนท
การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระในฟกขาวสดและผลิตภัณฑจากฟกขาว
โดย จารุชา ยี่แสง
การศึกษากิจกรรมตานจุลินทรียและปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของฟลาวรและเปลือกจากหัวเทายายมอม
โดย ญาณิกา วัชรเทวินทรกุล
การศึกษาการละลายฟอสเฟตโดยแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินสวนสมโอจังหวัดนครปฐม โดย กัญญา สอนสนิท
การศึกษาผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน: กรณีศึกษา ตําบลหวยหมอนทอง
จังหวัดนครปฐม โดย อานนท เรียงหมู พงษนาถ นาถวรานันท และกัญญา สอนสนิท
การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ (SCI)
รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การพัฒนาไพลินสังเคราะหจากกระดูกไก โดย กนกวรรณ แกวประเสริฐ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ เพ็ญนภา ใจกลา และจักรพงษ แกวขาว
ผลของ Sb2O3 ตอการลดลงของฟองอากาศในแกวตัวอยาง
โดย พิมพศิธร บุออน ณรงค สังวาระนที ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลิเทียมโซเดียบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียม
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ บุณฑริกา จําปาเงิน และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยนิโอดิเมียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ชนันญา วงษดียิ่ง ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว
การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ทิวาวรรณ วิจารณปรีชา และจักรพงษ แกวขาว
สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียม
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ดวงรักษ โชติชวง และจักรพงษ แกวขาว
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุธินี เที่ยงทอง และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาทางทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและยอยของระบบแกวลูทีเชียม-โซเดียม-บอเรต
โดย Keerati Kirdsiri and Punsak Glumglomchit
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแกว Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2 ที่เติมคอปเปอรออกไซด
โดย ปยะชาติ มีจิตรไพศาล ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว
ผลของ SiO2 ตอการเกิดสีของ MnO2 ในแกวบอเรต
โดย ยศกิต เรืองทวีป บวรรัตน สาวสวรรค เพ็ญนภา สายสรอย สโรชา สมบุญลาภ และจักรพงษ แกวขาว
การวิเคราะหโครงสรางผลึกและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย วัชรินทร ราชนิยม ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางแสงของแกวบอโรซิลิเกตที่เติม Nd2O3 : V2O5 โดย ยศกิต เรืองทวีป และจักรพงษ แกวขาว
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย จิตรภณ สุนทร
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในอิฐมอญ
โดย วสุ ชีวสุขานนท พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
การสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องอบพืชผลทางการเกษตร โดยใชพลังงานความรอนจากชีวมวล
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ทศพล พวงทองทับ และเพ็ญเพชร โสขุมา
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในเตาอบพลังงานรวม โดยใชพลังงานจากเทอรโมอิเล็กตริคในการผลิตกระแสไฟฟา
ปอนระบบ โดย กิติพันธ บุญอินทร และวราวุธ สอาดสิน
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลิเทียมบิทมัสบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียม
ออกไซด โดย กิติพันธ บุญอินทร ชลิตา ผิวเกลี้ยง และจักรพงษ แกวขาว
สมบัติทางแสงและการเปลงแสงของระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 3+
โดย เยาวลักษณ ทาริวงศ ณัฐกฤตา จันทิมา และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
โดย ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ จักรพงษ แกวขาว และณรงค สังวารนะที
Physical and optical study of TeO2and Sb2O3 based Phosphate glasses
โดย Muhammad Shoaib, Natthakridta Chanthima, Gul Rooh and Jakrapong Kaewkhao
การศึกษาคุณสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญจากวัตถุดิบในจังหวัดนครปฐม โดย ชญานิศ พันธชาติ ภาณุมาส ศรีสะอาด
อิทธิญา สุขศรี กิตติพงษ เสียงเสนาะ อกนิษฐ ศรีภูธร พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดินและคุณสมบัติในการกําบังรังสี
โดย ปองกานต รอดพลอย พัชรินทร อาจจินดา กิตติพงษ เสียงเสนาะ ศุภรัตน ทัศนเจริญ และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
โดย ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว ณัฐกฤตา จันทิมา สุนสิ า สาระไชย จักรพงษ แกวขาว และณรงค สังวารนะที
การศึกษาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดุปองกันรังสีแกมมา
โดย วุฒิชัย ไชยภักษา วิราภรณ หงสทอง พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวยซาแมเรียม 3+
โดย นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน จินตนา ภูษณะพงษ เยาวลักษณ ทาริวงศ จักรพงษ แกวขาว และณัฐกฤตา จันทิมา
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สารบัญ (ตอ)
หนา
การนําเสนอผลงานสาขาคณิตศาสตรและสถิติ (MATH)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา และอาจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนของประเทศไทย
โดย ปรารถนา มินเสน และภัทราภรณ ธรรมปอก
การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกตและซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงเพื่อการหาคาเหมาะที่สุด
โดย ชิดสมัย อุนมอน วฐา มินเสน และพิมผกา ธานินพงศ
สัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดของการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลสําหรับการทดสอบความเปนปกติ
โดย วันเพ็ญ จันทรังษี
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทานแบบแมกนิโทเมตริกจากตัวกลางวิวิธพันธุ
ซึ่งอยูใตพื้นผิวดินเอกพันธุ โดย วรินทร ศรีปญญา
การลูเขาของกระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa เพื่อหาผลเฉลยรวมของปญหาดุลยภาพแบบ split และปญหา
จุดตรึงของการสงแบบหลายคาในปริภูมิฮิลเบิรต โดย ณวิชชา ออนใจเอื้อ
การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 โดย แกวตา เจือนาค และอารีย วรเตชะคงคา
การนําเสนอผลงานสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (COM)
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การปรับความสวางของภาพโดยใชคุณสมบัติของฮิสโตแกรม โดย ณัฐฐา ฉิ่งทองคํา และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
การแยกวัตถุจากขอมูลภาพถายโทรศัพทมือถือ
โดย กมลมาศ ทองเรือง ปยะดา คัมภิรานนท และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย ภานุภาค นาคลําภา และมนัสนิต ใจดี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัสนิต ใจดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเกมการศึกษา
โดย นวลชนก นิลขา และมนัสนิต ใจดี
การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
โดย ภัทรณรินทร รวิชนพรัตน จิรพันธุ ศรีสมพันธุ และธีราทร ซนีเย็ง
ระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจคาปลีกโดยใชธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด
โดย ปกรณ หงษนอย และนิเวศ จิระวิชิตชัย
ระบบคลังขอมูลสําหรับรานจําหนายสินคา กรณีศึกษา นอรทวินด โดย เบญจพล เชื้อพุทธ และนิเวศ จิระวิชิตชัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะดวย เพาเวอร บีไอ
โดย คัทลียา มวงโต และนิเวศ จิระวิชิตชัย
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สารบัญ (ตอ)
หนา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 2 โดย วนารี ทองอําไพ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดย นุชนาฏ ขําคง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
การปรับปรุงวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณในการแบงสวนภาพที่มีสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร
โดย ปาลิดา พวงแพ ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ และสรร รัตนสัญญา
เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดย กฤษณะ ดีมา และกสมล ชนะสุข
การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย วรุฒ ปานเหลือง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอน
แบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย ชนาธิป ศรีแดงนนท และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 บูรณาการ
วิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปา โดย กุลนิดา คลายมณี และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การประยุกตใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย อนุภัทร ชื่นจิตตเสาวคนธ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยใชเทคนิคการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทัพหลวง
(หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย อินทิพร ผดุลยศิลป และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การเสริมประสบการณ เรื่อง หลักการทางานและการเลือกใชคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบ
การสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย พิฑูรย คลายหิรัญ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
โดย เกศิณี สีมา และไพศาล สิมาเลาเตา
การเสริมทักษะการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนอูทอง ดวยการประยุกตใชเทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดย ธีรภัทร ยอดจอก และไพศาล สิมาเลาเตา
การสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย พิมพธนดา จารึกพูนผล และไพศาล สิมาเลาเตา
การเพิ่มทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปะเพื่อการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดวยเทคนิค STAD
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษา โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
โดย วันเพ็ญ สามสาหราย และไพศาล สิมาเลาเตา
การเพิม่ ความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดย วิทวัส ชวนชม และไพศาล สิมาเลาเตา
การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได
โดย พรทิพย บุญพิทักษ ไกรุง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลยชัย สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ
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การนําเสนอผลงานสาขาวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (TEE)
รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การวิเคราะหอุณหภูมิที่มีผลตอแรงดึงของสายไฟชนิด ACSR ในระบบกําลังไฟฟา
โดย อานนท อิศรมงคลรักษ และกรวิก เศรษฐกุล
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร
โดย สนธยา วันชัย
การออกแบบและจําลองการปรับปรุงตัวประกอบกําลังสําหรับวงจรเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคการมอดูเลต
แบบเดลตา โดย วทัญู มีศรีสุข และอนุวัฒน จางวนิชเลิศ
การวิเคราะหความลมเหลวและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูง 22,000 โวลต
โดย ภุมรินทร ทวิชศรี
อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ
โดย ณัฐพงศ ทรัพยเย็น ศิริพรม ภูพนาสวัสดิ์ บัญชา หิรัญสิงห วทัญู มีศรีสุข และอนุวัฒน จางวนิชเลิศ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป สําหรับประยุกตใช
ในงานเครือขายทองถิ่นไรสาย โดย เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ และจันทนา แสงสีรุงเพชร
อิทธิพลของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกตอการเขารหัสมอดูเลชันแบบสองมิติสําหรับระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้อง
โดย กนกเรขา บัวหิ่ง วิภารัตน บุษยาตรัส ชานนท วริสาร สันติ กูลการขาย และปยะ โควินททวีวัฒน
การนําเสนอผลงานสาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR)
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน โดย หทัยชนก บัวเจริญ
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดย หทัยชนก บัวเจริญ
ศิริพร ฉายาทับ วริยา จันทรขํา ดวงพร ผาสุวรรณ สิริพรรณ เรืองเครือวงษ จุฑารัตน ผูพิทักษกุล และสีนวล รัตนวิจิตร
การจัดการของเสียของพนักงานโรงงานผลิตรม จังหวัดสมุทรปราการ โดย ภัชระพร แบงเพชร ธัญญารัตน สงสม
อาภาภรณ บุลสถาพร ชฎาภรณ ประสาทกุล อรวรรณ คุณสนอง ดวงรัตน เสือขํา และปฏิธรรม สําเนียง
การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดย วริยา จันทรขํา
การจัดการเพื่อปองกันภาวะช็อกที่เกิดจากการตกเลือดหลังคลอด: บทบาทผดุงครรภ โดย ศิริพร ฉายาทับ
การสนับสนุนทารกใหไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือนเปนการเตรียมเด็กไทยเขาสูยุค Thailand 4.0
โดย ดวงพร ผาสุวรรณ
การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ โดย สีนวล รัตนวิจิตร
ความรูและความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตอความเปนไปไดในการ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย โดย นิรมล ลักษวุธ สาวิณี ตอหิรัญ วนิดา พันพิบูลย อรวรรณ คุณสนอง
อาภาภรณ บุลสถาพร และชฎาภรณ ประสาทกุล
แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดย ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
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ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติที่ผานกระบวนการคารบอไนซเซชั่น
โดย จารุณี วังสวาง ชฎาภรณ ประสาทกุล อาภาภรณ บุลสถาพร และอรวรรณ คุณสนอง
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน โดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
โดย ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
การนําเสนอผลงานสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA)
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
และอาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวกรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครออมนอย อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย ญาสุมินทร หาจัตุรัส แพรพลอย วิจิตมนตรี ภัทรกาญจน ทัศนา และนิตยา งามยิ่งยง
แนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม เพื่อการสงออกในจังหวัดนครปฐม
โดย ธัญญรัตน ดวงสําราญ พิทยรัศมิ์ สุวรรณศิริ อรวรรณ วรรณะ และวัลลภา วิชะยะวงศ
การประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
โดย กสมล ชนะสุข สมพล สุขเจริญพงษ ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กนกพัชร วงศอินทรอยู และมินทมันตา หิรัณยณภัทร
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย กนกพัชร วงศอินทรอยู สมพล สุขเจริญพงษ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
ปจจัยทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทยโดยการวิเคราะหการถดถอย
โดย สยานนท สหุนันต อนุรักษ ทองขาว และพรรณภัทร แซโทว
รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
และการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย และคณะ
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีผลตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย อําพล ชะโยมชัย
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม โดย เดือนเต็ม คําเพชร สุนา สุทธิเกียรติ และวิศษิ ฐ ฤทธิบุญไชย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซีย
โดย เกสินี หมื่นไธสง ปาริณี สถาพรมงคลเลิศ และธีราภรณ ลิมานนทวราไชย
การศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดย พงษสันติ์ ตันหยง
ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม
โดย อณัญญา จันทรเศษ สมชาย เลิศภิรมยสุข และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑผาทองถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี โดย สุปรียา ควรเดชะคุปต
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
โดย ประสิทธิ์ รัตนพันธ มณีรัตน รัตนพันธ และจาริณี แซวอง
พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา โดย มณีรัตน รัตนพันธ
การบริหารจัดการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย ภูรุจ จันทรสวาง วันทนีย แสนภักดี และแสงจิตต ไตแสง
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ความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยตอการผลิตยานยนตไฟฟากรณีผูผลิตชิน้ สวนระบบชวงลาง
โดย ภริตา ดิษฐมาลี ชูศักดิ์ พรสิงห และทองแทง ทองลิ่ม
การศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตไทย
โดย โศรยา นุมสรอย ชูศักดิ์ พรสิงห และทองแทง ทองลิ่ม
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร โดย กฤตยา อุน ออน และชุติมาวดี ทองจีน
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
โดย ลลิตวดี คงขวัญ และชุติมาวดี ทองจีน
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง โดย อาภากร เนติเชาวลิต
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย พิมพชนา ภิรมรักษ และฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศและความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี:การศึกษาเชิงประจักษของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดย อัครวิชช รอบคอบ
อิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหาร
การเงินในกองทัพบก โดย ปยะบุตร ดวงนุม และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
โดย สุนันทา กาบกวง และจิรพงษ จันทรงาม
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี
โดย ลัดดาวัลย ยอดบัว และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศกรณีศึกษา หผูโดยสารขาออกชาวไทย
ทาอากาศยานดอนเมือง โดย กฤษณ วิทวัสสําราญกุล และณัดดา ทิพยจันทา
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS)
ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย เรณู แข็งแรง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
แนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหาร
โดย ภัทราภรณ เหนือศรี สิรวิชญ สวางนพ ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพยวรรณ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทย
โดย สายพิณ ปน ทอง และพรปวีณ ถาวรศักดิ์
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการดําเนินชีวิต มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของผูบริโภคในกรุงเทพ โดย ธนากร วงษพาสกลาง และชุติมาวดี ทองจีน
การนําเสนอผลงานสาขานิเทศศาสตร (PR)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
แนวทางการถายภาพประกอบบนโปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาว โดย ภควัต รัตนราช
กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย วาราดา จินดาอินทร
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย โดย อทิตา ภูวสิทธิธาดา
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การนําเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร ตันณีกุล อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารยจิตรภณ สุนทร อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา และอาจารยวัลลี นวลหอม
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ศึกษาการอิมโพรไวสของ ปเตอรเบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด โดย ณัฐกร พรปฤงคพ
การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ โดย พรทิพา นิสสะ
แนวทางการแกปญหาการลมสลายของระบบเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย สูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
โดย สยานนท สหุนันต
ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ธงชัย แซเจี่ย
ยุติธรรมชุมชนกับศาลยาเสพติด โดย ปยะพร ตันณีกุล
คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดย สรรคชัย กิติยานันท สุทธิพจน ศรีบุญนาค สุภัตรา กันพรอม มานิต คําเล็ก และพัทธพสุตม สาธุนุวัฒน
การพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน่ การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง
โดย วิลาวัณย วิเศษวัชร ยุภาวรรณ ดวงอินตา และหงษศิริ ภิยโยดิลกชัย
การประยุกตใชทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) : ภาพสะทอนเศรษฐกิจและสังคมนครปฐม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย วัลลี นวลหอม
ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย สรรคชัย กิติยานันท และอรุญ กันพรอม
ตัวละครผีในนวนิยาย ของ ภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร: ภาพนําเสนอปญหาสังคมรวมสมัย โดย กุลยา สกุลนคร
การนําเสนอผลงานสาขารัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร (PAL)
อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ทุนตําบลบางชาง: ขอมูลเบื้องตนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย มนูญ จันทรสมบูรณ
มุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น :ปญหาระบบโครงสรางองคกรที่เปดชองโอกาสในการกระทําความผิด
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย บฎสกรรัตน หงสกุล ตระกูล จิตวัฒนากร และพิศมัย จารุจิตติพันธ
นโยบายสาธารณะไทยกับการปรับตัวในกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม โดย ทวีศักดิ์ สุรชาติธํารงรัตน
วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและ
แนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย
โดย ซากีนา รุง โรจน และมนูญ จันทรสมบูรณ
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ทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาประเทศไทย
และทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย
โดย เกียรติศักดิ์ อิ่มจิตร และมนูญ จันทรสมบูรณ
บริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงอยูในเชิงอัตลักษณที่มีอิทธิพลตอวิถี
การดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย โดย สมพร แกวมณี และมนูญ จันทรสมบูรณ
การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดย ธิดารัตน สืบญาติ
การใชเฟซบุคสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิด โดย ปดิเทพ อยูยืนยง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย อดิศร ชาวบานใหม และบรรพต กิติสุนทร
การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรในเทศบาลตําบลดอนยายหอมอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
เสรีประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดย สมยศ สืบจากดี
ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทรินซีบอรด โดย ถาวร งามตระกูลชล
สิทธิของทารกในครรภมารดาวัยรุน โดย ฉลองบูรณ เพ็งลํา
การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น: กรณีศึกษาตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย ฮาซัน มาหามะ อับดุลฮาลีม ลือแมะ และสุวมิ ล แซกอง
ประสิทธิภาพการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสงู อายุ กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โดย ฮับเสาะ นอยทับทิม อาฟาส หะยีอาบู และสุวิมล แซกอง
การกระจายอํานาจกับการคลังทองถิ่น โดย กรีฑา สิมะวรา และรชต หวังจันทร
การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงมหาดไทย:
กรณีศึกษา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทย
โดย กรรณิการ สุวรรณศรี
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังของภาครัฐ โดย บรรพต กิติสุนทร
การนําเสนอผลงานสาขาปรัชญาและศาสนา (PHB)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
พุทธนิเวศเพื่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม โดย สุทธิลักษณ นิลเอสงค
การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model โดย แพรภัทร ยอดแกว
ศึกษาการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอยตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี โดย รังสิยา ฤกษเลื่อนฤทธิ์
ศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย ณรงควรรษ บุญมา
พระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย โดย กฤตภาส สายทองดี
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมการคิดเชิงระบบ โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์
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แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะ โดย สรวิชญ วงษสอาด
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค โดย สรวิชญ วงษสอาด
อิทธิพลของภาษาตออํานาจ โดย อรพรรณ สุชาติกุลวิทย
ศาสนาชินโตแบบชาวบาน: ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุน โดย จักรพันธ แสงทอง
ชีวิตที่ดีในทรรศนะปรัชญาโทมัส ฮอบส โดย วรรณา พวงพรอม
พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน: กรณีศึกษา บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดย สนิท สุมหิรัมย และชมนารถ แปลงมาลย
แนวคิดทางปรัชญาในทาเตนบัลเลต โดย ประไพรัตน กุลศักดิ์นันท
การนําเสนอผลงานสาขาอาเซียนศึกษา (AEC)
อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา และอาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
อัตลักษณ และวัฒนธรรม จากในเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน : กรณีศึกษาสายการบินเอติฮัด อลิตาเลีย
สิงคโปรแอรไลน และแอรฟรานซ โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจําเปรียบเทียบ ประเทศไทย สหราชอาณาจักร
นิวซีแลนด และญี่ปุน โดย ใจเอื้อ ชีรานนท
ลี กวนยู : ภาวะผูนํา กับการสรางเสถียรภาพทางการเมืองสิงคโปร โดย พัชรมน โตสุรัตน
แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สูยุคประชาคมอาเซียน โดย พงศชยนต ศรีสุวรรณ
สัญลักษณมงคลแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ ความเชื่อของพอคาและนักเดินทางจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
การนําเสนอผลงานสาขาการทองเที่ยว (TR)
อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
และอาจารย ดร.นิโรธ เดชกําแหง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดย อารีรัตน ฟกเย็น
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล โดย ชัยศักดิ์ คลายแดง
ศิลปะการแสดงดนตรีไทยในธุรกิจโฮมสเตย:กรณีศึกษาบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โดย กนกวรรณ เพ็งสวาง
ประวัติศาสตรทองถิ่น งานหัตถศิลป : เกาะศาลเจาชุมชนวัดจําปาและการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
โดย ยุวรี โชคสวนทรัพย
แนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม จิราภรณ แสนสนุก มณีรัตน ไพรี สุพรรษา ทองอินทร และชนมชนก มุนินทรสาคร
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การมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย พิมพชนก มูลมิตร จิตสุภา รุงเรือง บุศรากร ขุนณรงค สุทธิพงษ เอี่ยมหนู และสุพรรษา แพทอง
แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย ถิรนันท ประทุม
การนําเสนอผลงานสาขาบริหารการศึกษา (EDA)
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
บทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราวในการพัฒนาโรงเรียน
เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดย วิไลพร เปงกิจ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3
โดย อรุณ สุวรรณสุนทร จรัส อติวิทยาภรณ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ
พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 โดย มงคล สามารถ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ โดย พรทิพย ชนะดิษฐ
การนําเสนอผลงานสาขาวิจัยการศึกษา (EDR)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การประเมินความตองการจําเปนสําหรับการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
การพัฒนาสื่อการสอนดวยโมชันกราฟกบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ
ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดย ปภาวี ศรีสําราญ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐาน (Problem - based
Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดย สุภภณ สวาสดิพันธ
ความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะวิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โดย กุณฑลี กาญจนาภาส และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
การพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
โดย นภาภรณ ยอดสิน และเทพยพงษ เศษคึมบง
การพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม โดย นภาภรณ ยอดสิน
ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีตอความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
นครปฐม โดย นพวรรณ คะนึงชัยสกุล นววิช นวชีวินมัย กรกฎา นักคิ้ม ปวีณา ยอดสิน และเจษฎา บุญมาโฮม
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ภูริลาภ ศรีปฐมณรงค และคณะ
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ชริดา ศรีโสม และคณะ
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การนําเสนอผลงานสาขาหลักสูตรและการสอน (EDC)
อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดย ชาญณรงค วิเศษสัตย
การพัฒนาชุดทดลองวิชาอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารดวย NI ELVIS
โดย ปรีชา กอเจริญ ธารทอง จีนอนันต ธารทิพย จีนอนันต และสมชาย ดําหมัด
เด็กปฐมวัย : นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 โดย ณัฏฐรดา ไชยอัครพงศ
รูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา โดย ศักดิ์ สุวรรณฉาย
การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในจังหวัดกําแพงเพชร โดย เรขา อรัญวงศ
คณิตศาสตรกับการพัฒนาผูเรียน : STAD รวมกับโพลยา โดย อมรศรี ศักดามาศ และจินตนา ศิริธัญญารัตน
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
โดย อุปกิต ทรวงทองหลาง
รูปแบบการสอนสตอรีไลนเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับผูบริโภควัยเยาว
โดย พัชรินทร ศตพรไกรวัฒน และสมจิต จันทรฉาย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสม
ประสบการณภาษา โดย สมจิต จันทรฉาย สุภาวดี อรนันต กิตติยา ทองเชื้อ และสุนสิ า นิลศรี
ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน สรพล จิระสวัสดิ์ และวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
โดย พนิดา จารยอุปการะ
การสอนวิทยาศาสตรดวยแนวคิดสมองเปนฐานใหเด็กคิดเปน โดย กรริสา จันทรสุวรรณ และอัมรินทร อินทรอยู
ผลการเรียนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาหลักการตลาด (นานาชาติ) ของนักศึกษาปริญญาตรี โดย อรุณี เลิศกรกิจจา
ผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
ดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย นฤมล ทิพยพินิจ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย ธัญนันท มิ่งขํา ปยะนุช พุฒแกว และพรรณรายณ ทรัพยแสนดี
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยการใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับ
การสอนแบบ JiTT โดย นันทวรรณ พิมพนพพันธุโชติ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุนความรูเดิมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย สุรัตนา มูลเงิน และภิฑชญา สุนทรกลัมพ
การพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณ
การสอนภาษาตามธรรมชาติ โดย สุภาพร จิรคลังสกุล และดลฤทัย บุญประสิทธิ์

1674
1675
1687
1696
1706
1716
1723
1732
1742
1752
1761
1771
1778
1785
1791

1800
1809
1819
1827
1834

สารบัญ (ตอ)
หนา
ผลการพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
โดย ประไพร จันทะบัณฑิต ชาญชัย ยมดิษฐ และสมพร แสงชัย
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
โดย หทัยรัตน ประเสริฐ ศักดิ์ สุวรรณฉาย และกาญจนา สุจีนะพงษ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสรางทักษะ
การทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย สายพิน สีหรักษ และปราโมช สีหรักษ
การนําเสนอผลงานสาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น (LD)
รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาองคกร
“มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” และชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง
จังหวัด เชียงราย โดย อนุชา มวงใหญ
การพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย สมใจ เภาดวง
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โดย หมัดเฟาซี รูบามา สามารถ วราดิศัย และจิตกรี บุญโชติ
การนําเสนอผลงานสาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) (R2R)
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเสี่ยง
เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559 โดย บุษบา อรรถาวีร และบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย จิรันดร บูฮวดใช
การนําเสนอผลงานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (CLW)
รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย อาจารยญาณภัทร ยอดแกว และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
นาฏศิลปนของชาติกับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม: กรณีนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
นางมัณฑนา อยูยั่งยืน: คีตศิลปนสูครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
การประพันธเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณีวันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว และชนะชล บัวทอง
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต
โดย มนตรวี ทองเสนห อรรณพ วุฒิ พีรศุษม ทองพวง และพรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
“มวยไทย” ศิลปะการตอสูปองกันตัว: กรณีศึกษา นายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โดย ณรงควรรษ บุญมา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0: กรณีศึกษานายอนันท ดวงเที่ยง
ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว
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การประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ: กรณีศึกษา นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โดย ปยวรรณ ถนอมชาติ
การแปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0: กรณีศึกษา นายประยงค วงษสกุล
ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดย จรรยา รมเพชร
การนําเสนอผลงานสาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)
อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
การใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทอง (Carassiusauratus)
โดย สิริพงษ วงศพรประทีป ธัชพรรณ บุญธรรม มณี ศรีชะนันท และกนกรัตน ทองสรอย
ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลท
โดย กัณทิมา บุญมี และเขมนิจจารีย สาริพันธ
การใชสาหรายหางกระรอกในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
โดย เสาวลักษณ สังขใหญ ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย สาริพันธ และศตพล มุงค้ํากลาง
ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสําหรับวัวลาน โดย ดํารงศักดิ์ อาลัย มนัญญา ปริยวิชญภักดี
จันทรจิรา ภวภูตานนท สุดธิษา เหลาเปยม กาวิล นันทกลาง และธีระพล ศิรินฤมิตร
ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา
โดย ณัฐธญาณ ศรีสุวอ รุงทิวา วงคไพศาลฤทธิ์ และดวงฤทัย ธํารงโชติ
รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตที่ 2 ของกรมสงเสริมการเกษตร
โดย มีนา เพ็งเจริญ บําเพ็ญ เขียวหวาน และเบญจมาศ อยูประเสริฐ
การคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืชที่มีคุณสมบัติยอยสลายไกลโฟเสท
โดย ตองตา สายทอง และจิรภัทร จันทมาลี
ผลของ NAA และ BA ตอการเจริญของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ
โดย นภาพรรณ ใจดี ชินดนัย เอื้อเฝอพันธุ และจันทรารักษ โตวรานนท
พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบ ริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดย สุคนธา สุคนธธารา และพูนศิริ ทิพยเนตร
การประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย แสงนภา เกิดรอด บําเพ็ญ เขียวหวาน และภรณี ตางวิวัฒน
การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ (SCI)
รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
คุณภาพการยอมดายฝายจากสารสกัดของกลีบดอกอัญชันที่มีสภาวะเหมาะสม โดยใชมอรแดนทสังเคราะห
และมอรแดนทธรรมชาติ โดย พรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม และกนกนุช ทวีไกรกุล
การใชฟูมซิลิกาในผลิตภัณฑโฟมยางที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ
โดย อัสมา ศิกะคาร อาตีฟะ บุตรา เอกฤกษ พุมนก และรัฐพงษ หนูหมาด
การสรางอุปกรณขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน สําหรับตรวจวัดและวิเคราะหไอโอไดด โดย วิชญาพร คําสงฆ
ณัฐพงศ จันทรทิพยมณี จันทรเพ็ญ ครุวรรณ อดิสร เตือนตรานนท นวลลออ รัตนวิมานวงศ และดวงใจ นาคะปรีชา
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การออนตัวของความเคนและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอารและยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร
โดย ชาวดี ปะตาแระ อดิศักดิ์ เหมือนจันทร และวัชรินทร สายน้ําใส
การวิเคราะหแกสแอมโมเนียโดยใชเทคนิคโฟลอินเจคชันรวมกับอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรน
โดย มณฑาทิพย สินพันธ ชนากานต พัฒนเกษตรวงศ ณัฐวุฒิ ผลนึก กาญจนา อุไรสินธว ฐิติรัตน แมนทิม
และนวลลออ รัตนวิมานวงศ
การทดสอบแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน โดย ภารดี แซอึ้ง
การออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท โดย ธนัสถา รัตนะ` และอรรถพล เชยศุภเกตุ
การนําเสนอผลงานสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (COM)
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตกรณีศึกษา: การเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุม
ทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย ศิริลักษณ ศรีละกุล สาวิตรี จูเจี่ย และอรวรรณ แทงทอง
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
โดย ชมดาว เชอสินธุ เบญจพร บุญสยมภู และอรวรรณแทงทอง
ระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
โดย สรเดช รุงอรุณวศิน และบุญชวย ศรีธรรมศักดิ์
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
โดย แพรวพรรณ ตนเกตุ สุพัตรา พันธคูณ สุพรรษา พันธุรัตน และพีรญา เตาทอง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชเทคนิค ENSEMBLE โดย พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และจรัญ แสนราช
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน โดย มงคล ทะกอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม โดย สุทธี ชัยนุภาพ และศรีจิตร รัตนแกวกาญจน
สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
โดย พักรวิภา สนามทอง นฤมลวรรณ สุขไมตรี และอรวรรณ แทงทอง
การนําเสนอผลงานสาขาวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (TEE)
รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ระบบแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมของการทํางานทอนําแสงรวมกับหลอดแอลอีดีปรับความสวางได
โดย ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต ธาราทิพย ศรีสัตตบุตร และมณฑล ฟกเอม
การนําเสนอผลงานสาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR)
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
การสรางความรวมมือในการทํางานระหวางพยาบาลหลายรุนอายุในองคกรพยาบาล โดย ฉวีรัตน ชื่นชมกุล
การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา โดย รัศมิ์สุนันท จันทรภักดี และหทัยชนก เผาวิริยะ
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สารบัญ (ตอ)
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูสูงอายุ โดย อรพินท หลักแหลม และศศิธร กรุณา
การดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
ปจจัยที่สัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
โดย อริศรา สวางภพ อสมาภรณ เดชเกรียงไกร และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
การเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาล โดย วชรีกร อังคประสารทชัย และสุวรรณี มหากายนันท
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูร ณ
โดย สินี ศิริคูณ สุทธิกาญจน มุงขุนทด และอภิเชษฐ จําเนียรสุข
แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดย ชอทิพย ผลกุศล
การลดอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดกับการจัดการทางพยาบาล
โดย สาวิตรี วงศอินจันทร รุงนพนันท บุปผา และนาตยา แสงใส
การศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย สุทธิกาญจน มุงขุนทด สินี ศิริคูณ และรัตนาภรณ อาษา
การทารุณกรรมในผูสูงอายุ: บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแล โดย ศศิธร กรุณา และอรพินท หลักแหลม
พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน
โดย นาตยา แสงใส รุงนพนันท บุปผา สาวิตรี วงศอินจันทร และสุวรรณี มหากายนันท
การปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ โดย จันทิมา ชินสรอย และอุษา เชื้อหอม
ประสบการณในการดูแลการคลอดธรรมชาติ โดย อุษา เชื้อหอม และจันทิมา ชินสรอย
การเสริมสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษากลุมชาติพันธุไทยทรงดํา
ตําบลสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม โดย ภาศินี สุขสถาพรเลิศ
ผลของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตตอความกาวหนาในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก และความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูปวย ญาติผูดูแล
โดย พิราลักษณ ลาภหลาย มารศรี ปนสุวรรณ และสุภาภรณ น้ําใจดี
การนําเสนอผลงานสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA)
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
และอาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย ธงชัย พงษสิทธิกาญจนา พงษสันติ์ ตันหยง นรุตม โตโพธิ์ไทย และชนพงษ อาภรณพิศาล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo)
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม โดย กัณฑามาศ นาถวัฒนกุล เกศินี ถนอมพลกรัง และวิศษิ ฐ ฤทธิบุญไชย
พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ
ในเขตภาคกลาง โดย พิเชษฐ ภูดํารง วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย และสมชาย ลักขณานุรักษ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรค โดย ปลิดา จําปาทิพย และณิชชา ออนอุดม
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท โดย นัจภรณ เชิงยุทธ และณิชชา ออนอุดม
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ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค
โดย สุทธินัย สายอยู และณิชชา ออนอุดม
คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
โดย นราพร มณีฉาย กุลชลี พวงเพ็ชร และโสพิศ คํานวณชัย
ปจจัยดานประชากรศาสตรและองคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี โดย ชินะนาฏ ทองระอา และทักษญา สงาโยธิน
การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑน้ําดื่มตราซับมวง ของโรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว
โดย รัตนขวัญทิพย สุวรรณสุข และทักษญา สงาโยธิน
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นฤทธิ์ศรา มากมูล
แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน โดยใหนกั เรียนมีสว นรวม โดย พีรดา พรหมสูงวงษ และทักษญา สงาโยธิน
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม และหทัยชนก บัวเจริญ
การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย พิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค โดย วิมลรัตน เปลี่ยนกลิ่น และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตาคลี ในมุมมองของประชาชนอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค โดย ไพลิน แสนทวี และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน กรณีศึกษา: โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว
โดย ธนพร เชวงศักดา และทักษญา สงาโยธิน
ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ โดย นภาลัย บุญทิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอรเซิรฟ จํากัด
โดย หมัดเฟาซี รูบามา นพวัลภ มงคลศรี และวิไลวรรณ คงประเสริฐ
การนําเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร ตันณีกุล อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารยจิตรภณ สุนทร อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา และอาจารยวัลลี นวลหอม
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจกับขาวไรพันธุพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเทือกเขาภูแลนคา
จังหวัดชัยภูมิ โดย วิมลศิลป ปรุงชัยภูมิ และประกายเพชร กุลหินตั้ง
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้: ศึกษากรณีครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต โดย สมพร รุจิกิตติอังศุธร
การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
โดย อมรา ดาราศรีทอง สกล วรเจริญศรี และพัชราภรณ ศรีสวัสดิ์
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หนา
แนวทางการปองกันและดูแลจิตใจเยาวชนผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร: บทความปริทัศน
โดย พิมพพลอย รุงแสง และณัฐสุดา เตพันธ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 โดย นันทนภัส สุขุม
การนําเสนอผลงานสาขารัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร (PAL)
อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เสาวลักษณ ดีมั่น
ปจจัยที่สงผลตอการเขาบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก โดย กาญจนา สิงหนนท
การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
โดย วิศรุต สัจจะบุตร และอรนันท กลันทปุระ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับธรรมนูญมะดีนะฮ โดย หมัดเฟาซี รูบามา
การนําเสนอผลงานสาขาปรัชญาและศาสนา (PHB)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
วิเคราะหเรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)
การนําเสนอผลงานสาขาการทองเที่ยว (TR)
อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
และอาจารย ดร.นิโรธ เดชกําแหง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
โดย นิโรธ เดชกําแหง ณภัทรา กิระสัทธานนท นภัทรชรินทร ชูเลิศ วัชรพล หยองอนุกูล และอัครัช กุลกรรณ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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การศึกษาสูตรอาหารจากถั่วเหลืองสกัดในการเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาวและเห็ดกระดาง
Study of soybean extracted media formulation for the growth of Lentinus
polychrous and Lentinus squarrosulus mushroom
ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ1* และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ2
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บทคัดยอ

ศึกษาการเจริญของเสนใยของเห็ด 2 ชนิดไดแกเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวจากธรรมชาติ (wild type) เชื้อเห็ด
กระดางและเห็ดขอนขาวจากกรมวิชาการเกษตร บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทําจากถั่วเหลืองสกัดความเขมขน 2%, 4%, 6%, 8%
และ 10% ที่เติมและไมเติมน้ําตาลกลูโคส 2% ผลการทดลองพบวา เสนใยของเห็ดมีการเจริญที่เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ
ถั่วเหลืองสกัด โดยพบวาภายในเวลา 7 วันเชื้อกระดางและเห็ดขอนขาวจากกรมวิชาเกษตรเจริญไดดีกวาเชื้อกระดางและเห็ด
ขอนขาวจากธรรมชาติทั้งบนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ไมเติมและเติมน้ําตาลกลูโคส โคโลนีของเชื้อทั้ง 2 ชนิดมีเสนใยพอง ฟู และ
หนา ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณของเสนใย จึงมีความเปนไปไดที่จะนําอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลืองที่ 10%
และปริมาณน้ําตาลเทากับ 2% ทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในการเพาะเลีย้ งเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว
คําสําคัญ: เห็ดขอนขาว เห็ดกระดาง อาหาร PDA การเจริญของเสนใย ถั่วเหลือง
Abstract
The growth of two mushrooms: Lentinus polychrous and Lentinus squarrosulus (wild type strain
and Department of Agriculture strain) were studied on soybean extract mediums at, 2%, 4%, 6%, 8% and
10% supplemented with and without 2% glucose. Results showed that diameters of the mushroom colonies
increased with concentrations of soybean extract. Within seven days, L. polychrous and L. squarrosulus
from the Department of Agriculture showed better growth than the wild type mushroom on all soy bean
extract mediums supplemented with and without 2% glucose. Colony of two mushrooms gave inflated
and thick mycelium, indicating the integrity of the mycelium. It is therefore possible that soybean extract
medium at 10% supplemented with 2% glucose can be used to replace PDA medium for Lentinus polychrous
and Lentinus squarrosulus cultivation.
Keywords: lentinus polychrous, lentinus squarrosulus, PDA agar, mycelium growth, soy bean
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1. บทนํา
PDA หรือ Potato Dextrose Agar จัดเปนอาหารที่ไมทราบองคประกอบที่แนนอนเพราะสวนประกอบจากสิ่งมีชีวิต
(Complex media) สําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราและเชื้อเห็ดโดยทั่วไป โดยมีองคประกอบหลักไดแก น้ําตมมันฝรั่ง น้ําตาลกลูโคส
และวุน อยางไรก็ตามหัวมันฝรั่งถูกเขาทําลายโดยจุลินทรียไดงาย และหัวมันฝรั่งมักมีการงอกรากในขณะระหวางการเก็บทําให
ไมสามารถเก็บรักษาใหใชไดเปนเวลานาน อีกทั้งมันฝรั่งมีราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ จึงทําใหมี
งานวิจัยหลายเรื่องที่ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรอาหารอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียจากผักและพืชอื่น ๆ เชน การพัฒนาสูตร
อาหารโดยใช มันเทศ ฟกทอง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วแดง เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อรา 10 ชนิด (กิตติพันธุ เสมอพิทักษ และคณะ
2550) การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อผสมน้ําสกัดจากมะเขือเทศ แครอท กะหล่ําปลี และฟกทอง เพื่อเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย 4 ชนิดไดแก
Staphylococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella sp. และ Salmonella sp และเชื้อรา Aspergillus sp. (Deivanayaki
และ Antony 2012) การศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมเศษเหลือทิ้งไดแกเปลือกหอมแดงปน เปลือกกระเทียมปน และ
เปลือกขาวโพดปนโดยนํามาเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย 3 ชนิด ไดแก Bacillus sp., Sarcina sp., Pseudomonas aeroginosa
ยีสต 2 ชนิดไดแก Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae และเชื้อรา 3 ชนิดไดแก Penicillium chrysogenum,
Aspergillus niger และ Trichoderma viridae (Berde และ Berde 2015) Barshteyn (2015) ศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ด
จํานวน 29 สายพันธุ บนอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวผสม waste-cake จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสวนผสมของเมล็ดพืชเชน flax
seed , milk thistle seed, ขาวสาลี ขาวโอต, วอลนัท ถั่วเหลือง เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน rapeseed, mustard seed,
rosehip fruit และ camelina seed ผลการทดลองพบวาอาหารเหลวที่ผสม waste-cake ถั่วเหลืองเหมาะตอการเพาะเลี้ยง
ไดดีที่สุดโดยสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดไดถึง 24 สายพันธุ Uthayasooriyan และคณะ (2016) การศึกษาการเจริญของแบคทีเรีย
5 ชนิดไดแก E. coli, Pseudomonas sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp. และ Klebsiella sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย
ที่ผสมธัญพืชปนซึ่งไดแก ขาวเจา ถั่วลูกไก (chickpea) ขาวโพด ถั่วดาล (dhal) ลูกเดือย และ แปงถั่วเหลือง (Uthayasooriyan
และคณะ 2016) และงานวิจัยของ Jha และ Dikshit (2017) ที่ไดศึกษาสูตรอาหารน้ําสกัดจากเมล็ดกระถิน และเมล็ดโสน เพื่อ
ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aspergillus lentulus
ดังที่กลาวมาแลวในเบื้องตนวามันฝรั่งถูกเขาทําลายโดยจุลินทรียไดงาย ไมสามารถเก็บรักษาหัวมันฝรั่งไวไดเปนเวลานาน
และมีราคาคอนขางสูง รวมถึงเมื่อนํามาใชอาจตองมีการตัดแบงหัวมันฝรั่งเพื่อใหไดน้ําหนักตามสูตรของอาหารสําหรับเพาะเลี้ยง
เสนใยเห็ด จึงอาจมีบางสวนของหัวมันที่ไมถูกใชและถูกทิ้งไป ทําใหนํามาสูการศึกษาหาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดจากพืชอื่นทดแทน
มันฝรั่ง โดยมุง เนนจากธัญพืชเพราะ ราคาถูก หาซื้อไดงาย สามารถเก็บรักษาไดนานกวามันฝรั่งและงายตอการชั่งน้ําหนักเพื่อใหได
น้ําหนักตามสูตรของอาหารเพาะเลี้ยงเสนใยเห็ด
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความเปนไดในการเพาะเลี้ยงเสนใยเชื้อเห็ดบนอาหารจากเมล็ดธัญพืชสกัด
3. วิธีวิจัย
3.1 การเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อ PDA ลางมันฝรั่งและปอกเปลือกมันฝรั่งออก หั่นมันฝรั่งเปนชิ้นสี่เหลี่ยมและชั่งใหได
200 กรัม นําไปตมในน้ําปริมาตร 500 ml.จนกระทั่งมันฝรั่งนิ่ม กรองเฉพาะสวนที่เปนน้ําดวยผาขาวบาง นํามาเติมน้ําตาลกลูโคส
20 กรัม คนใหละลาย ปรับปริมาตรดวยน้ําใหได 500 มิลลิลิตร ใสวุน 20 กรัม ตมใหวุนละลายดี กอนนําไปปรับปริมาตรดวย
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น้ําใหมีปริมาตรสุดทาย 1,000 ml. นําไปนึ่งฆาเชื้อที่อณ
ุ หภูมิ 121 oC เปนเวลา 15 นาทีกอนนํามาใชเปนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ
ควบคุม
3.2 การเตรียมอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ความเขมขนตางๆแบบเติมและไมเติมน้ําตาล เตรียมอาหารถั่วเหลืองสกัดแบบ
ไมเติมและเติมน้ําตาลกลูโคส 2% โดยมีน้ําหนักของถั่วเหลืองที่ใชไดแก 20 40 60 80 100 กรัม ในปริมาตรสุดทาย 1000 ml.
ทําโดยชั่งถั่วเหลืองตามน้ําหนักที่ใหไวในขางตน แชกรดแลกติก 1% เปนเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนําไปปนใหละเอียดดวยเครื่อง
ปนไฟฟากอนตมในน้ํา 200 ml. กรองเอาเฉพาะน้ําสกัดมาเก็บไว จากนั้นละลายวุน 2% ในน้ํา 500 ml. กอนนํามาผสมกับน้ํา
สกัดที่ไดและปรับปริมาตรดวยน้ําใหมีปริมาตรสุดทาย 1000 ml. กอนนําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 oC เปนเวลา 15 นาที
3.3 การเตรียมกลาเชื้อเห็ด นําเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวที่ทําการแยกเชื้อบริสุทธจากดอกเห็ด ที่เก็บมาจาก
ธรรมชาติ (wild type) และ เชื้อเห็ดขอนขาวและเห็ดกระดางจากกรมวิชาการเษตร มาทําการเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA เปน
เวลา 6 วัน จากนั้นใช cork borer โดยตัดบริเวณปลายเสนใยแลวเลี้ยงบน PDA บมที่ 37 oC เปนเวลา 6 วัน เพื่อใชเปนกลา
เชื้อในการทดสอบความสามารถในการเจริญบนอาหารแตละชนิด
3.4 ทําการทดลองศึกษาการเจริญของเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type และ กรมวิชาการเกษตร บน
อาหารควบคุม (PDA) ใช cork borer โดยตัดบริเวณปลายเสนใยของเชื้อเห็ดที่ไดจากขอที่ 3 มาวางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่
ไดจากขอ 3.3 อยางละ 4 จานเลี้ยงเชื้อ บมที่ 37 oC บันทึกผลการทดลองโดยวัดเสนผานศูนยกลางของเชื้อที่เจริญบนอาหาร
แตละชนิดในวันที่ 3 5 และ 7 ตามลําดับ จากนั้นนําคามาเฉลี่ย เปรียบเทียบและวิเคราะหผลการเจริญของเชื้อเห็ด
3.5 ในการศึกษาการเจริญของเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type และ กรมวิชาการเกษตร บนอาหาร
อาหารถั่วเหลืองสกัดแบบเติมและไมเติมน้ําตาล (2%) ที่มีน้ําหนักของถั่วเหลือง 20 40 60 80 และ 100 กรัม โดยวิธีการ
ทดลองในขอที่ 3.4 แตเปลี่ยนมาเปนอาหารอาหารถั่วเหลืองสกัดแบบเติมและไมเติมน้ําตาลที่ความเขมขนตางๆ วัดเสนผาน
ศูนยกลางของเชื้อที่เจริญบนอาหารแตละชนิดในวันที่ 3 5 และ 7 ตามลําดับ
3.6 ทําการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุ มตลอดจํานวน 3 ซ้ํา บันทึกผลการทดลองและวิเคราะหผลการ
เจริญของเห็ดโดยการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนี ตามระยะเวลาที่กําหนด คํานวณหาคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางโคโลนี
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางโคโลนีระหวางเชื้อและบนอาหารแตละชนิด โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนความทาง
เดียว (one way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี LSD (least significant differences) ที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
4.1. การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type และ กรมวิชาการเกษตร บนอาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA
ผลการทดลองพบวาเสนใยเห็ดเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไดดี
เทากับเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวสายพันธุจากกรมวิชาการเกษตร โดยเสนใยของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญที่ไม
แตกตางกันโดยสามารถเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ (เสนผานศูนยกลาง 9.2 เซนติเมตร) ภายในเวลา 7 วัน (ผลการทดลอง
แสดงดังภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 การเจริญของเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร)
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
แมวาผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา เชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดสามารถใชสารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไดดีเทาเทียม
กัน แตพบวาเสนใยของเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีความสมบูรณที่แตกตางกันคือ โคโลนีของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวจากกรมวิชาการ
เกษตร มีความหนาและมีความพองฟูของเสนใยมากกวาโคโลนีของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type
4.2. การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) บนอาหารเลี้ยง
เชื้ออาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลือง 2-10% โดยไมเติมน้ําตาล
ผลการทดลองพบวาเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของถั่วเหลืองสกัด ที่ผสมในอาหาร โดย
พบวาในเวลา 7 วันเชือ้ เห็ดทั้ง 2 ชนิดมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยที่ต่ํากวาในอาหาร PDA และ พบวาเชื้อเห็ดจากกรมวิชาเกษตร
เจริญไดดีกวาเชื้อเห็ด wild type เล็กนอย (กระดาง: 7.9-7.63 / ขอนขาว: 8.3-8.03) และไมปรากฏวามีเชื้อเห็ดชนิดใดที่
สามารถเจริญจนเต็มจานเลี้ยงเชื้อ (ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2 และ 3)
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ภาพที่ 2 การเจริญของเสนใยเห็ดกระดาง (wild type และ กรมวิชาการเกษตร)
บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ไมเติมน้ําตาล
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ภาพที่ 3 การเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร)
บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ไมเติมน้ําตาล
เมื่อนําผลผลการทดลองมาวิเคราะหคาความแปรปรวนพบวาเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
และเมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 พบวาเชื้อเห็ด wild type และเชื้อเห็ดจากกรม
วิชาการเกษตรมีคาการเจริญที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญบนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลืองที่ 2 4 และ 6 %
ตามลําดับ มีเพียงการเจริญบนอาหารถั่วเหลืองสกัดความเขมขน 8-10% ที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การเจริญของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดที่เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของถั่วเหลืองในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นแสดงใหเห็นถึงปริมาณ
สารอาหารในถั่วเหลืองสกัดสงผลโดยตรงตอการเจริญ และ ความแตกตางในการเจริญของเห็ด wild type กับเชื้อเห็ดจากกรม
วิชาการเกษตรนั้นอาจเปนผลจากความสามารถในการใชสารอาหารถั่วเหลืองสกัดที่แตกตางกัน
4.3. การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) บนอาหารเลี้ยง
เชื้ออาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลือง 2-10% โดยเติมน้ําตาลกลูโคส 2 %
เสนใยของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของถั่วเหลืองสกัดที่ผสมในอาหารและพบวามีขนาด
เสนผานศูนยกลางโคโลนีเฉลี่ยที่สูงกวาในอาหารที่ไมเติมน้ําตาลกลูโคส นอกจากนี้ยังพบวาเสนใยของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ด
ขอนขาวจากกรมวิชาการเกษตรเจริญจนเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อภายในเวลา 7 วัน (ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4 และ 5)
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เสนผานศูนยกลางโคโลนี (เซนติเมตร)

ภาพที่ 4 การเจริญของเสนใยเห็ดกระดาง (wild type และ กรมวิชาการเกษตร)
บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่เติมน้ําตาล 2%
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ภาพที่ 5 การเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร)
บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่เติมน้ําตาล 2%
การเจริญของเชื้อเห็ดที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมน้ําตาลกลูโคสลงในอาหารถั่วเหลืองสกัดนั้นแสดงใหเห็นถึงวาน้ําตาลกลูโคส
สามารถสงผลตอการเจริญของเสนใยเห็ด และเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญอาหารควบคุม PDA พบวาเชื้อเห็ดกระดางและ
เห็ดขอนขาวจากกรมวิชาการเกษตรเทานั้นที่สามารถเจริญไดดีและใหเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยอยูในชวง 9.0 - 9.2 เซนติเมตร
บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขน 10% และน้ําตาลกลูโคส 2 % ในขณะที่เชื้อกระดางและเห็ดขอนขาว wild type
มีการเจริญใหเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยอยูในชวง 8.0 - 9.0 เซนติเมตร บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขน 10% และ
น้ําตาลกลูโคส 2 % ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองครั้งแรกในสวนความสามารถในการใชสารอาหารของเห็ดสายพันธุกรม
วิชาการการเกษตรไดดีกวาเห็ดสายพันธุ wild type
เมื่อวิเคราะหคาความแปรปรวนของผลการทดลองพบวาเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญทีแ่ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และ
เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 พบวาการเจริญของเชื้อเห็ดจากกรมวิชาการเกษตรมีคา
การเจริญที่แตกตางจากสายพันธุ wild type ชนิดบนอาหารถั่วเหลืองที่เติมน้ําตาลกลูโคส 2% ในทุกความเขมขน โดยพบวา
เชื้อจากกรมวิชาการเกษตรสามารถเจริญไดดีกวาสายพันธุ wild type อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังพบวาเสนใยของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวทั้งกรมวิชาการเกษตรและ wild type อายุ 7 วัน บน
อาหารถั่วเหลืองสกัดที่เติ มน้ําตาลกลู โคส 2% มี ความสมบูร ณที่แตกตางกั นจากการเจริญอาหาร PDA คือ โคโลนีของเห็ ด
กระดางและเห็ดขอนขาวทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และ wild type มีความหนาและมีความพองฟูของเสนใยนอยกวาโคโลนี
ของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวที่เจริญเจริญอาหาร PDA ดังแสดงในภาพที่ 6
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เสนใยเห็ดกระดาง กรมวิชาการเกษตร
อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA

เสนใยเห็ดกระดาง wild type
อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA

เสนใยเห็ดกระดาง กรมวิชาการเกษตร
อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2%

เสนใยเห็ดกระดาง wild type
อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2%

เสนใยเห็ดขอนขาว กรมวิชาการเกษตร
อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA

เสนใยเห็ดขอนขาว wild type
อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA

เสนใยเห็ดขอนขาว กรมวิชาการเกษตร
อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2%

เสนใยเห็ดขอนขาว wild type
อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2%

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบความสมบูรณของเสนใยเชื้อเห็ดกระดาง และ ขอนขาว (กรมวิชาการเกษตร และ wild type)
อายุ 7 วันบนอาหาร PDA และ อาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2%
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5. สรุป
จากผลการทดลองที่พบวาเชื้อทั้ง 2 ชนิด บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลืองที่ 10% และปริมาณ
น้ําตาลเทากับ 2% มีการเจริญที่ดีมีเสนใย พอง ฟู และหนา ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณของเสนใย จึงมีความเปนไปไดที่จะนํา
มาทดสอบและปรับปรุงตอไปเพื่อใหไดสูตรอาหารที่สามารถนําไปใชในเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดทดแทนอาหาร PDA
แมวาการเพาะเลี้ยงเสนใยดวยอาหารถั่วเหลืองสกัดนีใ้ ชปริมาณถั่วทีน่ อยกวาปริมาณของมันฝรั่งในการเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA ซึ่งอาจเปนผลนํามาถึงคาใชจายที่ลดลงในการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับฟารมเห็ดขนาดใหญ อยางไรก็ตาม
ควรมีการทดสอบอาหารถั่วเหลืองสกัดนี้ใหไดสูตรอาหารที่ชัดเจน และทําการทดลองกับเชื้อเห็ดอีกหลายสายพันธุเพื่อทําให
ทราบขอจํากัด และ เพื่อปรับแตงสูตรอาหารใหสามารถใชทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไดอยางสมบูรณ
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ควรทําการศึกษาและทําการทดลองสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดจากเมล็ดถั่วเหลืองสกัดทําการทดลองกับเชื้อ
เห็ดใหมีความหลากหลายสายพันธุ
6.2 ควรทําการศึกษาและทดลองเพื่อปรับแตงสูตรอาหารเมล็ดถั่วเหลืองสกัดเพื่อใหไดสูตรอาหารที่ชัดเจนมากขึ้น
โดยใชกระบวนการวางแผนการทดลองในแตละองคประกอบของอาหาร
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Abstract

Agricultural intensification reduces biodiversity of insects and their ecosystem services. Many studies
showed that habitat fragmentation was a major factor of reduction of insect abundance and of ecosystem
services. This study focused on beetles (Coleoptera) and investigated their diversity in relation to agricultural
land use by using ethanol-baited traps modified a soda bottle. One trap was set for four different times
at each of three different land use: an aquaculture research station, fruit orchard and sugarcane plantation
at Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus. By excluding the family Curculionidae, 96 individuals
from 32 taxa (19 families) were collected. These beetles were classified into five functional trophic groups:
phytophages (11 taxon), Micro-organisms (8 taxon), Saprophages (7 taxon), polyphages (4 taxon) and
Carnivores (2 taxon). Agricultural land-use types strongly influenced the insect assemblages. Beetle
assemblage was most diverse at aquaculture research station center probably due to high connectivity
to other land-use type. The beetle assemblage was differed greatly among the three land-use types,
especially the difference was greatest in aquaculture research station center. Bray-Curtis similarity index
was relatively higher between fruit orchard and sugarcane plantation. Land cover was thought to be a
possible cause of the difference.
Keywords: agricultural land-use type, ethanol-baited traps, diversity, similarity, distance
Introduction
Insects are the most species-rich group of animals on the planet; they have occurred on broad
habitat types on the earth (Jäch and Balke, 2008). Especially, the order Coleoptera (beetles) is the largest
order in Arthropod, in which approximately 300,000–450,000 species have been described (Kondratieff et
10 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education
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al., 2007). There were several studies on beetle assemblages in relation to agricultural land-use change. It
has been reported that habitat transformation caused biodiversity decline and that agricultural intensification is
one of the main causes of diversity decline of insects and other organisms (Rubiana et al., 2015). Regarding
important roles of beetles in term of functional structure of natural resources in ecosystems, they have
been used as indicators of environmental degradation in the ecological system (Kyerematen et al., 2014).
This study was conducted in three common agricultural land-use types in the Central Thailand: aquaculture
research station, fruit orchard and sugarcane plantation. The aim of this study was to investigate species
composition, richness and diversity of beetles in relation to agricultural intensification.
Materials and methods
Trapping and insect collection
The study was conducted in the three different agricultural land use types that are common in
the Central Tahiland: Aquaculture research station center (Ars), Fruit orchard (Fru), and Sugarcane plantation
(Sug) at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus from November 2016 to May 2017. Beetles were
collected using soda-bottle traps that were made of transparent plastic 1.5-liter drinking water bottle with
one-window (Steininger et al. 2015). To preserve captured insects, 100 ml of propylene glycol was put into
the trap. Three traps were set for each location. Ethanol, alpha-pinene, and Methylphenylacetate were
used as attractant. One of the three compounds was used for each of the three traps at one location.
The traps were hung on wooden pole at approximately 150 cm above ground level. In each location, the
three traps were rotated among three positions every three days. After the nine-day of exposure, captured
insects were brought back to laboratory and sorted into morpho-species. Insects belonging to the family
Coleoptera were identified into as a low taxonomic level as possible based on morphological characteristics.
In this paper, results of ethanol-baited traps (95% EtOH with a release rate of 0.1 ml/day) were used.
Statistical analysis
Each taxa of beetles were classified into five feeding guilds: phytophages (phy), saprophages (sap),
Micro-organisms (mic), polyphages (pol), and carnivores (car). Shannon’s diversity index (H’) and evenness
index (J) was calculated. Bray-Curtis similarity index between two locations among the three was calculated for
each feeding guild and for all beetles. All statistical analyses were conducted using R version 3.3.2 (R
development Core Team, 2016). These indices were obtained using a package “vegan ver. 2.4.3” (Oksanen et
al., 2013).
Results and Discussion
By the three ethanol-baited traps for the four 9-day collections, 96 individuals of Coleoptera were
collected from 32 taxon belonging to 19 families (Table 1). Interestingly, the number of captures was
greatest at the Ars with 48 individuals from 22 taxon belonging to 15 families probably due to wide open
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area that enabled high connectivity to surrounding environments, followed by the Sug with 32 individuals
from 14 taxon belonging to 11 families (Table 1). The trap captures were smallest at Fru with 16 individuals
from 6 taxon belonging to 6 families possibly because staffs at fruit orchard sprayed herbicide every month.
The most abundant species was Leptophloeus clamatidis Erichson, which was collected from all the
three locations. At a family level, the family Scarabaeidae showed greatest species richness although
abundance of the family was not greatest. Orphinus sp. was most abundant at Fru because species
belonging to this genera feed on fruits.
Species diversity differed greatly among agriculture land-use types (Table 2). Shannon diversity
index (H') was greatest at Ars (2.57) followed by Sug (2.34) and smallest at Fru (1.55) respectively. However,
the evenness index (J′) was greatest at Sug (0.89) followed by Fru (0.86), and smallest at Ars (0.73). The
smallest evenness at the Ars was probably due to greatest abundance of the major species (22 individuals of
L. clamatidis). These two indices for each feeding guild was relatively high at Ars although diversity of
some feeding guilds were low at Fru and Sug.
Bray-Curtis similarity index including all the feeding guilds was greatest between Fru and Sug
(Table 3) probably due to similarity in vegetation cover. Similar tendency was found for Saprophages and
for Micro-organisms. Similarities of the Ars with other two land-use types were low probably because the
vegetation coverage was much lower than the other two.
Our results indicated that agricultural land-use types strongly influenced beetle community. Species
composition differed greatly among locations. Nevertheless, the feature of agricultural land-use in each is
heterogeneous, sometime subject of distribution pattern may result in similar way or general similar distribution
patterns (Ribera, 2000). Our study showed an important role of agricultural land-use to insect assemblages.
The majority of locations have very similar values for diversity even though they are very heterogeneous
in terms of species composition. Values of the same index for each feeding guild showed great difference
among the locations. Interestingly, Ars showed the greatest species richness and abundance with the
greatest H’. However, the similarity of Ars was low compared to the other two locations. These results
indicated that species composition greatly differed in Ars from other two sites. One possible cause is high
connectivity of Ars with surrounding land-use due to sparse vegetation cover (mostly water body with no
vegetation). Distance between Fru and Sug was not shortest but community similarity was greatest between
Fru-Sug, which indicated that vegetation was possibly a major factor influencing the beetle assemblage.
The patterns of species composition indicated that principal of environmental fluctuations related with
assemblage structure of agricultural land-use types (Kubo et al., 2013).
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Table 1 Species and individual number of insect in study sites
Families
Anthribidae
Carabidae
Chrysomelidae
Corylophidae
Dermestidae
Dytiscidae
Elateridae

Endomycidae
Heteroceridae
Laemophloeidae
Latridiidae
Nitidulidae

Phalacridae
Scarabaeidae

Scirtidae
Silvanidae
Staphylinidae

Tenebrionedae
Zopheridae
Total

species
Araecerus sp.
Epomis sp.
Diabrotica sp.
Cryptocephalus sp2.
Sericoderus sp.
Orphinus sp.
Hydrovatus sp.
Cardiophorus sp.
Melanotus sp.
Limonius sp.
Chondria sp.
Heterocerus sp.
Leptophloeus clamatidis (Erichson)
Melanophtalma sp.
Epuraea sp.
Pria sp.
Carophilus sp.
Stilbus sp.
Phalacrus sp.
Adoretus compressus (Weber)
Protaetia acuminatus (Fabricius)
Aphodius sp.
Cetonia sp.
Psammodius esper (Fabricius)
Scirtes sp1
Scirtes sp2
Silvanoprus fungi (Guérin-Méneville)
Acylophorus sp.
Heterothops sp.
Batrisodes sp.
Myrmechixenus sp.
Pycnomerus thrinax (Ivie and Slipinski)

Ftg
Mic
Car
Phy
Phy
Mic
Car
Phy
Phy
Phy
Phy
Mic
Sap
Mic
Sap
Sap
Sap
Sap
Sap
Mic
Phy
Phy
Phy
Phy
Phy
Mic
Mic
Mic
Pol
Pol
Pol
Pol
Sap

Ars
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
22
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
0
1
1
5
48

Locations
Fru
Sug
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
6
9
4
4
0
3
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
16
32

Total
3
1
1
1
1
4
2
1
2
2
1
1
37
9
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
8
96

Notes. Ars, Aquaculture research station center; Fru, Fruit orchard; Sug, Sugarcane plantation; Ftg,
Functional trophic groups; Car, Carnivores; Mic, Micro-organisms; Phy, Phytophages; Pol, Polyphages; Sap,
Saprophages
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Table 2 Diversity indices of captured beetles
Feeding guild
All

Phytophagus

Saprophagus

Micro-organisms

Polyphagus

Carnivore

Parameters
Abundances
Species richness
Shannon index (H′)
Evenness (J)
Abundances
Species richness
Shannon index (H′)
Evenness (J)
Abundances
Species richness
Shannon index (H′)
Evenness (J)
Abundances
Species richness
Shannon index (H′)
Evenness (J)
Abundances
Species richness
Shannon index (H′)
Evenness (J)
Abundances
Species richness
Shannon index (H′)
Evenness (J)

Agricultural land-use
Ars
Fru
48
16
22
6
2.57
1.55
0.73
0.86
7
1
7
1
1.95
0
1
NA
8
5
4
2
1.07
0.5
0.77
0.72
27
7
6
2
0.78
0.41
0.43
0.59
4
0
3
0
1.04
0
0.94
0
2
3
2
1
0.69
0
1
NA

Sur
32
14
2.34
0.98
7
5
1.55
0.96
12
5
1.47
0.92
12
3
0.72
0.66
1
1
0
NA
0
0
0
0

Table 3 Geological distance and Bray-Curtis similarity index for beetle community between locations
Index
Distance (m)
Bray-Curtis

Feeding guild

All
Phytophages
Saprophages
Micro-organisms
Polyphages
Carnivores

Combination of locations
Ars-Fru
212
0.31
0.44
0.3
0.35
0
0.4

Fru-Su
830
0.41
0
0.47
0.63
0
0

Notes. Ars, Aquaculture research station center; Fru, Fruit orchard; Sug, Sugarcane plantation;
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Ars-Su
1038
0.37
0.14
0.04
0.51
0.44
0
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Conclusion
The study showed that agricultural land-use type was strongly influence on insect assemblages,
indicating the possibility that agricultural intensification may result in great changes in beetle community.
It was also indicated that connectivity to neighbor with different land-use type was also important to enhance
species richness and functional diversity.
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ผลของการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
ผักบุงจีนในชุมชนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
The Effect of Vermicompost on Growth and Yield of Water Morning Glory
(Ipomoea aquatica Forsk . Var. reptan) in Huaymonthong Subdistric,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province
วนิดา ชัยชนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
yom2521@yahoo.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยหมักมูลไสเดือนดินในการผลิตผักบุงจีน ในชุมชนตําบลหวยหมอนทอง
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design,
RCBD) ประกอบไปดวย 3 วิธีการ (treatment) ๆ ละ 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้ 1) ใสปุยแบบเกษตรกร (มูลไกเนื้ออัตรา 1
กิโลกรัมตอตารางเมตร) 2) ใสปุยมูลไสเดือนดินอัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร และ 3) ใสปุยแบบเกษตรกร รวมกับการใสปุย
มูลไสเดือนดินอัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ผลการทดลองพบวา ผักบุงจีนที่ปลูกในแปลงทดลอง มีความสูงตน ความกวางใบ
ความยาวใบ น้ําหนักสด น้ําหนักแหง ผลผลิตรวม และคุณภาพทางเคมี ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P  0.05)
คําสําคัญ: ไสเดือนดิน, ปุยมูลไสเดือน, ผักบุงจีน
Abstract
The objective of this study aimed to investigate the effect of vermicompost on water morning
glory production. The experiment was conducted at Huaymonthong subdistrict, Kamphaeng Saen district
in Nakhon Pathom province. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD)
with 3 replications. The experiment consisted of 3 treatment as followed : 1) broiler manure 1 kg/m2
2) vermicompost 1 kg/m2 and 3) broiler manure and vermicompost 1 kg./m2. The results showed that
there were no significant difference (P 0.05) in plant height, leaf length, leaf width, fresh weight, dry
weight, total weight and the chemical composition.
Keywords: earthworm, vermicompost, water morning glory
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1. บทนํา
การผลิตผักในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตใหมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษเปนที่ตองการของผูบริ โภคซึ่ง
ผักเปนพืชที่มีความตองการธาตุอาหารในปริมาณที่คอนขางสูงเพื่อสรางสวนตาง ๆ และเพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้นเมื่อเกษตรกร
ทําการปลูกผักอยางตอเนื่องในสภาพพื้นที่เดิมจึงมีสวนทําใหปริมาณธาตุอาหารในดินลดนอยลง การทําเกษตรในปจจุบันเกษตรกร
มักจะเนนเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี เชน ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งการใชเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่มาก
เกินความตองการของพืชทําใหเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอมซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพรกระจายของสารเคมี
ในระหวางการฉีดพน เนื่องจากสารเคมีสวนใหญ จะกระจายจากบริเวณของพืชที่ตองการฉีดพนลงสูพื้นและบางสวนระเหยอยู
ในอากาศทําใหมีการสะสม อยูในพื้นดินและน้ํา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยง และสัตวในธรรมชาติในที่สุดจะสงผลใหเกิด
การสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหาร และทําใหสิ่งมีชีวิตในระบบหวงโซอาหารทุกระดับไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ยังทําลาย
แมลงที่เปนประโยชนในการชวยทําลายแมลงศัตรูพืช เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน หรือแมลงที่ชวยผสมเกสร เชน ผึ้ง เปนตน การใช
สารเคมีทางการเกษตรยังเปนพิษตอไสเดือนดินซึ่งเปนสัตวที่ชวยยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุในดินทําใหด ินอุดมสมบูรณ
โปรงรวนซุยและอากาศถายเทไดดี (สาคร ศรีมุข, 2556: 8-9)
จากการลงพื้นที่ตําบลหวยหมอนทองพบวา ตําบลหวยหมอนทองประกอบไปดวย 12 หมูบาน ไดแก บานขุนวิเศษ
ตะแบกงาม หวยหมอนทอง หนองตากลาน หนองโสน บัวแดง ดอนเฝา หนองโพธิ์ กําแพงแสน โคกกระถิน หนองพง และยาง
ขาคีม มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,625 ไร พื้นที่ทั้งหมดของตําบลหวยหมอนทองเปนที่ราบลุม ดินเปนดินปนทราย เหมาะสําหรับทํานา
ทําไร ทําสวน มีคลองชลประทานไหลผานพื้นที่ อาณาเขตตําบลทิศเหนือ ติดกับ ต.รางพิกุล อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ทิศใต
ติดกับ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ทิศตะวันออกติดกับ ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ทิศตะวันตก
ติดกับ ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,874 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,549 หลังคาเรือน
อาชีพหลักคือทํานา อาชีพเสริมคือทําไร สวนผลไม ปลูกดอกไม พืช ผัก หนอไมฝรั่ง เปนตน (ไทยตําบล.คอม, 2557) การทํา
เกษตรในพื้นสวนใหญยังคงนิยมใชสารเคมี และปุยเคมีเพาะปลูกพืชเปนสําคัญเนื่องจากสะดวกในการใชงาน และเปนการเพิ่ม
แรธาตุตาง ๆ ในดินใหกับพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว มีเพียงบางกลุมเทานั้นที่ทําเกษตรแบบอินทรีย ซึ่งปุยอินทรียที่
ใชมีหลายชนิด เชน มูลไกเนื้อ มูลวัว และมูลสุกร เปนตน ดังนั้นผูวจิ ัยจึงมีแนวคิดนําปุยอินทรียที่ทํามาจากมูลไสเดือนดิน โดย
ใหไสเดือนดินกินมูลโคนมผสมขุยมะพราวอัตราสวน 2:1 มาใชทดแทนปุยเคมี และปุยอินทรียที่เกษตรกรใชอยู นอกจากนี้ยัง
เปนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พึ่งพาแตการใชปุยเคมีและสารเคมีอยางเดียวมาเปนการพึ่ งพาตนเองใหมากขึ้น คํานึงถึง
ความปลอดภัยของเกษตรกรและผูบริโภค รวมทั้งเปนการฟนฟูนิเวศของดินและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชปุยมูลไสเดือนดินในการผลิตผักบุงจีนอยางยั่งยืน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320.7 ลานไร เปนพื้นที่การเกษตร
จํานวน 122.2 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 38.2 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เปนพื้นดินเพื่อการเพาะปลูกผักเศรษฐกิจประมาณปละ
3 ลานไร หรือรอยละ 2.5 ของพื้นที่ภาคการเกษตร ผลผลิตรวมประมาณ 5.0-5.5 ลานตัน ผลผลิตสวนใหญใชเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ และมีการสงออกผักสด ผักแปรรูปชนิดตาง ๆ ตลอดจนเมล็ดพันธุ ประมาณปละ 0.45 ลานตัน มูลคาประมาณ
1.52 หมื่นลานบาท หรือราวรอยละ 2 ของมูลคาการสงออกสินคาเกษตร ผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ผักในตระกูล
18 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

แตง ตระกูลกะหล่ํา ตระกูลหอม กระเทียม ตระกูลพริก มะเขือ ตระกูลถั่ว ตระกูลผักบุง ขาวโพด หนอไมฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว
และแครอท เปนตน (พิมพพิดา โยธาสมุทร, 2553) ผักบุงจีน (Ipomoea aquatica Forsk.Var.reptan) เปนผักเศรษฐกิจ
ชนิดหนึง่ ที่มีการบริโภคกันอยางแพรหลาย และปจจุบันไดพัฒนาเปนพืชผักสงออกที่สําคัญของประเทศไทย โดยสงออกทั้ งใน
รูปผักสดและเมล็ดพันธุ ผักบุงจีนมีอายุ การเก็บเกี่ยวสั้น สามารถปลูกไดตลอดทั้งป และเจริ ญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิ ด
โดยเฉพาะดินที่มีความชื้นสูง (สุนทร เหลืองเกษม, 2540) อยางไรก็ตาม ในการปลูกผักบุงเชิงการคา ซึ่งเนนปริมาณ ผลผลิต
เปนหลัก เกษตรกรสวนใหญยังคงมีการใชปุยเคมีมากเกินความตองการของพืช แมวาการใชปุยเคมีทําใหไดผลผลิตสูง แตผลกระทบ
ที่ตามมาหลังใชปุยเคมีติดตอกันเปนเวลานาน เชน ทําใหเกิดดินที่มีสภาพเปนกรด โครงสรางของดินเสื่อมสภาพ และเกิดการ
สะสมของไนเตรทในดิน และแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง อีกทั้ง ยังทําให ตนทุนในการผลิตมีคาสูงขึ้น (Savci, 2012: 77-80)
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการสะสมของสารพิษในพืชผัก เชน ไนเตรท เมื่อรางกายไดรับอาหารที่มีการปนเปอนของสารไนเตรทใน
ปริมาณสูง นอกจากจะกอใหเกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคเมทีโมโกลบินีเมีย (methemoglobinemia) ที่ไนเตรทเขาไปจับกับ
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) แทนที่ออกซิเจนแลว ไนเตรทที่ เขาสูรางกายในปริมาณสูงยังสามารถชักนําใหเกิด ไนโตรซามี น
(nitrosamine) กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (Santamaria, 2006: 10-17)
จากสภาพปญหาและผลกระทบที่เกิด ขึ้นจากการใชปุยเคมีนั้น ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ที่มุงเนนการใชปุ ย
อินทรียแทนปุยเคมีจึงถือเปนทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ปุยหมักมูลไสเดือนดินเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่ง
ที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายของเศษอินทรียโดยมีไสเดือนดินเปนตัวชวยเรงกระบวนการเสื่อมสลายในดิน ผลผลิตที่ไดจาก
การยอยสลายคือ ขีไ้ สเดือนดิน (worm casting) คุณสมบัติจะมีสารเคลือบและจะแข็งตัวเมื่อถูกอากาศ หลังจากที่ใสลงไปใน
แปลงปลูกพืชจะทยอยปลดปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนอยางชา ๆ นอกจากนี้จะชวยเพิ่มชองวางในดิน ตลอดจนมีคุณคา
ทางอาหารสูงประกอบดวย อินทรียวัตถุรอยละ 9.3 ไนโตรเจนรอยละ 8.3 ฟอสฟอรัส รอยละ 4.5 โพแทสเซียมรอยละ1.0
แคลเซียมรอยละ 0.4 และ แมกนีเซียมรอยละ 0.1 คุณภาพของปุยหมักมูลไสเดือนดินเมื่อเปรียบเทียบกับดินมีไนเตรทสูงกวา
5 เทา ฟอสฟอรัสสูงกวา 7 เทา แมกนีเซียมสูงกวา 3 เทา โพแทสเซียมสูงกวา 11 เทา และแคลเซียมสูงกวา 1.5 เทา (นิพนธ
ไชยมงคล, 2548)
Payal, et al. (2006: 391-395) พบวา การใชไสเดือนดินสายพันธุ Eisenia foetida ยอยสลายขยะอินทรียจาก
หองครัวรวมกับขยะอินทรียจากสถานที่ราชการและรวมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมการเกษตร และกากตะกอนน้ําเสีย
จากระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม ปุยหมักจากมูลไสเดือนดินที่ไดมีปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายได เพิ่มขึ้น 1.4 – 6.5
– fold การใชปุยหมักมูลไสเดือนดิน และน้ําหมักมูลไสเดือนดินในการปลูกพืช จะสงผลใหดินมีโครงสรางดีขึ้นคือทําใหดินกัก
เก็บความชื้นไดมากขึ้น มีความโปรงรวนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพรกระจายไดกวาง ดินมีการระบายน้ําและอากาศไดดี
ทําใหจุลินทรียดินที่เปนประโยชนบริเวณรากพืชสามารถสรางเอนไซมที่เปนประโยชนตอพืชไดเพิ่มขึ้น (Steven et al., 2007:
1014-1022) มีการทดสอบนําปุยหมักมูลไสเดือนดินที่ไดจากกระบวนการยอยสลายขยะอินทรียโดยใชไสเดือนดินในการปลูกพืช
หลายชนิด เชน การนํามาผลิตไมดอกชนิดตางๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งพืชสวนและพืชไรชนิดอื่นๆ ภายในฟารม ซึ่งตัวอยาง
ของพืชที่ปลูกไดผลดีในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของปุยหมักมูลไสเดือนดินไดแก มะเขือ มะเขือเทศ กะหล่ําปลี คะนา สะระแหน
พริก ดอกรักเร โพลีแอนทัส เบญจมาศ ซัลเวีย พิทูเนีย ขาว ขาวโพด และพืชปลูกชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งพบวาพืชเหลานี้
เมื่อปลูกในวัสดุปลูกที่มีสวนของปุยหมักมูลไสเดือนดินจะสามารถเจริญเติบโตไดเร็วและออกดอกไดเร็วกวาปกติ
4. วิธีดําเนินงานวิจัย
4.1 อุปกรณการทดลอง
4.1.1 แปลงทดลอง ขนาดพื้นที่ 1x 2 เมตร จํานวน 9 แปลงทดลอง โดยใชพื้นที่แปลงของเกษตรกร
4.1.2 ปุยหมักมูลไสเดือนดิน
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4.1.3 ปุยมูลไกเนื้อ
4.1.4 ฮอรโมนนาโนเทค
4.1.5 อุปกรณอื่นๆที่ใชในแปลงทดลอง เชน จอบ มีด เชือกฟาง และปาย
4.2 วิธีดําเนินการวิจัย
ทําการวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) จํานวน 3 วิธีการ (treatment)
วิธีการละ 3 ซ้ํา (replication) รวม 9 แปลงทดลอง ดังนี้
วิธีการที่ 1 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร (ปุยมูลไกเนื้ออัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร)
วิธีการที่ 2 ใสปุยมูลไสเดือนดิน ปริมาณ 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร
วิธีการที่ 3 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร (ปุยมูลไกเนื้ออัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร) รวมกับ
การใสปุยมูลไสเดือนดิน อัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร
4.3 การเตรียมดิน การปลูก และการปฏิบัติดูแล
4.3.1 การเตรียมดินและการปลูก
ใช ร ดไถเดินตามไถดะ ทิ้ งไว ป ระมาณ 7 วั น หลั ง จากนั้ นทํ าการไถแปร และทําการขุ ด แปลงโดยขุ ดดิ นลึ ก
ประมาณ 20 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว 15 วัน หลังจากนั้นทุบดินใหเม็ดดินละเอียดทั้งแปลง คลุกปุยที่เตรียมไวตามแผนการ
ทดลองที่วางไว คือ
วิธีการที่ 1 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกรโดยใชปุยมูลไกเนื้อผสมคลุกเคลาอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร
วิธีการที่ 2 ใสปุยมูลไสเดือนดินผสมคลุกเคลาอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอ ตารางเมตร
วิธีการที่ 3 ใส ปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร รวมกับการใสปุยมูลไส เดือนดินผสมคลุกเคลาอัตรา 1 กิโลกรั ม
ตอตารางเมตร
หวานเมล็ดพันธุผักบุงจีนอัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ตามแปลงทดลองที่สุมเลือกไว รดน้ํา เชา–เย็น
4.3.2 การใสปุย
วิธีการที่ 1 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร (ฮอรโมนนาโนเทค อัตรา 1.5 กรัม ตอน้ํา 40 ลิตรกอนเก็บผลผลิต
7-14 วัน)
วิธีการที่ 2 ใสปุยมูลไสเดือนดิน อัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ทุก ๆ 7 วัน
วิธีการที่ 3 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร รวมกับการใสปุยมูลไสเดือนดินอัตรา 1 กิโลกรัมต อตารางเมตร
ทุก ๆ 7 วัน
4.4 สถานที่ทําการวิจัย
4.4.1 พื้ นที่แปลงปลูกพืชของกลุมเกษตรกรอินทรียดอนขุนวิ เศษ ตํ าบลห วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
4.4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4.5 การเก็บขอมูล
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุงจีนดังนี้
4.5.1 ความสูงของลําตน วัดจากพื้นดินถึงขอสุดของยอดใบ เมื่อผักบุงมีอายุ 10, 20 และ 30 วันหลังปลูก
มีหนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัดจํานวน 10 ตนตอแปลง
4.5.2 ความกวางของใบ วัดตามแนวกวางของใบชวงกลางใบ ใบที่ใชวัดเปนใบกึ่งแกจํานวน 2 ใบตอตน
เมื่อผักบุงอายุ 10, 20 และ 30 วันหลังปลูกมีหนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัดจํานวน 10 ตนตอแปลง
4.5.3 ความยาวของใบ วัดจากโคนใบถึงปลายใบ ใบที่ใชวัดเปนใบกึ่งแกจํานวน 2 ใบตอตน เมื่อผักบุงอายุ
10, 20 และ 30 วันหลังปลูกมีหนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัดจํานวน 10 ตนตอแปลง
4.5.4 น้ําหนักสด นําตนผักบุงอายุ 30 วันจํานวน 10 ตนตอแปลงไปชั่งน้ําหนักสดรวมราก มีหนวยเปน
กรัม
4.5.5 น้ําหนักแหง นําตนผักบุงเมื่อมีอายุ 30 วันหลังปลูก จํานวน 10 ตนตอแปลง ไปวางบนตะแกรงลวด
ผึ่งใหหมาดในที่รมและนําเขาตูอบ ชั่งหาน้ําหนักแหง มีหนวยเปนกรัม
4.5.6 ผลผลิตรวม ทํ าการถอนต นผักบุงทั้ง แปลงอยาใหรากขาด ลางน้ําให สะอาด นํ าไปชั่ งน้ําหนักสด
รวมราก มีหนวยเปนกิโลกรัม
4.6 การวิเคราะหโภชนะในผัก
ผักบุงที่ไดจากการทดลองทําการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก โปรตีน เยื่อใย ไวตามินซี คลอโรฟลลเอ
คลอโรฟลลบี แครอทีนอยด และเบตา-แครอทีน
4.7 การวิเคราะหขอมูล
ขอมู ลที่ ไ ดนําไปวิ เคราะห ค วามแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบความแตกต างค าเฉลี่ ย ของกลุ ม ทดลองแบบ
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
5. ผลและอภิปรายผลการทดลอง
ตารางที่ 5.1 ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณของผลผลิตผักบุงจีนที่อายุ 30 วัน
ลักษณะของผลผลิต
ความสูงตน ความกวางใบ ความยาวใบ น้ําหนักสด /
กรรมวิธีทดลอง
(cm.)
(cm.)
(cm.)
ตน (g.)
วิธีเกษตรกร
29.82±4.96 2.09±0.17 12.75±1.52 12±35.12
ปุยมูลไสเดือนดิน
31.21±7.34 2.13±0.21 13.05±0.23 11±26.42
เกษตรกร + ปุยมูลไสเดือนดิน 29.38±5.32 2.06±0.34 13.75±0.43 10.67±5.77
F-test
ns
ns
ns
ns

น้ําหนักแหง
/ตน (g.)
0.53±4.16
0.73±4.13
0.50±0.00
ns

ผลผลิตรวม
(kg.)
2.77±2.30
3.27±1.68
2.33±0.58
ns

หมายเหตุ ns แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05)
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5.1 การเจริญเติบโต และปริมาณของผักบุงจีนที่อายุ 30 วัน
จากตารางที่ 5.1 พบวา ความสูงของลําตน ความกวางของใบ ความยาวของใบ ความเขมของสีใบ น้ําหนักสด น้ําหนักแหง
และผลผลิตรวมของผักบุงจีน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05) แตทั้งนี้พบวา ความสูงของตน ความกวางใบ
ความยาวใบ และผลผลิตรวมของผักบุงจีนที่มีการใชมูลไสเดือนดินรวมในทุกการทดลองมีแนวโนมที่ดีกวาการปลูกแบบกรรมวิธี
ของเกษตรกร ดนตรี รุงเรือง (2551) รายงานวา การใชปุยมูลไสเดือนสามารถใชทดแทนปุยเคมีไดบางส วน แตไมสามารถ
ทดแทนไดทั้งหมด เนื่องจากปุยมูลไสเดือนดินจะคอย ๆ ปลดปลอยธาตุอาหารตาง ๆ ลงสูดิน การที่จะนําปุยมูลไสเดือนดินไป
ใชในการปลูกพืชเกษตรกรควรที่จะใชรวมกับปุยเคมีในชวงแรกของการเพาะปลูกจะทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตดียิ่ งขึ้น
อัญชลี จาละ และคณะ (2555:19-24) ทําการทดลองใสปุยมูลไสเดือนดิน สายพันธุ Eudrilus eugeniae และ Pheretima
peguana ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช ในอัตรา 1,000, 2,000 4,000 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ เปรียบเทียบกับกลุมไมใสปุยมูล
ไสเดือนดิน พบวาตนผักกาดหอมหลังปลูก 30 วัน มีการเจริญเติบโตและผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P
0.05) ยกเวนความเข มสีใบ โดยวั สดุปลูกที่ใสปุย มูลไส เดือนสายพันธุ Eudrilus eugeniae ในอัตรา 2,000 และ 4,000
กิโลกรัมตอไร ใหคาเฉลี่ยในดานความกวางทรงพุม จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ น้ําหนักสดใบและราก น้ําหนักแหง
ใบและรากมากที่สุด นิรันดร หิรัญสุข (2547) พบวา ผักคะนาที่ใสปุยมูลไสเดือนดิน (แหง) 959 กิโลกรัม/ไรรวมกับปุยอินทรีย
ทางการคา 125.45 กิโลกรัม/ไร ผักจะใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 2.87 ตัน/ไร และการใสปุยมูลไสเดือนดิน (แหง) ในอัตรา 1.8 ตัน/
ไรจะใหผลผลิตสูงมากเชนกันคือ 2.16 ตัน/ไร ทั้งนี้การที่พืชปลูกดวยมูลไสเดือนดินใหลักษณะที่ดีกวาการปลูกดวยวัสดุชนิดอื่น
อาจมีผลมาจาก มูลไสเดือนดินมีจุลินทรียอยูหลากหลายชนิดมากกวาที่พบในปุยหมักธรรมดาไดแก แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท
เชื้อรา โดยเฉพาะแบคทีเรียกลุม cellulose-degrading รวมถึงมีสารฮอรโมนสําคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืช เชน Indole
acetic acid (IAA) ซึ่งฮอรโมนพืชเหลานี้ชวยเสริมสรางและชวยเรงการ เจริญเติบโตของพืช และนอกจากนี้ยังมีจุลินทรียที่เปน
ประโยชนตอพืชเปนจํานวนมาก (PGRs) ที่ชวยสงผลใหพืชไดรับธาตุอาหารและสงเสริมใหพืชมีการเจริญเติบโต (Atiyeh et
al., 2001: 11-20) ปุยหมักมูลไสเดือนดินจะมีสวนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเปนตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จําเปนตอพืชหลายชนิด
เชน ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งอยูในรูปพรอมใช และจะถูกปลดปลอย
ออกมาเมื่อพืชตองการ รวมถึงสารออกซิน (auxins) ในมูลของไสเดือนดิน ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุนการเกิดราก ทําใหพืช
เจริญเติบโตเร็วขึ้น พืชที่เจริญเติบโตในสภาพที่มีไสเดือนดินจะใหผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 30 อีกทั้งในมูลไสเดือนดินจะพบไคเนติน
(kinetins) จิเบอเรลลิน (giberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin) ซึ่งสารดังกลาวเหลานี้ลวนมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
ทั้งสิ้น เชนกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลพืช ทําใหรากรับอาหารไปใช ควบคุมความยาวของเซลลและแมกระทั่งทําหนาที่
เปนสารตานการแกตัวของพืชไมใหเนาเปอยเร็ว (Kaset organic.com, 2015)
ตารางที่ 5.2 คุณภาพทางเคมีของผักบุงจีนที่ปลูกในแปลงอินทรีย อายุ 30 วัน
คุณภาพทางเคมี
โปรตีน (mg/g F.W.)
เยื่อใย (%)
คลอโรฟลลเอ (ug/g F.W.)
คลอโรฟลลบี (ug/g F.W.)
แคโรทีนอยด (ug/g F.W.)
เบตา-แคโรทีน (ug/g F.W.)
ไวตามินซี (mg/100 ml)

วิธีเกษตรกร
0.35 ± 0.10
0.75 ± 0.06
76.01 ± 5.23
22.87 ± 1.18
18.35 ± 1.03
52.91 ± 21.18
1.97 ± 0.48

กรรมวิธีทดลอง
ปุยมูลไสเดือนดิน
เกษตรกร +ปุยมูลไสเดือนดิน
0.25 ± 0.07
0.40 ± 0.14
0.85 ± 0.13
0.79 ± 0.07
69.12 ± 15.37
69.36 ± 31.87
19.19 ± 1.16
21.23 ± 8.70
15.06 ± 3.93
16.59 ± 7.79
71.62 ± 15.80
62.14 ± 12.17
2.13 ± 0.63
1.87 ± 0.56

หมายเหตุ ns แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05)
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F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

5.2 คุณภาพทางเคมีของผักบุงจีน
จากตารางที่ 5.2 พบวา ผักบุงจีนที่ปลูกดวยกรรมวิธีที่แตกตางกันมีคุณภาพทางเคมีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P 0.05) ทั้งนี้องคประกอบทางเคมีของผักและผลไมจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพลดลงอยูตลอดเวลา ขึ้นกับปจจัย
หลายประการ เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสง เปนตน ในผักใบเขียวจะมีปริมาณโปรตีนอยูนอย รอยละ 1-2 (จริงแท ศิริพานิช,
2546: 80-82) ปริมาณไนโตรเจนจะสงผลตอปริมาณโปรตีน และคลอโรฟลลของผัก อรประภา อนุกูลประเสริฐและคณะ
(2558: 970-982) พบวา การใสปุยอินทรียคุณภาพสูงสงผลใหคลอโรฟลลไมแตกตางกันกับผักบุงจีนที่ใหปุยเคมีเพียงอยา ง
เดียว เมื่อใหปุยเคมีอัตรา 3 กรัมไนโตรเจน พบวาผักบุงจีนมีปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟลลมากกวาสิ่งทดลองที่ใหปุยอัตรา
1 กรัมไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับการทดลองของ Hokmalipour and Darbandi (2011: 1780-1785) พบวา
คลอโรฟลลในใบขาวโพดมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณไนโตรเจนที่ตนขาวโพดไดรับซึ่งอาจเปนผลมาจาก องคประกอบของ
คลอโรฟลลมีอะตอมไนโตรเจนลอมรอบอะตอมแมกนีเซียมที่อยูตรงกลาง ซึ่งมีลักษณะเปนวงแหวน (ภาคภูมิ พระประเสริฐ ,
2550) จึงทําใหคาของคลอโรฟลลแปรผันตามปริมาณไนโตรเจนที่ใหกับตนพืช กรณีที่ขาดจะทําใหปริมาณคลอโรฟลลลดลง
(สยามเคมี, 2558) และเมื่อไนโตรเจนที่พืชไดรับสูงขึ้น คารโบไฮเดรตที่สะสมอยูในเซลลพืชสวนใหญจะถูกเปลี่ยนไปสรางเปน
โปรตีนที่เปนองคประกอบของโพรโทพลาสซึม ทําใหสวนของคารโบไฮเดรตที่จะนําไปใชสรางเซลลูโลสไมเพียงพอสงผลใหผนัง
เซลลพืชบาง (Hoque et al., 2010: 1539-1544) สําหรับเบตา-แคโรทีนเปนสารในกลุมแคโรทีนอยดพบมากในผักใบเขียว
เป นรงควั ต ถุ ใ ห สี เ หลื อง ส ม แดง และส ม -แดง ทํ าหน าที่ ดู ด ซั บ พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย เ พื่ อสั ง เคราะห แ สงช วยในการ
เจริญเติบโตของพืชจะทํางานรวมกับคลอโรฟลล (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 2553) สําหรับไวตามินซีทํา
หนาที่เปนตัวตานออกซิเดชัน (antioxidant) และเปนสารตานมะเร็ง ภายหลังการเก็บเกี่ยวไวตามินซีจะมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมากโดยเฉพาะผักทานใบและชอดอก ปริมาณไวตามินซีที่วัดไดจากผลิตผลนั้นอาจขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน อุณหภูมิ
สภาพอากาศ ความชื้นในดิน ธาตุอาหารที่มีอยูในดิน ระยะการสุก เวลาในการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว และระยะเวลาในการ
เก็บรักษามีอิทธิพลอยางมากตอการสลายตัวของไวตามินซี ปริมาณการสูญเสียน้ําออกจากผลิตผลทําใหมีการสูญเสีย ไวตามินซี
มากขึ้น (จริงแท ศิริพานิช, 2546: 98-101) จากการทดลองจะพบวา ไวตามินซีของผักบุงจีนที่ปลูกดวยกรรมวิธีที่แตกตางกัน
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P 0.05) สอดคลองกับ Warman and Harvard (1998: 207-213) พบวาขาวโพดหวานที่
ผลิตแบบระบบอินทรียและแบบเคมี ไมมีความแตกตางกันของปริมาณไวตามินซี แตจะพบวากลุมที่ใสปุยมูลไสเดือนดินอัตรา
1 กิ โ ลกรั ม ตอตารางเมตร มี แ นวโน ม ปริ ม าณวิต ามิ นซี และเบต า -แคโรที นสู ง กว ากลุ ม อื่ น สอดคล องกั บ การทดลองของ
Bordereau et al. (2002: 209-215) พบวา มะเขือเทศที่ผลิตแบบระบบอินทรียมีปริมาณไวตามินซีมากกวามะเขือเทศที่ผลิต
แบบระบบปกติถึงรอยละ 50 ทั้งนี้ระบบเกษตรอินทรียเปนระบบเนนธรรมชาติทําใหพืชมีความเครียดจากการรบกวนของ
แมลง และศัตรูพืช การที่พืชมีความเครียดจะทําใหพืชผลิตสารตานทานอนุมูลอิสระมากขึ้น ซึ่งสารตานอนุมูลอิสระดังกลาวคือ
ไวตามินซี โพลีฟนอล และฟลาโวนอยด (เจนจิรา จิรัมย และประสงค สีหานาม, 2554: 59-70)
6. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองนําปุยมูลไสเดือนดินมาใชในการปลูกผักบุงจีนเปรียบเทียบกับการใชปุยแบบเกษตรกร ในพื้นที่ตําบล
หวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมพบวา ลักษณะการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตและคุณภาพทางเคมีของ
ผักบุงจีนที่ปลูกดวยกรรมวิธีทแี่ ตกตางกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ ซึ่งมีความเปนไปไดวาในระบบการปลูกผักบุงจีนที่
ปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถใชปุยมูลไสเดือนดินทดแทนการใชปุยมูลไกเนื้อได แตปุยมูลไสเดือนดินมีราคาที่สูง (กิโลกรัมละ
35-40 บาท) ดังนั้นหากเกษตรกรจะใชปุยมูลไสเดือนดินในการปลูกพืชจึงควรพิจารณาเรื่องตนทุนในการผลิตรวมดวย
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7. ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากมูลไสเดือนดินมีจุลินทรียที่มีประโยชนหลากหลายชนิด สามารถปลดปลอยสารอาหารในรูปพรอมใช
ใหแกพืชไดเปนอยางดี ดังนั้นเกษตรกรที่มีแนวคิดจะนําไสเดือนดินมาใชประโยชนเพื่อมายอยสลายขยะอินทรียและเศษอาหาร
จากบานเรือนเพื่อผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินมาใชในการเกษตร เพื่อลดตนทุนการซื้อปุยเคมี และสรางผลตอบแทนใหแกเกษตรกร
จึงเปนสิ่งที่มีความเปนไปได
2. จากการทําวิจัยในครั้งนี้ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดวาครั้งตอไปควรขยายการศึกษาครอบคลุมใหเห็นถึงความสามารถ
ของปุ ยมูล ไสเดื อนดิ นกับพื ชผักชนิดอื่ น รวมถึง ความคุมค าทางเศรษฐกิ จของการผลิตพื ชชนิ ดอื่น ๆ ที่มีการใช ปุยหมักมู ล
ไสเดือนดิน ไมวาจะเปนกลุมพืชผัก ไมผล และพืชไร เปนตน เพื่อชวยวางแผนการตัดสินใจใหเกษตรกรมีทางเลือกในการทํา
การเกษตร
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและใหโอกาส
ผูทําวิจัยไดเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนากลุมวิจัยสูความเปนเลิศ
ขอขอบพระคุณ คุณดํารง ไปเขียว หัวหนากลุมเกษตรกรอินทรียดอนขุนวิเศษ ที่ไดอนุเคราะหสถานที่ในการทดลอง
และเก็บขอมูล
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การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษทคี่ ัดแยกจากดิน
Inhibition of Aspergillus sp. by antagonistic bacteria isolated from soil
วาสนา เนียมแสวง* จริยา อินสวาง และสุวนันท สถาปตานนท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
wasana@npru.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. และ
ศึกษาสายพันธุแบคทีเรีย โดยเก็บตัวอยางดิน จํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง จังหวัด
นครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด จํานวน 56 ไอโซเลท และจากการ
คัดแยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา พบวา เปนเชื้อรากลุม Aspergillus sp. ที่มีลักษณะเสนใยสีขาว สปอรมีสีเขียว และสรางโคนิเดีย
เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ซึ่งแยกไดจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา
ดวยวิ ธี dual culture technique โดยการเพาะเลี้ ยงบนอาหารเลี้ย งเชื้ อ PDA ที่อุณหภู มิห อง เป น เวลา 72 ชั่ วโมง พบว า
มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ไดแก S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา
Aspergillus sp. ได จากนั้นนํามาระบุสายพันธุ พบวา แบคทีเรียทั้งหมดเปนสายพันธุ Klebsiella sp.
คําสําคัญ: แบคทีเรียปฏิปกษ เชื้อรา Aspergillus sp. เทคนิค dual culture
Abstract
The aims of this study were to 1) isolate bacteria from soils and 2) study an antagonistic activity
against fungi isolated from peanuts. Soil samples were collected from 5 areas as followed: Suphanburi
(1 areas), Nakhon Patom (3 areas) and Kanchanaburi (1 areas). Total 56 bacterial isolates were separated
from all the samples. Fungal strain isolated from peanut was determined as Aspergillus sp. with the white
hyphae and green conidia spores. The study by dual culture technique found that 8 bacterial isolates
S12, S19, S35, S42, S51, S52, S54 and S55, which all identified as Klebsiella sp., had antagonistic activities
against the Aspergillus sp.
Keywords: antagonistic bacteria, Aspergillus sp., dual culture technique
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1. บทนํา
เชื้อรา Aspergillus sp. พบไดทั่วไปในธรรมชาติ อีกทั้งเปนสาเหตุในการทําลายผลผลิตทางการเกษตรทั้งกอนและ
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสรางสารพิษกลุมอะฟลาทอกซิน (aflatoxins) ปนเปอนอยูในผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะในเมล็ดธัญพืชและพืชน้ํามันชนิดตาง ๆ เชน ถั่วลิสง ขาวโพด พริก ขาวฟาง เครื่องเทศ สมุนไพรตาง ๆ และมะพราว เปนตน
อะฟลาทอกซินสามารถถูกดูดซึมเขาสูรางกายได ทั้งทางตรงโดยการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปนเปอนสารพิษ ดังกลาว
และทางอ อมโดยการบริ โภคผลิตภั ณฑจากสัตวที่มี การปนเป อนอะฟลาทอกซิน โดยสัตวเหลานั้ นจะไดรับอะฟลาทอกซิน จาก
อาหารสัตวที่มีสวนผสมของผลผลิตทางการเกษตรที่ปนเปอนอะฟลาทอกซิน เมื่อเขาสูรางกายแลว บางสวนจะถูกขับออกในรูป
เดิม บางสวนจะถู กกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ของสั ตวเปลี่ยนแปลงเป นสารเคมีหลายตัว ไดแก อะฟลาทอกซิคอล
(aflatoxicol) อะฟลาทอกซิน 8, 9-อีปอกไซด (aflatoxin 8,-9 epoxide) ทั้งที่มีพิษมากขึ้นและนอยลง โดยอะฟลาทอกซิคอล และ
อะฟลาทอกซิ น 8, 9-อี ป อกไซด บางส วนจะสะสมในเซลล ตั บ และบางส วนถู กขับ ออกทางป ส สาวะ อุ จจาระ และทาง
น้ํานม ดังนั้นหากเราบริโภคตับหรือน้ํานมของสัตวที่ถูกเลี้ยงดวยอาหารที่ปนเปอน ก็จะทําใหไดรับสารพิษไปดวย ซึ่งสารพิษนี้
จัดวาเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว (วิษณุ ศรีลา, 2556) มีการใชสารเคมีในการยับยั้ง Aspergillus sp. ซึ่งใชไดผลดีใ น
ระยะแรก ๆ ตอมาเชื้อรามีการปรับตัว สารเคมีสามารถยับยั้งเชื้อราไดนอยลง อีกทั้งสารเคมียังอันตรายตอสิ่งแวดลอม ปจจุบัน
มีนักวิ จัยหลากหลายกลุมทําการศึกษาวิธียับ ยั้ง Aspergillus sp. โดยไมใช สารเคมี เชน การใชสารสกัด สมุนไพร และใช
แบคทีเรียทดแทนการใชสารเคมี ซึ่งแบคทีเรียในดินมีจํานวนมากและมีหลากหลายชนิด สามารถพบไดทั่วไปในธรรมชาติ จึงเปน
อีกทางเลือกหนึ่งทีน่ าสนใจในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ซึ่งจากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวาแบคทีเรียดินหลายชนิด
ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. เชน Pseudomonas sp., Klebsiella sp., Escherichia coli และ
Bacillus sp. เปนตน
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดิน
2.2 เพื่อศึกษาสายพันธุแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp.
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Aspergillus sp. เปนเชื้อราทีพ่ บไดทั่วไปในธรรมชาติ เปนสิ่งมีชีวิตที่ตองการออกซิเจน (oxygen) สูง โดยทั่วไปเจริญเปนเสน
ใยราบนผิ วของอาหารที่มีคารบอน (carbon) มาก เชน กลูโคส (glucose) และอะไมโลส (amylose) เปนตน สามารถพบ
ปนเปอนในอาหารที่มีแปงเปนสวนประกอบ เชน ขนมปง มันฝรั่ง และเจริญบนตนไม เปนตน Aspergillus sp. มีทั้งประโยชน
และโทษ ประโยชน ไดแก การนําไปใชในการหมักอาหาร เชน การหมักเตาเจี้ยว และซีอิ้ว เปนตน สวนโทษ ไดแก กอโรคใน
พืช มนุษย สัตว และอาหารเนาเสีย Aspergillus sp. สามารถผลิตเอนไซม (enzyme) ไดหลายชนิด ไดแก เอนไซมอะไมเลส (amylase)
ยอยโมเลกุลของแปงใหเปนน้ําตาล เอนไซมโปรตีเอส (protease) ยอยโมเลกุลของโปรตีน (protein) ใหเปนกรดอะมิโน (amino acid)
เอนไซมเพกทิเนส (pecinase) ยอยสลายเพกทิน (pectin) ซึ่งเปนสวนประกอบของผนังเซลลพืช และบางสายพันธุสามารถสราง
สารพิษ (mycotoxin) เชน aflatoxin และ ochratoxin ซึ่งเปนอันตรายในอาหาร (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท,
2553) การยับยั้ง Aspergillus sp. มีหลายวิธี ไดแก การใชสารสกัดสมุนไพร การใชจุลินทรีย และการใชสารเคมี เปนตน ซึ่งแตละ
วิธีจะมี ประสิทธิภาพในการยั บยั้งเชื้ อรา Aspergillus sp. ที่แตกตางกั น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ชนิดของสมุนไพร ชนิดของ
จุลินทรีย ความเขมขนของสารสกัด และสารเคมี เปนตน
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แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สวนใหญมีเซลลเดียว เปนเซลลโพรคาริโอต (prokaryote
cell) แบคทีเรียมีรูปรางหลายแบบ ไดแก กลม (cocci) แบบทอน (bacilli หรือ rod) และแบบเกลียว (spiral) เปนตน สามารถพบไดทั่วไป
ในธรรมชาติ ทั้ งในดิ น น้ํ า และอากาศ แบคทีเรี ยในดิ นเป นจุลิ นทรี ย ที่ พบมากที่ สุ ด ซึ่ งแบคทีเรี ยในดิ นทํ าหน าที่ ในการย อยสลาย
สารอิ นทรีย ตาง ๆ และปล อยธาตุอาหารตาง ๆ ออกมาเป นประโยชนต อพื ช นอกจากนี้ แบคทีเรียในดินบางชนิ ดสามารถยั บยั้ งเชื้อรา
ที่ ก อโรคในพื ชได Aspergillus sp. เป นเชื้ อราก อโรคพื ชชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งมี แบคที เรี ยหลายสายพั นธุ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการยั บยั้ ง
Aspergillus sp. ไดแก E. coli, Bacillus fortis, B. faragiris, Pseudomonas fluorescence และ P. malophilia ซึ่งแยกจากดิ น
(Mushtaq et al. 2010: 966-969) นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรีย Klebsiella sp. และ Pseudomonas sp. ที่แยกจากดินทะเลสามารถยับยั้งเชื้อรา
Aspergillus sp. ได (Das et al., 2015: 191-193) เปนตน
การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกจากดิน มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
สุรีย นานาสมบัติ และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาการปนเปอนของเชื้อราและยีสตในถั่วลิสง และผลิตภัณฑจากถั่วลิส ง
ชนิดละ 10 ตัวอยาง โดยนําถั่วลิสงดิบและถั่วลิสงทอดทั้งเมล็ดมาวิเ คราะหโดย direct plating ถั่วลิ สงคั่วบดและถั่วลิสงตั ด
วิเคราะหโดยวิธี dilution plating พบวา ถั่วลิสงดิบมีการปนเปอนของเชื้อราสูง (รอยละ 86.2) ซึ่งมากกวาการปนเปอนของเชื้อราใน
ถั่วลิสงทอด (รอยละ 76.2) สวนถั่วลิสงคั่วบด และถั่วลิสงตัด พบเชื้อราและยีสตคอนขางนอย เชื้อราที่พบมากที่สุดในถั่วลิสง คือ
Aspergillus spp. รองลงมาเปน Rhizopus spp. และ Penicillium spp. จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันกระวาน
น้ํามันกานพลู และน้ํามันเทียนตาตั๊กแตนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus TISTR 3041, A. ochraceus TISTR
3557, A. parasiticus TISTR 3276, A. terreus TISTR 3109, A. versicolor TISTR 3460, Alternaria alternata TISTR 3282,
Penicillium citrinum TISTR3437 และ A. flavus PN-09 ที่แยกไดจากถั่วลิสงดิบ เชื้อราสวนใหญที่ทดสอบมีความไวตอ
การถูกยับยั้งโดยน้ํามันกานพลูมากที่สุด
Praphat et al. (2013: 220-229) ไดทําการศึกษาการควบคุมโรคพืชโดยการใชจุลินทรียปฏิปกษ กลไกการทํางาน
ของจุลินทรียในการควบคุมโรคพืช ไดแก การเปนปรสิต การผลิตสารปฏิชีวนะ การแกงแยงพื้นที่ การแกงแยงอาหาร การชักนํา
ใหพืชสรางความตานทาน และการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
Das et al. (2015: 191-193) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยนําแบคทีเรียที่แยกไดจากดิน
ชายทะเล จํานวน 8 ไอโซเลท นํามาทดสอบดวย dual culture technique พบวา มี 2 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารตาน
เชื้อรา ไดแก ไอโซเลท Klebsiella sp. AF4 และ Pseudomonas sp. AF7 ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อรา A. niger, A. flavus และ
F. oxysporum ได
Mushtaq et al. (2010: 966-969) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดิน ซึ่งไดแก E. coli, Bacillus fortis,
B. faragiris, P. fluorescence และ P. malophilia ยับยั้งเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA ไดแก A. flavas, A. niger, P. ltalicum
และ P. simplicissmum ดวย dual culture technique พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 5 สายพันธุ E. coli สามารถยับยั้งเชื้อรา
กอโรคทั้ง 4 สายพันธุไดดีที่สุด
Sivanantham et al. (2013: 1-4) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดินตอการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช
ทําการคัดแยกแบคทีเรียในดินได 8 สายพันธุ ไดแก Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Pseudomonas maltophila,
Bacillus circulans, Bacillus sphaericus, Bacillus coagulans, Serratia marcescens และ Streptococcus spp.
นํามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยั บยั้ง เชื้ อรากอโรคพืช 4 สายพันธุ ไดแ ก Alternaria porri, Fusarium oxysporum,
Sclerotium rolfsii และ Botryodiplodia theobromae ดวย agar disc assay และ slide culture techniques พบวา
P. maltophila และ B. circulans สามารถยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 4 สายพันธุได
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 การเก็บตัวอยางดินและคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย
เก็บตัวอยางดิน โดยการสุมเก็บตัวอยางจํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นทีต่ ําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง ดินตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ดินตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 1 แหลง และดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวหนาดินที่มีความลึก
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ตักตัวอยางดินลงในถุงพลาสติก นําดิน 0.5 กรัม มาทํา dilutions และ pour plate บนอาหาร LB agar
นําไปบมที่ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เลือกแบคทีเรีย ที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกัน นํามาทําใหบริสุทธิ์ โดยวิธี Streak
plate ลงอาหาร LB agar แลวนํามาเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับศึกษาในขั้นตอนตอไป
4.2 การคัดแยกและการจําแนกสายพันธุเชื้อรา
แยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา โดยนําเชื้อรามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา
120 ชั่วโมง นํามาทําใหบริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะเพื่อจําแนกสายพันธุตามวิธีของ Klich (Klich, 2002: 116) แลวนํามาเก็บที่ 4
องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับศึกษาในขั้นตอนตอไป
4.3 การคัดเลือกแบคทีเรียในดินที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา
นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราบนอาหาร PDA ดวยวิธี dual
culture technique (Mushtaq et al., 2010: 966-969) โดยขีดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราคูกัน ซึ่งแบคทีเรีย กับเชื้อราจะมี
ระยะหางกัน 1.5 เซนติเมตร นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 72 ชั่วโมง ทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง โดยมี Aspergillus sp.
เปนชุดควบคุม
4.4 การทดสอบสายพันธุแบคทีเรีย
นําแบคทีเ รี ยมาศึกษาลั กษณะทางสั ณฐานวิท ยาเบื้องตนและนํ าไปทดสอบคุณสมบั ติ ทางชีวเคมี เพื่ อระบุ
สายพันธุแบคทีเรียตามวิธีของ bergey (John et al., 1994: 754)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการคั ด แยกเชื้ อ แบคที เ รี ย ในดิ น และการศึ ก ษาความสามารถในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ รา
Aspergillus sp.
การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางดิน 5 แหลง โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1
แหลง จังหวัดนครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกันไดจํานวน
56 ไอโซเลท ไดแก 16 10 10 10 และ10 ไอโซเลท ตามลําดับ และเมื่อนํามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา Aspergillus sp. พบวา มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ไดแก S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 ที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราได ดังภาพที่ 1
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A
B
A
(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA ดวย dual culture technique ของไอโซเลท S12
(ก) การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. A หมายถึง ไอโซเลทแบคทีเรีย, B หมายถึง เชื้อรา Aspergillus sp.
(ข) control
5.2 ผลการคัดแยกเชื้อรา Aspergillus sp. จากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา
สัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus sp. โคโลนีของเชื้อรามีสีขาว สีเหลือง เหลืองอมเขียว บางชนิดอาจมี
สีน้ําตาลจนถึงสีดํา โคนิเดีย (conidia) มีรูปรางกลม สรางโคนิเดียตอกันเปนสายยาว เสนใยไมมีสีและมีผนังกั้น สวนปลายของ
กานชูโคนิเดียจะเจริญโปงออกเปนเวสซิเคิล (vesicle) ซึ่งมีรูปรางกลม ดังภาพที่ 2

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 เชื้อรา Aspergillus sp.
(ก) ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Aspergillus sp. บนอาหาร PDA
(ข) ลักษณะโคนิเดีย และลักษณะเสนใยมีผนังกั้น
5.3 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกได
แบคทีเรียในดินจํานวน 8 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus sp. ไดแก
S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเชื้อแบคทีเรีย
รหัส
ไอโซเลท
S12
S19
S35
S42
S51
S52
S54
S55

รูปราง
ของเซลล
ทอนสั้น
ทอนสั้น
ทอนสั้น
ทอนสั้น
ทอนสั้น
ทอนสั้น
ทอนสั้น
ทอนสั้น

ลักษณะโคโลนี
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม
กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม

การจัดเรียงตัวของ
เซลล
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว
เซลลเดี่ยว

ผลการยอม
สีแบบแกรม
แกรมลบ
แกรมลบ
แกรมลบ
แกรมลบ
แกรมลบ
แกรมลบ
แกรมลบ
แกรมลบ

5.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียเพื่อระบุสายพันธุ
จากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพือ่ ระบุสายพันธุของแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา Aspergillus sp . ได ดังตารางที่ 2 และเมื่อนํามาทดสอบความตองการออกซิเจนในการเจริญ พบวาแบคทีเรีย
ทั้งหมดนี้เปนพวก facultative anaerobe จากผลการทดสอบดังกลาว ทําใหระบุสายพันธุเปนแบคทีเรียในจีนัส Klebsiella
ตารางที่ 2 การทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรีย
การทดสอบทางชีวเคมี
catalase test
Oxidase test
Motility test
O-F test
MR test
VP Test
Indole test
Simmons Citrate test
Gelatin
Lactose
Sucrose
Mannitol
Glucose
Galactose
Maltose
Fructose

S12
+
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
+
+
_
_

S19
+
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
+
+
_
_

S35
+
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
+
+
_
_

รหัสไอโซเลท
S42
S51
+
+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
+
+
_
_
_
_
_
_
_
_
+
+
+
+
_
_
_
_

S52
+
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
+
+
_
_

S54
+
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
+
+
_
_

S55
+
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
+
+
_
_

หมายเหตุ : + หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลง, - หมายถึง ไมมีการเปลี่ยนแปลง
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6. สรุปผลการวิจัย
จากการคัดแยกแบคทีเรียในดินจํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง จังหวัด
นครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียไดทั้งหมดจํานวน 56 ไอโซเลท ไดแก 16 10
10 10 และ10 ไอโซเลท ตามลําดับ จากการคัดแยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา พบวา ไดเชื้อราที่มีลักษณะเสนใยสีขาว
สปอรมีสีเขียว และสราง โคนิเดีย เมื่อนํามาจําแนกสายพันธุเปนเชื้อรากลุม Aspergillus sp. นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได
ทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. พบวา มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้ง
เชื้อรา Aspergillus sp. ไดแก S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 และเมื่อนําแบคทีเรียทั้งหมดมาจําแนกสายพันธุ
พบวา เปนแบคทีเรียในจีนัส Klebsiella
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การคัดแยกแบคทีเรียในดิน
จากผลการคัดแยกแบคทีเรียในดิน สามารถแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 56 ไอโซเลท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Hassan et al. (2014: 217-219) ไดทําการคัดแยกแบคทีเรียในดินเพื่อนํามาศึกษากิจกรรมการเปนยาตานจุลชีพ พบวา
สามารถคัดแยกแบคทีเรียในดินได 22 ไอโซเลท จําแนกเปน Bacillus sp. 14 ไอโซเลท Pseudomonas sp. 5 ไอโซเลท
และ Escherichia coli. 3 ไอโซเลท และการที่ดินจากแตละแหลงมีจํานวนไอโซเลทของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจํานวนใกลเคียง
กัน เนื่องจากสภาพของดินที่มีลักษณะคลายกัน คือ เปนดินรวนและดินทรายที่มีผิวหนาดินแหง ยกเวนดินในตําบลศรีสําราญ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่คัดแยกไอโซเลทของแบคทีเรียไดมากที่สุด เนื่องจากเปนดินเหนียวที่มีเนื้อดินละเอียด
และมีความสามารถในการอุมน้ํา จึงมีปริมาณของแบคทีเรียที่พบมากกวาดินทราย ทั้งนี้ในดินมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ไดแก ธาตุอาหารและปริมาณสารอินทรีย ความชื้น อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง การถายเทของอากาศ และ
ความลึกของดิน เปนตน
7.2 การคัดแยกเชื้อราจากถั่วลิสง
จากผลการคัดแยกเชื้อราจากถั่วลิสง พบวา เปนเชื้อราที่มีโคโลนีสีเขียว เสนใยสีขาว มีสปอรสีเขียว และสรางโคนิเดีย
เมื่อนํามาทดสอบสายพันธุ พบวาเปน Aspergillus sp. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีย นานาสมบัติ และคณะ (2559: 4345) ไดทําการศึกษาการปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงและการควบคุมโดยใชน้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ พบวาเชื้อราที่พบ
มากในถั่วลิสง คือ Aspergillus spp., Rhizopus spp. และ Penicillium spp. ซึ่งเชื้อราทั้ง 3 ชนิด จะมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาแตกตางกัน แตจะพบเชื้อรา Aspergillus spp. มากที่สุด เนื่องจาก Aspergillus spp. สามารถยอยโปรตีนและแปงใน
ถั่วได (ยุวศรี ตายคํา, 2555)
7.3 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ของแบคทีเรียในดิน
จากผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ของแบคทีเรียในดิน พบวา เปนแบคทีเรีย
สายพันธุ Klebsiella sp. สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Das et al. (2015: 191-193)
ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช พบวา Pseudomonas sp. และ Klebsiella sp.
สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ได ทั้งนี้เมื่อนําแบคทีเรีย และเชื้อรามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราดวยวิธี
dual culture technique พบวา เกิดวงใสจากการยับยั้งเชื้อราดวยแบคทีเรีย
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8. ขอแสนอแนะ
8.1 ควรผลิตสารทุติยภูมิจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได
8.2 หาแนวทางในการประยุกตใชสารทุติยภูมิในการควบคุมเชื้อรา Aspergillus sp.
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การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ
ในฟกขาวสดและผลิตภัณฑจากฟกขาว
The Study of phytochemical and antioxidant activity of Thai gac and gac product
จารุชา ยี่แสง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pond_rno@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ของสารสกัดฟกขาวสด และผลิตภัณฑ
แปรรูปจากฟกข าว ผลการทดลองพบวา เยื่อหุมฟกขาว มีป ริมาณไลโคพีน ฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
สูงที่สดุ เทากับ 96.20 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด 44.1 มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินตอกรัมตัวอยาง และ 221.76 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิกตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ในขณะที่ผลิตภั ณฑแปรรูป จากฟกขาวจะมีปริมาณสารพฤกษเคมีนอยกวาตัว อยาง
ฟกขาวสด ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH method และ FRAP assay พบวาสารสกัด
จากเนื้อฟกขาว ใหกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด ทั้ง 3 วิธี โดยใหคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เทากับรอยละ
73.91 มีคา IC50 เทากับ 36.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิต ร และใหคาการทดสอบ FRAP assay เทากับ 65.15 Fe(ll) ตอกรัม
ตัวอยาง ในขณะที่ผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว พบวา น้ําฟกขาว มีคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุดทั้ง 3 วิธี โดยมีคา
การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เทากับรอยละ 52.03 และมีคา IC50 เทากับ 92.18 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และใหคาการทดสอบ
FRAP assay เทากับ 20.98 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ผลการศึ กษาแนวทางในการปองกันการสูญหายปริมาณ
สารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑฟกขาวระหวางกระบวนการแปรรูปพบวา สารสกัดที่เติมน้ํามันมะกอกมีปริมาณสารพฤกษเคมีและ
มีคาการตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
คําสําคัญ: ฟกขาว สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
Abstract
The aims of this study were to determine amount of phytochemical and antioxidant activity of
Gac fruit extracted and Gac product. The results showed that Gac aril gave the highest total amount of
lycopene, flavonoid and phenolic compound 96.20 g/100 g fresh weight, 44.1 mg CG/g sample and
221.76 mg GAE/g sample, respectively. All of Gac product showed lower amount of phytochemical
compared with Gac fruit. The results of antioxidant activity with DPPH method and FRAP assay found
that Gac pulp have highest % DPPH inhibition as 73.91±0.004 and IC50 of %DDPH inhibition was 36.01
mg/ml and gave antioxidant activity with FARP assay as 20.98 Fe(ll)/g. On the other hand, the addition
of olive oil before spray drying has been showed the effectiveness in preserving phytochemical in term of
flavonoid, phenolic compound and antioxidant activity as higher than control.
Keywords: Gac fruit, phytochemical, antioxidant
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1. บทนํา
ฟกขาวเปนพืชพื้นบานที่มีประโยชนทางโภชนาการและมีคุณคาทางสมุนไพร และไดรับความสนใจอยางแพรหลาย
มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของฟกขาวในดานตาง ๆ เชน สารสกัดจากเมล็ดฟกขาวสามารถลดปญหาโรคกระเพาะอาหารได
ลดการอักเสบ กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งเนื้องอก นอกจากนั้นยังพบวา
สารสกัดเมล็ดฟกขาวสามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพและเชื้อ HIV ไดเปนอยางดี (Tsai et al., 2005, Nantachit and Tuchind,
2009) ทําใหมีการสงเสริมการแปรรูปฟกขาวเปนผลิตภัณฑของชุ มชนเพื่อวางจําหนายเปนจํานวนมาก ทั้งในรูปของอาหาร
เสริมและเภสัชภัณฑ โดยเฉพาะในเขต อ.กําแพงแสน จ. นครปฐม มีการจัดตั้งกลุมสหกรณเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑจากฟก
ขาวสงออกจําหนายเปนสินคา OTOP ประจําจังหวัดนครปฐม ระดับ 4 ดาว แบรนดออกา (Orga) แตอยางไรก็ตาม จากรายงาน
การวิจัยสวนใหญมักระบุวาประโยชนของฟกขาวจะอยูในรูปของสารพฤกษเคมี โดยเฉพาะ ไลโคพีน และบีตาแคโรทีน ซึ่งมีรายงาน
ทางวิทยาศาสตรจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาทั้งบีตา-แคโรทีน และไลโคพีน เปนสารที่ไวตอการสูญเสียเมื่อไดรับสารเคมีและ
ความรอนสูง (Nhung et al., 2010) ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพฤกษเคมีและการเกิดกิจกรรม สารตานอนุมูล
อิสระและโดยเฉพาะสารไลโคพีน และสารประกอบฟนอลิกที่มีอยูในฟกขาวกอนและหลังผานกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
จึงมีความสําคัญที่สามารถนําคําตอบที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาวที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยง
การสูญหายของสารออกฤทธิ์ในฟกขาว ตลอดจนสามารถสงเสริมใหชุมชนสามารถเรียนรู การใชประโยชนและสงเสริมอุตสาหกรรม
การแปรรูปฟกขาว อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ฟกขาวใหไดรับการยอมรับตอไป
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมี กิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระ และกิจกรรมการยับยั้งจุลินทรียของฟกขาวสด
และผลิตภัณฑจากฟกขาว
2. เพื่อศึกษาการแปรรูปฟกขาวเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของสารพฤกษเคมีได
3. อุปกรณและวิธีการ
3.1 ขั้นตอนการเตรียมสารสกัดจากฟกขาว
นําสวนตาง ๆ ของตัวอยางฟกขาวพันธุไทย (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) ไดแก เปลือกฟกขาว
เนื้อฟกขาว และเยื่อหุมเมล็ด ไปยอยใหมีขนาดเล็กปริมาณ 50 กรัม มาทําการสกัดโดยใชน้ําปริมาตร 400 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 28
องศาเซลเซียส เขยาบนเครื่องกวนสารเปนเวลา 24 ชั่วโมง และที่ควบคุมอุณหภูมิระหวาง 80 องศาเซลเซียส โดยใช hot plate
เป นเวลา 2 ชั่ วโมงจากนั้ นกรองสารสกั ด ที่ ไ ด ด วยกระดาษกรองเบอร 1 นํ าสารละลายที่ ไ ด ม าระเหยด วยเครื่ อง rotary
evaporator ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นําไปทําเปนผงแหงดวยเครื่อง freeze dryer เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสกอนนําไปวิเคราะหในขั้ นตอนตอไป สําหรับผลิตภัณฑแปรรู ปจากฟกขาว เตรียมโดยเก็บตัวอยางผลิตภัณฑที่วาง
จําหนายใน จ.นครปฐม นําไปปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบตอนาที นาน 20 นาที
ปเปตเฉพาะสารละลายสวนใสไปทําการวิเคราะหปริมาณฟนอลรวมและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
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3.2 วิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี โดยทําการวิเคราะหคาดังนี้
3.2.1 ไลโคพีน ดวยวิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Nagata and Yamashita, 1992)
นําสวนตาง ๆ ของตัวอยางฟกขาว (เปลือกฟกขาว เนื้อฟกขาว และเยื่อหุมเมล็ด)ปริมาณ 1 กรัม มาเติม
ตัวทําละลายผสมระหวาง อะซิโตนตอเฮกเซน ที่อัตราสวน 4:6 (ปริมาตรตอปริมาตร) เพื่อสกัดสารไลโคปน นําไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 663, 645, 505 และ 453 นาโนเมตร แลวนําไปคํานวณหา
ปริมาณสารไลโคปนในหนวย มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักตัวอยางสด ตามสมการ
ปริมาณไลโคพีน = - 0.0458 A663 + 0.204 A645 + 0.372 A505 - 0.0806 A453
3.2.2 ปริมาณสารฟลาโวนอยด (ตามวิธีการของ Bakar, et al., 2009)
นําสารสกัดตัวอยาง 100 ไมโครลิตร ผสมกับน้ํากลั่น 450 ไมโครลิตร เติมสารละลาย NaNO2 เขมขน
รอยละ 5 ปริมาตร 30 ไมโครลิตร เก็บในที่มืด 6 นาที จากนั้นเติม AlCl3.6H2O ความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร 60
ไมโครลิตร เก็บในที่มืด 5 นาที จากนั้นเติม 1โมลาร NaOH 200 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันดวยเครื่องผสม นําไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ใชสารละลายคาทีชิน ((+)-catechin hydrate)
เปนสารมาตรฐาน
3.2.3 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (ดัดแปลงจาก Tsai et al., 2005)
โดยนําสารสกั ด ตัวอย างมา 2 มิ ลลิ ลิ ต ร ใส หลอดทดลอง เติ มสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol
reagent ความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร ลงไป 5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 3 นาที จากนั้นเติมสารละลาย Na2CO3 เขมขนรอย
ละ 7.5 โดยมวลตอปริมาตร ลงไป 2 มิลลิลิตรเก็บไวในที่มืดอุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร คํานวณคาปริมาณสารประกอบฟนอลรวมทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
รายงานผลเปนมิลลิกรัมตอกรัมกรดแกลลิก (mg/g Gallic acid equivalent, GAE)
3.3 ทดสอบการเกิดกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระ
ทดสอบการเกิดกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระในฟกขาวกอนและหลังผานกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ดังนี้
3.3.1 ศึกษากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
นําสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของฟกขาวมาเจือจางที่ ความเขมขนตาง ๆ โดยเจือจางลดลงทีละครึ่ง (7.7,
3.85, 1.925, 0.9625, 0.48125 และ 0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHT และกรดแอสคอบิก โดย
นํามาเตรียมสารละลายที่มีความเจือจางลดลงทีละครึ่ง (0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 และ 0.03125 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
จากนั้นนําสารสกัดจากฟกขาวที่เจือจางแลวและสารละลายมาตรฐาน BHT และกรดแอสคอบิก มาทดสอบกิจกรรมการตาน
อนุมูลอิสระ โดยนําตัวอยางที่ความเขมขนตาง ๆ ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย DPPH ปริมาณ 1.8 มิลลิลิตรนําไป
บมในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งใสเมทานอลแทนสารสกัด โดยใชเมทานอลเปน blank นําคาที่วัดไดมา
คํานวณหารอยละการตานอนุมูลอิสระ DPPH จากสมการ
รอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ = [(A control – A sample)/A control]×100
เมื่อ A control คือ คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุมและ A sample คือ คาการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ
คํ านวณหาค า IC50 จากกราฟระหว า งร อยละการดั กจั บ อนุ มู ล อิ ส ระกั บ ความเข ม ข นของสารสกั ด และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณอนุมูลอิสระลดลงครึ่งหนึ่ง (IC50) ของสารสกัดจากฟกขาวกับสารละลายมาตรฐาน
BHT และกรดแอสคอบิก (Braca et al., 2001)
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3.3.2 ศึกษาการเกิดกิจกรรมการตาน Ferric reducing/antioxidant power (FRAP assay)
เตรียม สารละลาย FRAP reagent ประกอบดวย อะซีเตตบัฟเฟอร pH 3.6, 300 มิลลิโมล; สารละลาย
ironreagent (TPTZ) 10 มิลลิโมล ละลายใน 40 มิลลิโมลกรดไฮโดรคลอริก, และ FeCl3.6H2O ความเขมขน 20 มิลลิโมล
(สารละลายนี้เตรียมใหมกอนใชทุกครั้ง) นําสารละลาย FRAP reagent ที่ไดปริมาตร 1.9 มิลลิลิตร ไปอุนในอางน้ําควบคุม
อุณหภูมิ ที่ 37องศาเซลเซียส จากนั้นเติมสารสกัด จากฟกขาวและผลิตภั ณฑจากฟกขาว ปริม าตร 100ไมโครลิตร ลงไปทํ า
ปฏิกิริยา ทิ้งไวเปนเวลา 4 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร คํานวณคาการเกิดกิจกรรม
เทียบกับกราฟมาตรฐานของ FeSO4, แสดงคาในรูปของไมโครโมล FeSO4 ตอกรัม (Benzie and Strain, 1996)
3.4 การศึกษาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว ที่สามารถหลีกเลี่ยงการสูญหายของสารออกฤทธิ์ในฟกขาว
โดยนําตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาวนําไป ปนผสมรวมกับใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000
รอบตอนาที นาน 20 นาที ปเปตเฉพาะสารละลายสวนใสไปเติมกลีเซอรอล เจลาติน หรือน้ํามันมะกอก (เตรียมที่ความเขมขน
รอยละ 20) ในอัตราสวน 1:1 (ปริมาตร:ปริมาตร) เพื่อใหความเขมขนสุดทายของสารปองกันเทากับรอยละ 10 แลวนําไป
วิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ DPPH ที่คงอยู เทียบกับชุดควบคุมที่
ไมเติมสารปองกัน
3.5 การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis)
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟนอลรวมทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง (n=3) และนํามาผลที่ไดมา
วิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±S.D.) และวิเคราะหค าความแตกตางทางทางสถิติ ที่ระดั บนัยสําคัญ P <0.05 ดวย
โปรแกรม SPSS software version 11
4. ผลการทดลอง
4.3.1 ผลการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี
ผลการสกัดและวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีจากฟกขาวในหองปฏิบัติการ โดยใชตัวอยาง ฟกขาวสด 3 สวน
ไดแก เปลือกฟกขาว เนื้อฟกขาว และเยื่อหุมเมล็ด พบวาในกลุมตัวอยางฟกขาวสดมีปริมาณไลโคพีนที่แตกตางกันอยูในชวง
32.80-96.20 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด โดยตัวอยางที่มีปริมาณไลโคพีนสูงที่สุดคือสวนของเยื่อหุมเมล็ด และตัวอยาง
เนื้อฟกขาวจะมีปริมาณไลโคพีนต่ําที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณไลโคพีน ปริมาณฟลาโวนอยด และปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางฟกขาวสดและ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว
สารสกัด

เปลือกฟกขาว
เยื่อหุมเมล็ดฟกขาว
เนื้อฟกขาว
ครีมอาบน้ําฟกขาว
โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว
น้ําฟกขาว

ไลโคพีน
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
ตัวอยาง)

ฟลาโวนอยด
(มิลลิกรัมสมมูลคาทีชิน
ตอกรัมตัวอยาง)

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก
ตอกรัมตัวอยาง)

74.80a1.25
96.20b2.43
32.80c1.10
ND
ND
ND

29.2b2.01
44.1a1.53
22.1c1.43
23.2c2.20
21.1cd2.43
19.9d1.25

187.90b3.40
221.76a4.18
105.68c2.25
129.74c2.53
126.39c3.74
80.07d2.12

หมายเหตุ * ND; Not detected ** ตัวอักษรกํากับที่ตางกันแสดงความแตกตางทางสติถิอยางมีนัยสําคัญ
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4.3.2 ผลการวิเคราะหหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
1) การวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH method
DPPH method เปนวิธีการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) ซึ่งใช reagent
คือ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH) เปน stable radical ในตัวทําละลายเมทานอล (methanol) สารละลายนี้มีสี
มวง เมื่อ DPPH ทําปฏิกิริ ยากับ สารที่ มีฤทธิ์ ตานอนุมูล อิสระ สีของสารละลายสีมวงจะเปลี่ย นเปนสีเหลื อง ถ าตัวอยางมี
ความสามารถในการตานออกซิเดชันไดสูง ความเขมของสารละลาย สีมวงจะลดลง โดยเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูล อิสระ
โดยใชสารมาตรฐานคือ กรดแอสคอบิก และ BHT เปนตัวควบคุม วิเคราะหหารอยละการกําจัดตานอนุมูลอิสระดวย DPPH
และความสามารถในการทําใหความเขมขน DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) จะพบวาในกลุมของสารสกัดฟกขาว พบรอยละการ
กําจัดสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดในเนื้อฟกขาว ตามดวยเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และเปลือกฟกขาว ซึ่งมีคาเทากับ 73.91, 71.09
และ 68.23 ตามลําดับ และพบวาเนื้อฟกขาว มีความสามารถในการทําใหความเขมขนของ DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) ดีที่สุด ตาม
ดวยเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และเปลือกฟกขาว ซึ่งมีคาเทากับ 36.01, 48.87 และ 62.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และในสวน
ของผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว พบวารอยละการกําจัดสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดใน น้ําฟกขาว ตามดวยโลชั่นบํารุงผิวฟกขาว
และครีมอาบน้ําฟกขาว ซึ่งมีคาเทากับ 52.03, 47.71 และ 46.10 ตามลําดับ และพบวาน้ําฟกขาวมีความสามารถในการทําใหความ
เขมขนของ DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) ดีที่สุด ตามดวยโลชั่นบํารุงผิวฟกขาว และครีมอาบน้ําฟกขาว ซึ่งมีคาเทากับ 92.18,
104.14 และ 111.52 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
2) ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP assay
FRAP assay เป น วิ ธี ใ นการสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระที ่ ส ามารถถ า ยเทอิ เ ล็ ก ตรอนให กั บ สารประกอบ
เชิ ง ซ อ น [Fe(III) (TPTZ)2 ] 3+ ทํา ให เ กิ ด การเปลี่ ย นรู ป เป น [Fe(II) (TPTZ)2 ] 2+ ซึ่ ง [Fe(II)(TPTZ)2 ] 2+
มี ความสามารถในการดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 593 นาโนเมตร ปริ ม าณของ [Fe(II)(TPTZ)2 ] 2+ ที่
เกิ ด ขึ้ น สามารถใช ป ระมาณความสามารถในการเป น สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระได ใ นรู ป FRAP value เมื่ อ เที ย บกั บ
กราฟมาตรฐานของ FeSO 4 โดยมี สมการของกราฟมาตรฐาน y=0.3079x+0.0026, R2 =0.9994 จากผลการทดลองที่ได
จะพบวาในสารสกัดจากเนื้อฟกขาวมีความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ FRAP ดีที่สุด ตามดวยเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และ
เปลือกฟกขาว ซึ่งมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระเทากับ 65.16, 46.96 และ 38.88 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ
ในขณะที่กลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาวจะพบวาในครีมอาบน้ําฟกขาว มีความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ FRAP
ดีที่สุด ตามดวยโลชั่นบํารุงผิวฟกขาว และน้ําฟกขาว ซึ่งมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระคือ 31.37, 24.22 และ 20.98
Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
3) ผลการศึกษาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว
ผลการศึกษาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว ที่สามารถหลีกเลี่ยงการสูญหายของสารออกฤทธิ์ชีวภาพในฟก
ขาว โดยการเติมสารที่จะทําหนาที่เปนตัวปองกันการถูกทําลายของสารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑระหวางกระบวนการแปรรูป 3
ชนิด ไดแก กลีเซอรอล เจลาติน หรือน้ํามันมะกอก ที่ความเขมขนรอยละ 10 ในอัตราสวน 1:1 (ปริมาตร:ปริมาตร) เทียบกับ
ชุด ควบคุ ม ที่ไ มเ ติม สารปองกั น ผลการทดลองพบว า การเติ มเจลาติน และน้ํ ามั นมะกอก ใหผ ลของปริม าณฟลาโวนอยด
ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาในตัวอยางชุดควบคุมที่ไมเติมสารปองกันในทุกชุด
ตัวอยางสารสกัด โดยปริมาณฟลาโวนอยด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 ก-ค
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ตารางที่ 2 รอยละการกําจัดอนุมูลอิสระดวย DPPH และความสามารถในการทําใหความเขมขน DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) และ
ความสามารถในการรีดิวซอนุมูลอิสระ FRAP ในตัวอยางสารสกัดจากฟกขาวสด และผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว
สารสกัด
รอยละการกําจัดอนุมูล
IC50
FRAP
อิสระ (DPPH)
(มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) (Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง)
b
เปลือกฟกขาว
68.23 ±0.004
62.97
38.88c±0.015
เนื้อฟกขาว
73.91a±0.004
36.01
65.15a±0.023
เยื่อหุมเมล็ดฟกขาว
71.09a±0.002
48.87
46.96b±0.012
ครีมอาบน้ําฟกขาว
46.10d±0.004
111.52
31.37d±0.018
โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว
47.71d±0.002
104.14
24.22e±0.026
น้ําฟกขาว
52.03c±0.002
92.18
20.98e±0.013
แอสคอบิก
89.98±0.002
7.45
BHT
81.07±0.003
11.5
หมายเหตุ : ตัวอักษรกํากับที่ตางกันแสดงความแตกตางทางสติถิอยางมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 3-ก ปริมาณฟลาโวนอยดในตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว (ครีมอาบน้ําฟกขาว โลชั่นฟกขาว และน้ําฟกขาว)
ที่เติมและไมเติมสารปองกัน
ตัวอยาง

ไมเติม

สารปองกัน
กลีเซอรอล

เจลาติน

น้ํามันมะกอก

ครีมอาบน้ําฟกขาว

23.2±0.003

23.5±0.012

27.2±0.010

27.8±0.012

โลชั่นฟกขาว

21.1±0.004

20.6±0.007

25.3±0.008

25.0±0.010

น้ําฟกขาว

19.9±0.004

18.3±0.010

21.9±0.013

22.6±0.008

ตารางที่ 3-ข ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว (ครีมอาบน้ําฟกขาว โลชั่นฟกขาว และน้ําฟกขาว)
ที่เติมและไมเติมสารปองกัน
ตัวอยาง

ไมเติม

สารปองกัน
กลีเซอรอล

เจลาติน

น้ํามันมะกอก

ครีมอาบน้ําฟกขาว

129.74±0.006

130.42±0.012

137.23±0.010

138.64±0.009

โลชั่นฟกขาว

126.39±0.003

131.15±0.015

130.47±0.008

131.05±0.014

น้ําฟกขาว

80.07±0.008

62.41±0.009

68.92±0.008

67.25±0.010
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ตารางที่ 3-ค ร อยละการกํ าจั ด อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ในตั ว อย างผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากฟ ก ข าว (ครี ม อาบน้ํ า ฟ ก ข า ว
โลชั่นฟกขาว และน้ําฟกขาว) ที่เติมและไมเติมสารปองกัน
ตัวอยาง

ไมเติม

สารปองกัน
กลีเซอรอล

เจลาติน

น้ํามันมะกอก

ครีมอาบน้ําฟกขาว

46.10±0.005

45.87±0.008

46.02±0.009

47.67±0.012

โลชั่นฟกขาว

47.71±0.005

47.14±0.013

48.18±0.015

49.05±0.012

น้ําฟกขาว

52.03±0.003

50.43±0.014

52.12±0.006

53.90±0.010

5. วิจารณผลการทดลอง
ในเขตพื้นที่ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เปนพื้นที่ที่มีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจาก ฟกขาวเปนจํานวนมาก จนมีการ
รวมกลุมจั ดตั้ง เปนสหกรณ เพื่อดําเนินการในผลิ ตและจัด จําหน ายผลิตภั ณฑจากฟกขาวทั้งภายในประเทศ รวมถึงส งออก
จําหน ายตางประเทศ (ภัทรฐิ ตา เผาขุ ย และ สุ รภัทร พิไ ชยแพทย, 2560) ผลการวิเคราะห ปริมาณไลโคพีนในกลุมตัวอยาง
ฟกขาวสดจากพื้นที่ ต.ทุงขวาง พบวามีปริมาณไลโคพีนอยูในชวง 32.80-96.20 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด โดยจะพบวาใน
ตัวอยางเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวจะมีปริมาณไลโคพีนสูงที่ สุดเทากับ 96.20 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ซึ่งจัดวาเปนปริมาณที่
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับปริมาณไลโคพีนที่พบในรายงานที่ผานมา (ตารางที่ 4) โดยปริมาณไลโคพีนจะมีความสัมพันธแปรผัน
ตรงกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของฟกขาว (Nhung et al., 2010)
ตารางที่ 4 ปริมาณไลโคพีนในเยื่อหุมฟกขาวจากแหลงตาง ๆ
แหลง
ปริมาณไลโคพีน
(กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด)
นครปฐม, ประเทศไทย
96.20
นครปฐม, ประเทศไทย
70.00
โฮจิมินท, ประเทศเวียดนาม
38.00
ฮานอย, ประเทศเวียดนาม
80.20
ประเทศเวียดนาม
40.80

อางอิง
รายงานวิจัยนี้
Kubola and Siriamornpun (2011)
Aoki et al., (2002)
Vuong et al., (2002)
Vuong et al., (2006)

อยางไรก็ตามในกระบวนการแปรรูปฟกขาว มีขั้นตอนการใหความรอน รวมถึงการเติมสารเคมี ที่สงผลใหเกิดการสูญเสีย
ปริมาณสารพฤกษเคมีที่อยูในฟกขาว จากผลการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีของสารสกัดจาก ฟกขาวสด และผลิตภัณฑ
แปรรูปจากฟกขาว พบวา สารสกัดจากฟกขาวสดมีปริมาณฟลาโวนอยด และปริมาณ ฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาที่พบในผลิตภัณฑ
แปรรูปจากฟกขาว โดยเฉพาะในตัวอยางเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว ที่มีปริมาณฟลาโวนอยด และปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาที่พบ
ในเนื้ อ ฟ กข า ว และในผลิ ต ภั ณฑ แ ปรรู ป จากฟ ก ข าว ถึ ง 2 เท า สอดคล อ งกั บ รายงานการวิ จั ย ของ Kubola and
Siriamornpun (2011) ที่พบวาสวนของเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวจะมีปริมาณสารพฤกษเคมีในรูปของฟลาโวนอยด และลูทีโอลิน
(luteolin) สูงกวาที่พบในสวนอื่น ๆ โดยสูงกวาทีพ่ บในเนื้อฟกขาวถึง 4 เทา และสูงกวาที่พบในเปลือกฟกขาว 3 เทา
จากผลของการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ FRAP assay พบวาสารสกัดในกลุม
ตัวอยางฟกขาวสดจะมีคารอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ สูงกวาตัวอยางในกลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว และโดยเฉพาะใน
ตั วอย างเนื้ อฟ ก ข าว พบว ามี ฤ ทธิ์ ใ นการต านอนุ มู ล อิ ส ระดี ที่ สุ ด โดยมี ค า ร อยละการกํ าจั ด อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH เท ากั บ
73.91±0.004 และสูงกวาที่พบในกลุมตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปเกือบเทาตัว โดยครีมอาบน้ําฟกขาว โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว
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และน้ําฟกขาว มีรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH เทากับ 46.10±0.004, 47.71±0.002 และ 52.03±0.002 ตามลําดับ
สําหรับผลการวิเคราะหความสามารถในการเปนตัวรีดิวซ (FRAP assay) พบวาสารสกัดเนื้อฟกขาว มีฤทธิ์ในการตานอนุมูล
อิสระดีที่สุด มีคาความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ เทากับ 65.15 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ซึ่งมีคาสูงกวาที่พบในกลุม
ตัวอยางฟ กขาวสดดวยกันถึ ง 2 เท า (เยื่อหุมเมล็ด ฟกขาว และ เปลือกฟกข าว เทากับ 46.96 และ 38.88 Fe(ll) ตอกรั ม
ตัวอยาง ตามลําดับ) และสูงกวาที่พบในกลุมตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปถึง 3 เทา โดย ครีมอาบน้ําฟกขาว โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว
และน้ําฟกขาว มีรอยละการกําจัดอนุมู ลอิสระ FRAP assay เทากับ 31.37, 24.22 และ 20.98 ตามลําดับ จากผลการ
วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว พบวาจะมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระไดนอยลงเมื่อ
เทียบกับกลุมตัวอยางฟกขาวสด ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว ตองอาศัยอุณหภูมิ ความรอน กรรมวิธี
ในการสกัดสารสกัด และมีการเติมสารเคมี บางชนิด ทําใหมีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระลดลง
ในการศึกษาแนวทางการปองกันการสูญเสียสารพฤกษเคมีใ นระหวางกระบวนการแปรรูปฟกขาว โดยการเติมสารที่ทํ า
หนาที่เปนตัวปองกัน ในการวิจัยครั้งนี้ไดเ ลือกใชสาร 3 ชนิด ไดแก กลีเซอรอล เจลาติน และน้ํามันมะกอก ที่ความเขมข น
สุดทายเทากับรอยละ 10 ผลการทดลองที่ไดพบวา เจลาติน และน้ํามันมะกอก ใหผลของปริมาณ ฟลาโวนอยด ปริมาณ ฟ
นอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาในตัวอยางชุดควบคุมที่ไมเติมสารปองกันในทุกชุดตัวอยางสาร
สกัด ในขณะที่กลุมตัวอยางที่เติมกลีเซอรอล ใหผลของปริมาณฟลาโวนอยด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัด
อนุมูลอิสระ DPPH นอยกวาชุดควบคุม ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากในครีมอาบน้ํา และโลชั่นมีการเติมสารในกลุมที่ใหความชุมชื้น
น้ํามัน (oil) เปนสวนผสมแล วบางส วน การเติม น้ํามันมะกอกเขาไปจึ งเปนการเพิ่ม ปริมาณของสวนผสมดั งกลาวใหสูงขึ้ น
นอกจากนี้ ในน้ํามันมะกอกยังมีองคประกอบของวิตามิน อี จัดเปนสารตอตานอนุมูลอิสระที่ดี มีคุณสมบัติในการปองกันการ
เกิดออกซิเดชันของสารในกลุมไขมัน จึงทําใหชุดการทดลองที่เติมน้ํามันมะกอกมีคาการตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น เมื่อเทียบกับชุด
ควบคุม มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาการเติมสารบางกลุม เชน มอลโตเดร็กซตริน กัมอะราบิก เจลาติน และน้ํามันพืชบางชนิด
(น้ํามันมะกอก น้ํามันดอกโรสแมรี่) ทําหนาที่เปนตัวหอหุม (encapsulate) สารพฤกษเคมีและสารตานอนุมูลอิสระที่มีในผัก
ผลไม ไมใหเกิดการสูญเสียระหวางกระบวนการแปรรูปที่ใหความรอนสูง (Chopda and Barrett, 2001; Abadio et al.,
2004) เชนเดียวกับรายงานการวิจัยของ Kha et al. (2010) ที่ทําการศึกษาแนวทางในการปองกันการสูญเสียปริมาณไลโคพีน
และบีตาแคโรทีน ระหวางกระบวนการแปรรูปฟกขาวผง ผลการทดลองพบวา การใชมอลโตเดร็กซตรินที่ความเขมขนรอยละ
10 รวมกับการทําแข็งแหงแบบพนฝอยที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จะสามารถคงอยูปริมาณแคโรทีนอยดในผลิตภัณฑได
มากกวารอยละ 80
อยางไรก็ตาม เนื่องจากในฟกขาวมีสารพฤกษเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพอยูในปริมาณมาก การหาวิธีการที่เหมาะสมใน
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบตลอดไปจนถึง กระบวนการที่ใช ในการแปรรูปผลิตภัณฑจึงมีความ
จําเปนที่จะตองหลีกเลี่ยงวิธีการที่ทําใหเกิดความสูญเสียของปริมาณสารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑ ซึ่งวิธีการเพิ่มสารปองกันใน
กลุมของวิตามินและน้ํามัน ในกระบวนการแปรรูปฟกขาว จึงนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ผูประกอบการสามารถนําไปใชเพื่อ
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑจากฟกขาวใหเปนที่ตองการของตลาดตอไป
6. สรุปผลการวิจัย
ปริมาณสารพฤกษเคมีในตัวอยางเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว มีปริมาณไลโคพีน ฟลาโวนอยด และ สารประกอบฟนอลิกทั้ง หมด
สูงที่สุด เทากับ 96.20 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด 44.1 มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินตอกรัมตัวอยาง และ 221.76 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิกตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ สารสกัดจากเนื้อฟกขาวมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH method
และ FRAP assay สูงที่สุดเทากับรอยละ 73.91 และ 65.15 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ฟกขาวที่ผานกระบวนการแปร
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รูปจะมีคากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระนอยกวาตัวอยางฟกขาวสดทุกตัวอยาง โดยน้ําฟกขาว มีคารอยละการยับยั้งอนุมูล
อิสระสูงที่สุดในกลุมผลิตภัณฑแปรรูป มีคาการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เทากับรอยละ 52.03 และใหคาการรีดิวซอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี FRAP assay เทากับ 20.98 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันการสูญหายปริมาณ
สารพฤกษเคมีใ นผลิ ตภั ณฑ ฟกขาวระหว างกระบวนการแปรรู ปพบว า สารสกั ดที่ เติ มน้ํามันมะกอกมี ปริม าณฟลาโวนอยด
ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและมีคาการตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของฟลาวรและเปลือกจากหัวเทายายมอม โดยใชน้ําใน
กระบวนการสกัด พบวาสารสกัดจากฟลาวรและเปลือกมีปริมาณฟนอกลิกทั้งหมด 2.70 ± 0.07 และ 8.11 ± 0.30 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิค ตอ 1 กรัมของตัวอยาง ตามลําดับ การศึกษากิจกรรมตานจุลินทรียของสารสกัดโดยการนับจํานวนจุลินทรีย
ในจานเลี้ยงเชื้อ (plate counts) พบวาปริมาณฟนอกลิกทั้งหมดในสารสกัดมีความสัมพันธกับการแสดงกิจกรรมยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย สารสกัดจากเปลือกสามารถยับยั้งการเจริญบางสวน (partial inhibition) ของจุลินทรียทดสอบทุกชนิดยกเวน
Aspergilus flavus TISTR 3637 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 904 สวนสารสกัดจากฟลาวรมีกิจกรรมยับยั้ง
การเจริญของจุลิทรียทดสอบเพียง 4 ชนิด คือ Bacillus Subtilis, Enterococcus faecalis TISTR 379, Salmonella sp.
และ Candida lipolytica โดยยีสต C. lipolytica เปนสายพันธุที่มีความไวตอการตอบสนองสารสกัดทั้ง 2 ชนิดมากที่สุด
มีรอยละการยับยั้งการเจริญตอสารสกัดจากเปลือกและสารสกัดจากฟลาวรคิดเปน 99.77 และ 54.67 ตามลําดับ ในขณะที่แบคทีเรีย
แกรมบวกมีความไวตอการสอบสนองของสารสกัดมากกวาแบคทีเรีย แกรมลบ จากผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากฟลาวร
และจากเปลือกของหัวเทายายมอม มีศักยภาพที่จะนําไปใชเปนสารตานจุลินทรียได
คําสําคัญ: เทายายมอม ฟลาวร ตานจุลินทรีย ฟนอลิก
Abstract
This study aimed to determine the total phenolic contents of the aqueous extracts from arrowroot
flours and peels. The results showed to have total phenolic content of 2.70 ± 0.07 and 8.11 ± 0.30 mg
GAE/g, respectively. The total phenolic contents have high correlation to antimicrobial activities. Peel
extracts show partial growth inhibition of all strains except to Aspergilus flavus TISTR 3637 and Pseudomonas
fluorescens TISTR 904. Whereas flour extracts show antimicrobial activities on 4 strains of Bacillus Subtilis,
Enterococcus faecalis TISTR 379, Salmonella sp. and Candida lipolytica. Yeast C. lipolytica reveal to
have more susceptibility to all extracts than other strains. Percentage of C. lipolytica growth inhibitions
by peel and flour extracts are determined about 99.77 and 54.67 respectively. Gram positive bacteria
also have more susceptibility to all extracts than gram negative bacteria. From these results, arrowroot
flour and peel extracts are potentially applicable as antimicrobial agents.
Keywords: arrowroot, flour, antimicrobial, phenolic
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1. บทนํา
เทายายมอม (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze.) เปนไมลมลุกในวงศ Taccaceae มีหัวที่สะสมแปงลักษณะ
กลมแบนอยูใตดิน กระจายพันธุอยูตามปาดิบทั่วไปในเขตรอนชื้น บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกและภาคใต โดยเฉพาะ
จังหวัดชลบุรีและระยอง (ชาวจังหวัดระยองรูจักตนเทายายมอมกันดีในชื่อ “ตนนางนวล”) นอกจากนี้ยังพบในภาคตะวันออกเฉียง
เหนืออีกดวย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532) เทายายมอมจัดเปนพืชสมุนไพรใชเปนยาบํารุงรางกาย โดยเฉพาะแปงที่ไดจากสวนหัว
ใชกินเปนอาหารบํารุงรางกายใหแข็งแรง ตามภูมิปญญาชาวบาน ในผูสูงอายุการรับประทานแปงเทายายมอมร วมกับน้ําออย
หรื อน้ํ าตาลกรวด จะช วยฟนฟู บํ ารุ ง ร างกาย ช วยแกอาการเบื่ ออาหารหลั ง ฟ นไข สํ าหรั บ คนทั่ วไปการรับ ประทานแป ง
เทายายมอมจะชวยบํารุงกําลังใหหายออนเพลีย แกรอนใน เหมาะสําหรับผูปวยที่เบื่ออาหาร นักโภชนบําบัดสมัยใหมยืนยันวา
แปงเทายายมอมมีคุณสมบัติเหมาะกับระบบทางเดินอาหารของมนุษยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแปงชนิดอื่นๆ และเชื่อวา
การบริโภคแปงเทายายมอมจะทําใหอารมณแ ละจิต ใจมีค วามสมดุล ไมวิตกกัง วลหรื อซึมเศราจนเกินไป ที่ เรียกวา ‘mood
stabilizer’ นอกจากประโยชนของแปงเทายายมอมในการนํามาบริโภคเพื่อเปนอาหารบํารุงรางกาย หรื อใชเปนสวนผสมใน
ขนมไทยหลายชนิด แปงเทายายมอมยังมีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลและแกพิษอีกดวย ตํารับยาโดยภูมิปญญาชาวบ านจะ
ใชแปงเทายายมอมนวดกับน้ําอุนพอเปนยางเหนียวๆ พอกบริเวณที่เปนฝ แผล ช้ํา หรือใชละลายน้ําทาแกผดผื่นคัน ใชโรยปาก
แผลเพื่อหามเลือด และใชโรยในถุงเทาเพื่อปองกันเชื้อราที่เทา (กรมวิชาการเกษตร, 2555 และรักษเขาใหญ, 2554)
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาแปงเทายายมอมมีสรรพคุณทางยานอกเหนือจากการบริโภคเปนอาหารบํารุงรางกาย
หรือการใชเปนสวนผสมในอาหารและขนมไทย และมีศักยภาพในการนํามาประยุกตใชในดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติ
ในการยับยั้งหรือตานเชื้อจุลินทรีย ซึ่งยังไมพบวามีการศึกษาคุณสมบัติดังกลาวของแปงเทายายมอมในเชิงวิชาการ นอกเหนือ
จากการนําไปใชตามลักษณะภูม-ิ ปญญาทองถิ่น แมวาตนเทายายมอมจะเปนพืชประจําถิ่นที่พบไดในประเทศไทยตามภู มิภาค
ที่กลาวแลวขางตน ซึ่งใหปริมาณแปงสูง โดยหัวเทายายมอมประกอบดวยแปงประมาณ 74.44 % (ปราโมชย เกิดศิริ และคณะ,
2550) แตในปจจุบันมีการปลูกตนเทายายมอมเพื่อนําแปงและสวนตางๆ มาใชประโยชนลดลงอยางมาก รวมไปถึ งการศึกษา
ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับคุณสมบัติในดานอื่นๆ ของแปงเทายายมอม การศึกษาคุณสมบัติของแปงจากหัวเทายายมอมในการตาน
เชื้อจุลินทรียตามแนวความคิดจากภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนโอกาสที่สามารถสนับสนุนขอมูลทางวิชาการของแป งชนิดนี้ และ
ในอนาคตยังอาจเปนการเพิ่มมูลคาในการนําไปใชประโยชนด านอื่นๆ นอกเหนือจากการนํามาประกอบอาหาร เชน การใช
ประโยชนในทางเภสัชกรรม หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพอลิเมอรที่มีคุณสมบัติในการปองกันเชื้อรา เชน อุตสาหกรรม
กระดาษ เปนตน
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การสกัดฟลาวรจากหัวเทายายมอม
นําหัวเทายายมอมมาลางทําความสะอาด ปอกเปลือก แลวหั่นเปนแผนบางๆ ดวยใบมีดสไลด จากนั้นนําไปตากแหง
ประมาณ 2 วัน แลวนํามาโมแหงดวยเครื่องปนอาหาร และรอนผานตะแกรงรอนเบอร 4 เพื่อใหไดผงฟลาวรละเอียด สวน
เปลือกที่เหลือก็นําไปตากแหง โมและรอนเชนเดียวกัน
2.2 การสกัดสารประกอบฟนอลิกจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม
ผสมฟลาวรหรือเปลือก 1 กรัม ในน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร นําไปเขยาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง
(สําหรับเปลือก 1 ชั่วโมง) จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 1000 g เปนเวลา 10 นาที เก็บสวนใสเพื่อ
ทําการวิเคราะหตอไป
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2.3 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟน อลิกรวม (total phenolic contents) โดยวิธี Folin-Ciocalteu
colorimetric
ดําเนิ นงานตามวิ ธีข อง Yi et al. (2011) โดยผสมสารสกั ดเปลื อก/แปง เท ายายมอม 1 มิล ลิลิ ตร กั บน้ํ ากลั่ น
9 มิลลิลติ ร ในขวดปรับปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร เติม Folin–Ciocalteu’s phenol reagent 1 มิลลิตร เขยาใหเขากันและ
ทิ้งไว 5 นาที จากนั้นเติมสารละลาย 7% Na2CO3 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 25 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น เขยาใหเขากัน
ทิ้งไวในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 90 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร โดยใชสารละลาย
gallic acid เขมขน 0 – 100 มิลลิกรัม/ลิตร เปนสารละลายมาตรฐาน เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอยางที่
วัดไดกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid ปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดแสดงในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของ gallic
acid ตอ 1 กรัมของตัวอยาง (mg GAE/g dry matter) ทําการทดสอบทั้งหมดซ้ํา 3 ครั้ง และหาคาเฉลี่ย
2.4 การวิเคราะหกิจกรรมตานจุลินทรีย
ทดสอบการเจริญของจุลินทรีย Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis TISTR
379, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens TISTR 904, Salmonella sp., Candida lipolytica, Aspegillus
flavus TISTR 3637 และ A. niger) ในอาหารเหลวในหลอดทดลอง แตละหลอดมีปริมาตร 500 ไมโครลิตร ประกอบดวย
อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว 200 ไมโครลิตร สารสกัดจากเปลือกหรือฟลาวร 265 ไมโครลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย (ปริมาณเชื้อเริ่มตน
เทากับ 1.5 x 108 colony forming unit (CFU)/mL) 35 ไมโครลิตร โดยมีหลอดควบคุมเปนอาหารเหลวที่ใชน้ํากลั่นแทน
สารสกัด บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง (สําหรับแบคทีเรียและยีสต) และอุณหภูมิหอง 48 ชั่วโมง (สําหรับรา)
เปรียบเทียบการเจริญของจุลินทรียโดยวิธี Plate count (เปรียบเทียบจํานวนเชื้อที่นับไดจากหลอดควบคุม สารสกัดจาก
ฟลาวร และสารสกัดจากเปลือก)
3. ผลการวิจัยและวิจารณ
3.1 ฟลาวรจากหัวเทายายมอม
จากตัวอยางหัวเทายายมอม 3 กิโลกรัม นํามาสกัด ฟลาวรใ นหองปฏิบัติ การดวยวิธีโ มแห ง ไดฟ ลาวรรอยละ 30
(น้ําหนักฟลาวรตอน้ําหนักหัวเทายายมอมสด) ผงฟลาวรมีเนื้อเนียนละเอียดและมีสีขาวอมเหลือง ซึ่งนาจะเกิดจากการสกัด
แปงดวยการโมแหง ไมมีขั้นตอนการลางและตกตะกอนดวยน้ํา สารประกอบบางชนิดซึ่งอาจเปนองคประกอบของเปลือกหรือ
เนื้อหัวสดจึงยังคงอยู และสารประกอบดังกลาวมีผลตอสมบัติทางเคมีของแปง การศึกษาในหัวมันสําปะหลังพบวาสารประกอบ
ฟนอลิกสงผลเสียตอคุณภาพของแปงมันสําปะหลัง โดยทําใหแปงมีกลิ่นเหม็นหืนและมีสีคล้ํา (วิไล และคณะ, 2541)
3.2 สารประกอบฟนอลิกจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม
การวิเคราะหปริมาณฟนอกลิกทั้งหมดในสารสกัดจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม พบวาปริมาณฟนอลิกทั้งหมด
ของสารสกัดฟลาวรและสารสกัดเปลือกมีคาเทากับ 2.70 ± 0.07 และ 8.11 ± 0.30 มิลลิกรัมสมมูลของ gallic acid ตอ
1 กรัมของตัวอยาง ตามลําดับ โดยสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกมีปริมาณมากกวาที่พบในฟลาวรถึง 3 เทา (p < 0.05)
มีรายงานการศึกษาพบสารประกอบฟนอลิกสูงถึง 419 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัมน้ําหนักแหงของหัวเทายายมอม (4.19 มิลลิกรัม
ตอ 1 กรัมน้ําหนักแหง) (Ndouyang et al., 2015) โดยสารประกอบฟนอลิกจดเปนสารประกอบกลุมหนึ่งที่สามารถพบไดใน
สารสกัดจากหัวเทายายมอมที่เปลือกที่ไมปอกเปลือก (Jagtap and Satpute, 2014) แสดงใหเห็นวาสารประกอบฟนอลิกเปน
องคประกอบหลักของเปลือก อยางไรก็ดียังไมมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกเทายายมอม
เพียงอยางเดียว
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3.3 กิจกรรมตานจุลินทรียของสารสกัดจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญของจุลินทรียที่ทดสอบดวยวิธี Plate count และรอยละการยับยั้งการเจริญ (ตาราง
ที่ 1) พบวาสารสกัดจากเปลือกมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียมากกวาสารสกัดจากฟลาวร สารสกัดจาก
เปลือกสามารถยับยั้งการเจริญบางสวน (partial inhibition) ของจุลินทรียทดสอบ ยกเวน P. fluorescens TISTR 904 โดย
สามารถยับยั้งการเจริญของ C. lipolytica ไดสูงสุด มีรอยละการยับยั้งการเจริญเทากับ 99.77 รองลงมา ไดแก B. Subtilis,
E. faecalis TISTR 379, S. aureus และ Salmonella sp. ตามลําดับ อยางไรก็ตามสารสกัดจากเปลือกมีผลทําใหการเจริญ
ของ E. coli, A. flavus TISTR 3637 และ A. niger ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ ในขณะทีส่ ารสกัดจากฟลาวรสามารถยับยั้งการ
เจริญของจุลิทรียทดสอบเพียง 2 ชนิด คือ C. lipolytica และ E. faecalis TISTR 379 และพบวาสารสกัดจากฟลาวรสามารถ
ยับยั้งการเจริญของ C. lipolytica ไดสูงสุดเชนเดียวกับสารสกัดจากเปลือก โดยมีรอยละการยับยั้งการเจริญเทากับ 45.86
การศึกษาสารสกัดจากดอกพวงแสด (Pyrostegia venusta (Ker Gawl.)) พบวาสารประกอบฟนอลิก ไดแก verbascoside,
isoverbascoside และ quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-ß-D-galactopyranoside มีความสําคัญตอการ
ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของยีสตแคนดิดา (anticandida) (Pereira et al., 2014; Krisch et al., 2009)
จากผลการทดสอบพบวาสารสกัดจากตัวอยางทั้ง 2 ชนิด ยับยั้งการเจริญของยีสตไดสูงที่สุด และสามารถยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรี ยแกรมบวกไดดีกวาแบคที เรียแกรมลบ ทั้ง นี้อาจเป นเพราะแบคทีเรี ยแกรมลบมีผนังเซลลที่มีโ ครงสราง
ซับซอนและแข็งแรงกวาแบคทีเรียแกรมบวก เนื่องจากมีเยื่อหุมชั้นนอกที่ประกอบดวยฟอสโฟลิพิด (phospholipid) และ
ลิโพโปรตีน (lipoprotein) ซึ่งไมยอมใหสารผานเขาออกไดงาย จึงมีความตานทานตอสารสกัดมากกวาแบคทีเรียแกรมบวก
อยางไรก็ตาม Salmonella sp. เปนแบคทีเรียแกรมลบที่มีความไวต อสารปฏิชีวนะสูงกวาแบคทีเรียแกรมลบอื่นๆ จากการ
ทดสอบความตานทานของแบคทีเรียตอยาปฏิชีวนะ เชน ampicillin, amoxicillin, tetracycline พบวา Salmonella typhi
ไมมีความตานทานตอยาปฏิชีวนะ ในขณะที่ E. coli และ Pseudomonas spp. แสดงการตานทานตอยาปฏิชีวนะดังกลาว
(Poonia et al., 2014) เชนเดียวกับผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ซึ่งพบวาแบคทีเรีย Salmonella sp. มีความตานทานตอสาร
สกัดจากเปลือกต่ํากวา E. coli และ P. fluorescens TISTR 904 ในสวนของ A. flavus TISTR 3637 และ A. niger ซึ่งแสดง
ความตานทานตอสารสกัดมากกวา C. lipolytica อาจเปนผลจากลักษณะโครงสร างเซลลที่แตกตางกันของราเสนใยและ
ราเซลลเดียว
ผลจากการศึกษายังแสดงใหเห็นวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกในสารสกัดมีผลตอประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย โดยสารสกัดจากเปลือกซึ่งมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกมากกวาสารสกัดจากฟลาวรถึง 3 เทา สามารถ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกที่ทําการทดสอบทุกชนิด และมีรอยละการยับยั้งการเจริญ ของจุลินทรียสูงกวาสาร
สกั ด ฟลาวร อยางมี นัย สํ าคั ญ (ภาพที่ 1) นอกจากปริ ม าณสารประกอบฟ นอลิกซึ่ ง เปนป จจัย หนึ่ ง แล ว องค ป ระกอบของ
สารประกอบฟ นอลิ กที่ แตกตางกันในฟลาวร และเปลือกก็อาจส งผลตอประสิท ธิภ าพของสารสกั ดในการยับ ยั้ง จุลินทรี ยไ ด
เช นกั น การศึ กษาองค ประกอบของเปลือกจากหัวเท ายายม อมพบวาประกอบดวยสารประกอบไซยาโนเจนิ ก ไกลโคไซด
(cyanogenic glycoside) และ ซาโพนิน (saponin) ในปริมาณสูง รวมทั้งไฟเตท (phytate) และออกซาเลท (oxalate)
(Ubwa et al., 2011) สารประกอบไกลโคไซดและซาโพนินเปนสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ตานจุลินทรีย โดยมีการศึกษาพบวา
สารประกอบไกลโคไซดจากผล Citrus laurantifoia L. แสดงกิจกรรมตานจุลินทรียตอ S. aureus, P. aeruginosa และ
E. coli (Zearah et al., 2013)
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ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อและรอยละการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทดสอบดวยสารสกัดฟลาวรและสารสกัดเปลือก
จุลินทรีย

E. coli
P. fluorescens TISTR 904
Salmonella sp.
B. subtilis
E. faecalis TISTR 379
S. aureus
C. lipolytica
A. flavus TISTR 3637
A. niger

ปริมาณเชื้อ (log10CFU/ml)
ควบคุม
สารสกัด
สารสกัด
ฟลาวร
เปลือก
a
a
8.38 ± 0.12 8.34 ± 0.07 8.33a ± 0.08
6.09c ± 0.05 7.82a ± 0.07 7.44b ± 0.06
8.09a ± 0.06 8.01a ± 0.03 7.73b ± 0.07
6.60a ± 0.06 6.59a ± 0.05 5.97b ± 0.07
9.59a ± 0.02 9.53b ± 0.02 9.03c ± 0.02
5.83a ± 0.07 5.87a ± 0.08 5.32b ± 0.08
7.60a ± 0.11 7.33b ± 0.03 5.08c ± 0.09
4.53a ± 0.07 4.46a ± 0.10 4.46a ± 0.06
5.30b ± 0.01 5.86a ± 0.13 5.06b ± 0.03

รอยละการยับยั้งการเจริญ
สารสกัด
สารสกัด
ฟลาวร
เปลือก
7.29 (nd) 10.59 (nd)
n
n
17.71 (nd)
56.92
4.09 (nd)
76.58
13.55
72.79
n
69.23
45.86
99.70
16.12 (nd) 15.20 (nd)
n
41.51 (nd)

คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (P < 0.05)
n = ไมมีการยับยั้ง

รอยละการยับยั้งการเจริญ

nd = ไมมีความแตกตางทางสถิติ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

*

ฟลาวร
*

*

*

*
**

**

ภาพที่ 1 รอยละการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทดสอบดวยสารสกัดฟลาวรและสารสกัดเปลือก
(*, ** แสดงการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียของสารสกัดอยางมีนัยสําคัญ)
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4. บทสรุป
สารสกั ด จากหั วเท า ยายม อมแสดงกิ จ กรรมยั บ ยั้ ง การเจริ ญ บางส วนของจุ ลิ น ทรี ย ห ลายชนิ ด โดยเฉพาะยี ส ต
C. lipolytica และแบคทีเรียแกรมบวก B. subtilis, E. faecalis TISTR 379 และ S. aureus โดยทําใหการเจริญของ
จุลินทรียกลุมทดสอบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจุลินทรียกลุมควบคุม มีการยับยั้งการเจริญสูงที่สุดใน C. lipolytica ซึ่งเปนรา
เซลลเดียว ในขณะที่ราเสนใย A. flavus TISTR 3637 และ A. niger ไมมีการยับยั้งการเจริญโดยสารสกัดอยางมีนัยสําคัญ
จากการวิเคราะหสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสารสกัดฟลาวร และสารสกัดเปลือกจากหัวเทายายมอม พบวาสารประกอบฟ
นอลิ กมี ม ากในส วนเปลื อก และมี ป ริ ม าณสู ง กว าที่ พ บในฟลาวร ถึ ง 3 เท า และปริ ม าณสารประกอบฟ นอลิ กดั ง กล าวมี
ความสัมพันธกับการแสดงกิจกรรมยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย กลาวคือปริมาณสารประกอบฟนอลิกสูง กิจกรรมยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียก็สูงตามไปดวย
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการและการ
วิจัย เพื่ อเขาสู ตํ าแหน งทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครปฐม ตั วอยางหั วเท ายายม อมได รับ ความอนุ เคราะห จาก
สวนสมุนไพรพรอุดม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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การศึกษาการละลายฟอสเฟตโดยแอคติโนมัยสีททีแ่ ยกจากดินสวนสมโอจังหวัดนครปฐม
Study of Phosphate Solibulizing by Actinomycetes Isolated from pomelo
orchard soil in Nakhon Pathom Province
กัญญา สอนสนิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
jkanya@windowslive.comท
บทคัดยอ
แอคติโนมัยสีทจํานวนทั้งหมด 425 ไอโซเลทที่แยกไดจากดินสวนสมโอ ไดนํามาตรวจหาความสามารถในการละลาย
ฟอสเฟต จากผลการทดลองพบวา แอคติโนมัยสีท 40 ไอโซเลท สามารถละลายฟอสเฟตบนอาหารแข็งสูตร PVK ได โดยไอโซเลท
DP05 และ DP47 สามารถสรางบริเวณใสบนอาหารแข็งไดกวางที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อนํามาทําการวิเคราะหหาปริมาณฟอสเฟต
ที่ละลายไดโดยใช spectrophotometer ที่ OD470 พบวา ไอโซเลท DP106 สามารถละลายฟอสเฟตไดปริมาณสูงที่สุดเทากั บ
67.216 มิลลิกรัมตอลิตร จากนั้นนําไอโซเลท DP106 ไปศึกษาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต ไดแก ระยะเวลาในการบมเชื้อ
อุณหภูมิ และ pH พบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการละลายฟอสเฟต คือ ระยะเวลาในการบมเชื้อ 13 วัน อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ที่ pH 7
คําสําคัญ: แอคติโนมัยสีท การละลายฟอสเฟต ดินสวนสมโอ
Abstract
Total four hundreds and twenty five isolates of actinomycetes which isolated from pummelo
orchards soil were distinguished for phosphate solubilization. The results showed that 40 isolates were
able to solubilize phosphate on PVK agar. Isolated code DP05 and DP47 produced the largest clear zone
on PVK agar. However, quantitative analysis of available phosphorus by using spectrophoymeter at OD
470 showed that isolated code DP106 released the maximum phosphate of 67.216 mg/L. Then DP106 was
tested for effect of incubation period, temperature and pH on phosphate solobilization. The results
showed that the optimum incubation period over the release of phosphate was 13 days at 30 oC and pH 7.
Keywords: Actinomycetes, phosphate solubilizing, pummelo orchards soil
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1. บทนํา
สมโอ (pomelo) เปนไมผลที่เปนเอกลักษณ และมีความสําคัญโดยสรางรายไดใหเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ํานครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกกันมาก เนื่องจากมีรสชาติหวานอรอย โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและ
อําเภอสามพราน ในอดีตกอนเกิดวิกฤตการณน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. 2554 สมโอนครชัยศรีจัดไดวาเปนผลไมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
นครปฐม สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาด จึงมีราคาคอนขางสูง ซึ่งใน
ขณะนั้นปญหาใหญอยางหนึ่งของเกษตรกรผูปลูกสมโอ คือ ปญหาโรคของสมโอ ไมวาจะเปนโรครากเนา โคนเนา โรคผลรวง
และอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายปจจัย โดยปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง ไดแก เชื้อจุลินทรียกอโรค จึงทําใหเกษตรกรตอง
ใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดโรคอยางมากมาโดยตลอด ตอมาในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตการณน้ํา
ทวม ซึ่งพื้นที่หลักในการปลูกสมโอของจังหวัดนครปฐมในสามอําเภอ ไดแก อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธ
มณฑล ก็ไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากการเกิดน้ําทวมในครั้งนั้น เปนเหตุใหพื้นที่ปลูกสมโอลดลงถึงรอยละ 90 คือ เหลือ
พื้นที่ปลูกสมโออยูเพียง 700 ไร จากเดิมมีสวนสมโออยูถึง 7,000 ไร จากการเขารวมเสวนากลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอ ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการสํารวจพื้นที่ปลูกทําใหไดขอมูลปญหาของเกษตรกรผูปลูกสมโอเพิ่มเติม นั่นคือ พื้นที่
ที่ผานการถูกน้ําทวมขังเปนเวลานาน หรือกระทั่งพื้นที่เดิมจะประสบปญหาดินเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจากน้ําทวมขังและการ
ใชปุยเคมีอยางตอเนื่อง ทําใหดินแข็ง บางพื้นที่เปนดินฝุน ทําใหพืชเจริญเติบโตชา รากไมเจริญเติบโต ซึ่งสงผลใหการดูดซึม
ธาตุอาหารไดไมดี และจากการที่เกษตรกรใชปุย เคมีปริ มาณมากเป นระยะเวลานาน สงผลใหเกิด การสะสมของธาตุ อาหาร
โดยเฉพาะฟอสฟอรัสมากเกินไป เนื่องจากฟอสฟอรัสถูกตรึงอยูในดินไดงาย นอกจากนี้สมโอยังตองการไนโตรเจนในชวงของ
การสรางใบและกิ่งใหม และเมื่อเริ่มสรางตาดอกความตองการฟอสฟอรัสจะมีมากขึ้น เมื่อสมโอเริ่มติดผลความตองการไนโตรเจน
จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การใชจุลินทรียเพื่อชวยในการละลายฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟตออกมาใหพืชใชประโยชนไดมากขึ้นจะชวย
ลดการใชปุ ยเคมีลงได แอคติ โนมั ยสี ทเป นจุ ลินทรีย ดินที่ มีประโยชน ในดานการสร างสารออกฤทธิ์ทางชี วภาพไดหลายประเภท
นอกจากนี้แอคติโนมัยสีทบางชนิดยังสามารถตรึงไนโตเจนได และบางชนิดสามารถชวยยอยสลายหรือละลายฟอสเฟตเพื่อเปน
ประโยชนตอพืชได (รัตนาภรณ ศรีวิบูลย, 2548; ชาญวิทย สุริยฉัตรกุล และคณะ, 2546)
ในการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาถึงประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทในการชวยเพิ่มธาตุอาหารที่สงเสริมการเจริ ญเติบโต
ของพืช โดยการคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกไดจากดินสวนสมโอในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่มีความสามารถในการละลาย
ฟอสเฟต และปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟตของเชื้อที่คัดเลือกได ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการใชประโยชนจากจุลินทรียดินในการ
ฟนฟูและเพิ่มธาตุอาหารในดินใหแกสมโอตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟตได
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทีเ่ หมาะสมตอการละลายฟอสเฟตของเชื้อที่คัดเลือกได
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมเชื้อแอคติโนมัยสีทเพื่อทดสอบ
นําแอคติโนมัยสีทจํานวน 425 ไอโซเลท ที่คัดแยกไวแลวจากหองปฎิบัติการสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เก็บไวใน slant มาทําใหเชื้ออยูในสภาพที่พรอมนําไปใชทดสอบโดยการใช
อาหาร NB ใสลงไปใน slant แลวบมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน จากนั้นเขี่ยเชื้อ (streak) บนอาหารแข็ง
ISP-2 บมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน นําเชื้อไปทดสอบในขั้นตอนตอไป
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3.2 การเตรียมสารละลายและกราฟมาตรฐานฟอสเฟต
3.2.1 สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต
ชั่ง 307.3 มิลลิกรัม ของ KH2PO4 (anhydrous) เติมน้ํากลั่นใหมีปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตร สารละลายนี้มี
ความเขมขนเทากับ 70 มิลลิกรัมตอลิตร ใชเปนสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต
เตรียม Calibration Curve โดยปเปตสารละลายมาตรฐานฟอสเฟตที่เตรียมไว ปริมาตร 0, 17.5, 35, 52.5
และ 70 มิลลิลิ ตร จากนั้นเติมน้ํากลั่นจนไดป ริมาตรเปน 70 มิลลิ ลิตรทุ กความเขมข น จะไดอนุ กรมของฟอสเฟตที่ มีความ
เขมขน 0, 17.5, 35, 52.5 และ 70 มิลลิกรัมตอลิตร ใชเตรียมกราฟมาตรฐานของฟอสเฟต
3.3 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต
นําไมจิ้มฟนที่ผานการฆาเชื้อแลวเขี่ยเชื้อบริสุทธิ์ของแอคติโนมัยสีทแตละไอโซเลทมาแตะลงอาหารแข็ง PVK โดยใช
10 ไอโซเลทตอ 1 จานเพาะเชื้อ ทํ าการทดลอง 2 ซ้ํา บมที่ อุณหภู มิ 35 องศาเซลเซี ยส 7 -14 วั น สัง เกตรอบโคโลนีถามี
บริเวณใสแสดงวาสามารถละลายฟอสเฟตได เนื่องจากอาหาร PVK มีแคลเซียมฟอสเฟตเปนสวนประกอบ
3.4 การทดสอบประสิทธิภาพแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต
3.4.1 นํา cork borer เบอร 3 เจาะลงบริเวณที่เชื้อขึ้นอยางหนาแนนจํานวนหนึ่งชิ้นมาใสลงในอาหารเหลว
PVK ปริม าตร 50 มิ ลลิลิ ตร ที่บรรจุใ น ฟลาสก ขนาด 125 มิ ลลิลิ ตร บมโดยการเขยาดวยเครื่ องเขยาควบคุมอุ ณหภู มิ
(Incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน โดยทําการทดลอง 2 ซ้ํา เก็บ
ตัวอยางโดยการนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสวนใส
(supernatant) ไปวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายนํ้าโดยวิธี vanadomolybdophosphoric acid ถาตัวอยางมีคา
pH สูงกวา 10 ใหเติมฟนอลฟทาลีน 1 หยด ลงในน้ําตัวอยาง 50 มิลลิลิตร เพื่อปรับ pH ไมใหเกิน 10
3.4.2 เขยาตัวอยาง 5 มิลลิลิตร ดวยถานกัมมันต (activated carbon) 20 มิลลิกรัม ในขวดรูปกรวย 5 นาที
กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 42 เพื่อขจัดคารบอนออก กรองหลายๆ ครั้งดวยถานกัมมันต (activated carbon)
จนไดสารละลายใส เพื่อทําการกําจัดสีของตัวอยาง
3.4.3 นําตัวอยาง 3.5 มิลลิลิตร เติม Vanadate – molybdate 1 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 0.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้ง
ไว 10 นาที (นับเวลาจากที่เติม vanadate – molybdate) เปนขั้นตอนการทําใหตัวอยางเกิดสี สีที่เกิดจะคงตัวไดหลายวัน ที่
อุณหภูมิหอง นําไปวัดคาดูดกลืนแสงของตัวอยางเทียบกับหลอดควบคุม นําตัวอยางที่ไดไปวัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัด คา
การดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร แลวนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของสารละลายฟอสเฟต
3.5 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต
3.5.1 ผลของระยะเวลาในการบมเพาะเลี้ยงเชื้อ ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4 โดยใชเชื้อที่มีประสิทธิภาพใน
การละลายฟอสเฟตไดดีที่สุด ผันแปรเวลาในการเพาะเลี้ยงชวง 1 ถึง 15 วัน
3.5.2 ผลของอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงเชื้อตอประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4
โดยใชเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตไดดีที่สุด ผันแปรอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงเปน 25, 30, 35 และ 40 องศา
เซลเซียส
3.5.3 ผลของ pH ที่ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อตอประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4
โดยใชเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตไดดีที่สดุ ผันแปร pH ในชวง 4-10
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต
จากการนําเชื้ อแอคติโนมัย สีททั้งหมด จํ านวน 425 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตบน
อาหารแข็ง Pikovskayas บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน พบวามีเชื้อแอคติโนมัยสีท จํานวน 40 ไอโซเลท
ที่สามารถละลายฟอสเฟตได โดยสังเกตจากการเกิดบริเวณใสขึ้นรอบๆ โคโลนีของเชื้อ บนอาหาร PVK ดังแสดงในภาพที่ 1
โดยพบว าแอคติ โ นมั ย สีท ไอโซเลต DP05 และ DP47 มีข นาดเสนผ าศู นยกลางของบริเ วณใสรอบโคโลนี สู งที่ สุ ด คื อ 1.8
เซนติเมตร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 1 เชื้อแอคติโนมัยสีทจํานวน 40 ไอโซเลท ทีสามารถละลายฟอสเฟตได บนอาหารแข็ง PVK
ตารางที่ 1 แอคติโนมัยสีทที่สามารถสรางวงใสบนอาหารแข็งสูตร PVK ทั้งหมด 40 ไอโซเลท
ไอโซเลท
บริเวณใส (เซนติเมตร)
ไอโซเลท
DP05
1.8
SM2
DP11
0.6
SM3-2
DP27
0.9
SM5
DP31
0.7
SM5-1
DP39
1.5
SM7
DP47
1.8
SM9
DP51
0.5
SM9-2
DP55
0.4
SM11
DP96
0.9
SM14-1
DP99
0.7
SM17
DP106
1.0
SM17-1
DP107
0.8
SM29
DP151
0.6
SS1
DP154
0.9
SS9
DP155
0.7
SS19

บริเวณใส (เซนติเมตร)
0.9
0.9
0.6
0.8
1.0
0.9
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8
1.0
0.9
1.0
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ไอโซเลท
DP156
DP158
JJ16
SK21
SK25-2

บริเวณใส (เซนติเมตร)
1.0
0.5
1.1
1.0
1.3

ไอโซเลท
SS31
SS35
SS35-1
SS36
SG12B

บริเวณใส (เซนติเมตร)
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต
นําแอคติโนมัยสีท ที่สามารถละลายฟอสเฟตได จํานวน 40 ไอโซเลต มาทดสอบประสิทธิ ภาพโดยนําไปเลี้ ยงใน
อาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิ ลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิที่ความเร็ว 120 รอบตอนาที
ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน จากนั้นนําไปเซนตริฟวจ เก็บตัวอยางสวนใส (supernatant) ไปวิเคราะห
ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ ล ะลายนํ้ าโดยวิ ธี vanadomolybdophosphoric acid นํ าไปเที ย บกั บ กราฟมาตรฐานฟอสเฟต
ดังภาพที่ 2 พบวาไอโซเลทที่มีปริมาณการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดคือ DP106 มีปริมาณถึง 67.216 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตรกับปริมาณความ
เขมขนของฟอสเฟตในสารละลายมาตรฐานในชวง 0 – 70 มิลลิกรัมตอลิตร
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีท 40 ไอโซเลต ที่สามารถละลายฟอสเฟตได (มิลลิกรัมตอลิตร)
ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย
ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย
ไอโซเลท
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไอโซเลต
(มิลลิกรัมตอลิตร)
DP106
67.216
SM5
59.005
SS31
63.763
DP47
58.091
SM17
63.216
DP99
57.828
SS19
62.562
SM29
57.373
DP31
62.377
SS35-1
57.347
DP11
62.144
SM2
57.032
SM9
62.051
SK21
55.509
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ไอโซเลท
DP154
SS9
SM7
SS1
DP155
SS35
SM9-2
JJ16
SM5-1
SM11
SM3-2
SS36
SK25-2

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย
(มิลลิกรัมตอลิตร)
61.513
61.485
61.094
60.968
60.686
60.229
60.170
61.531
59.827
59.773
59.773
59.096
52.578

ไอโซเลต
DP51
SM14-1
SM17-1
DP107
DP158
DP156
DP27
SG12B
DP55
DP151
DP96
DP39
DP05

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย
(มิลลิกรัมตอลิตร)
54.680
54.417
53.179
52.540
51.453
50.652
48.829
45.165
41.570
37.166
37.154
34.628
31.395

4.3 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต
4.3.1 ผลของระยะเวลาที่ใชในการเพาะเลี้ยงตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต
เมื่อนําเชื้อ DP106 ไปทําการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุใน ฟลาสก
ขนาด 125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วัน โดยเก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตทุกวัน ตั้งแต
วันที่ 1 ถึง 15 ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อ DP106 เมื่อใชระยะเวลาในการบมเชื้อตางๆ กัน
เวลาในบมเชื้อ DP106 (วัน)
ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร)
1
6.94
2
13.41
3
16.22
4
22.81
5
27.55
6
34.78
7
37.59
8
41.25
9
47.54
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ตารางที่ 3 (ตอ)
เวลาในบมเชื้อ DP106 (วัน)
10
11
12
13
14
15

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร)
59.21
61.45
68.35
72.54
67.42
66.33

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาไอโวเลต DP106 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดเมื่ อเพาะเลี้ยงเปนเวลา
13 วัน
4.3.2 ผลของอุณหภูมิที่ใชในการบมเชื้อแอคติโนมัยสีทตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต
เมื่อนําเชื้อ DP106 ไปทําการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสกขนาด
125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ
25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 13 วัน จากนั้นเก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อ DP106 เมื่อใชอุณหภูมใิ นการบมเชื้อตางๆ กัน
อุณหภูมิในบมเชื้อ DP106 (องศาเซลเซียส)
ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร)
25
22.13
30
76.86
35
72.44
40
65.23
จากผลการทดลองจะเห็นไดวาไอโซเลท DP106 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดเมื่อใชอุณหภูมิในการ
บมเชื้อเปน 30 องศาเซลเซียส เพาะเลี้ยงเปนเวลา 13 วัน
4.3.3 ผลของ pH ที่ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยสีทตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต
เมื่อนําเชื้อ DP106 ไปทําการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสกขนาด
125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส ที่ pH เริ่มตนเทากับ 4-10 เปนเวลา 13 วัน เก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อ DP106 เมื่อใช pH เริ่มตนในการบมเชื้อตางๆ กัน
pH เริ่มตนในบมเชื้อ DP106
ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร)
4
15.64
5
22.01
6
56.33
7
77.97
8
76.42
9
60.54
10
42.35
จากผลการทดลองจะเห็นไดวาไอโซเลท DP106 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดเมื่อใช pH เริ่มตน
ในการเพาะเลี้ยงเชื้อเทากับ 7 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เพาะเลี้ยงเปนเวลา 13 วัน
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกไดจากดินสวนสมโอ พื้นที่จังหวัด
นครปฐม จํานวน 425 ไอโซเลท พบวาสามารถคัดแยกเชื้อที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได จํานวน 40 ไอโซเลท
โดยไอโซเลทที่มี ประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตไดสูง ตั้งแต 60.0 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไป คือ DP11, DP31, DP106,
DP154, DP155, JJ16, SM7, SM9, SM9-2, SM17, SS1, SS9, SS19, SS31, SS35 โดยมีปริมาณฟอสเฟตที่ละลายได เปน
62.144, 62.377, 67.216, 61.513, 60.686, 61.531, 61.094, 62.051, 60.170, 63.216, 60.968, 61.485, 62.562,
63.763, 60.229 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพละลายฟอสเฟตไดสงู สุด คือ DP106 โดยมีปริมาณการ
ละลายฟอสเฟตสูงถึง 67.216 มิลลิกรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิการเพาะเลี้ยงเทากับ 35 องศาเซลเซียส นําไอโซเลท DP106 ไป
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต ไดแก ระยะเวลา อุณหภูมิ และ pH ที่ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อ พบวา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชื้อ DP106 ใหมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการละลายฟอสเฟต ไดแก เวลานาน 13 วัน ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส pH เริ่มตนเทากับ 7 โดยมีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตไดสูงสุดเทากับ 77.97 มิลลิกรัมตอลิตร
ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Balakrishna, G. et. al. (2012) ไดทําการแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟตได
จากดินในปา โดยศึกษาจากแอคติโนมัยสีท 10 ไอโซเลท พบวามี 4 ไอโซเลทที่สามารถละลายฟอสเฟตได และการละลาย
ฟอสเฟตโดยไอโซเลทที่แยกไดเกิดขึ้นไดดีที่คา pH เทากับ 7 เมื่อใชเวลาในการเพาะเลี้ยง 10 วัน จุลินทรียในดินหลายชนิด
สามารถละลายฟอสเฟตได ไดแก แบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยสีท ฟอสเฟตที่ละลายไดนี้สวนใหญเกิดจากการที่เชื้อสรางกรด
และปลดปลอยออกมา โดยกรดที่จุลินทรียสรางขึ้นมีทั้งที่เปนกรดอินทรีย และกรดอนินทรีย (Hanane et.al., 2008) กรด
อินทรียบางชนิดอาจเกิดคีเลตกับแคลเซียมและเหล็ก ทําใหการละลาย และการใชฟอสเฟตมีมากขึ้น อยางไรก็ตามปริมาณการ
ละลายฟอสเฟตจะแตกต างกัน ตามความสามารถในการละลายของจุ ลิ นทรีย แ ตล ะชนิด รวมทั้ ง ลักษณะและชนิ ดของหิ น
ฟอสเฟตดวย นอกจากนี้ยังพบวาจะพบจุลินทรียป ริมาณมากในดินบริเวณรากพืช (รัชนี มิ่งมา, 2552) และปริมาณจุลินทรียที่
ละลายฟอสเฟตไดรับอิทธิพลจากชนิดของดิน ความ ลึกของดิน และการเขตกรรมที่แตกตางกันมากกวาสภาพทางกายภาพ
ของดิน ปริมาณฮิวมัส ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในดิน (ธงชัย มาลา, 2546)
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6. ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาสารที่สามารถละลายฟอสเฟตของไอโซเลท DP106 วาเปนสารใด เชนเปนกรดอินทรีย หรือเปนกรดอนิ
นทรีย และควรเพิ่มการจําแนกสายพันธุแอคติโนมัยสีทดวย
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่สนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดา นวิชาการและการ
วิจัย เพื่ อเขาสูตํ าแหน งทางวิช าการ ประจํ าป 2558 และขอขอบคุ ณกลุม เกษตรกรสวนสม โออํ าเภอนครชั ยศรีแ ละอําเภอ
สามพราน ที่ใหความเอื้อเฟอ และอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยางดินในแปลงปลูกพืช
8. เอกสารอางอิง
ชาญวิทย สุริยฉัตรกุล, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, พัฒนี จันทรโรทัย และ วิเชียร กิจปรีชาวนิช. 2546. เชื้อแอคติโนมัยสีทที่หายาก
ในดินจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และไรสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย, น. 104-111. ใน
รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 41 (สาขาวิทยาศาสตรสาขาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
ธงชัย มาลา. 2546. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพเทคนิคการผลิตและการใชประโยชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
รัชนี มิ่งมา. 2552. แอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากพืชตระกูลถั่วและการยับยั้งจุลินทรียกอโรคพืช. วิทยานิพนธ
ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 128 หนา
รัตนาภรณ ศรีวิบูลย. 2548. แอคติโนมัยซีท. สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี. Success
Advertising design Partnership. ศรีราชา. ชลบุรี. 100 หนา.
Balakrishna G., A. Shiva Shanker and Pavan Kumar Pindi. 2012. Isolation of Phosphate Solibulizing
Actinomycetes from Forest Soils of Mahabubnagar District. Pharmacy.
Hanane Hamdali, Mohamed Haﬁdi, Marie Joe lle Virolle, Yedir Ouhdouch. 2008. Growth promotion and
protection against damping-off of wheat by two rock phosphate solubilizing actinomycetes in a Pdeﬁcient soil under greenhouse conditions. Applied soil ecology 40: 510–517.
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การศึกษาผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน:
กรณีศึกษา ตําบลหวยหมอนทอง จังหวัดนครปฐม
Study on the effect of crop production systems on beneficial soil
microorganisms: the case study of Sub-District Huaymonthong
Kamphaeng Sean District, Nakhon Pathom Province
อานนท เรียงหมู พงษนาถ นาถวรานันท และกัญญา สอนสนิท*
ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
jkanya@windowslive.com
บทคัดยอ
ผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดินจากแปลงระบบผลิตพืชที่แตกตางกัน 3 ระบบ
(ระบบเกษตรอินทรีย ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (good agricultural practice, GAP) และระบบเกษตรใชสารเคมี) พบวา
จํานวนจุลินทรียในดินที่ตรวจนับไดจากระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ เปน 3.5x106, 8.5x105 และ 7.6x105 cfu/g ตามลําดับ
แบคทีเรียที่ตรวจพบสวนใหญเปนแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรและแอคติโนมัยสีท เมื่อนําจุลินทรียที่แยกไดทั้งหมดมาตรวจหา
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนอยางอิสระ ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส และความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอ
โรคพืช (Phytopthora parasitica, Pythium sp., Colletotricum sp. และ Phytopthora sp.) พบวาจํานวนไอโซเลทที่
สามารถตรึงไนโตเจนไดอยางอิสระ และที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสจากทั้งสามระบบผลิตพืชเปน 100, 38 และ 20 ไอโซเลต
และจํ านวน 103, 85 และ 21 ไอโซเลต ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวามีแบคทีเรี ยที่ส รางเอนโดสปอร จํ านวน 8 ไอโซเลต
(OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 และ GB409) และแอคติโนมัยสีท 12 ไอโซเลท (OFA116,
OFA301, GFA107, GFA114, GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, GBA306 และ GFA405)
ที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได จุลินทรียที่มีประโยชนเหลานี้สวนใหญแยกไดจากระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย
คําสําคัญ: จุลินทรียดิน ระบบการผลิตพืช ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP ระบบเกษตรใชสารเคมี
Abstract
Effects of three difference crop production systems (organic farming, GAP and traditional methods)
on beneficial soil microorganisms were investigated. The results showed that number of soil microorganisms
from organic farming, GAP and traditional methods were 3.5x106, 8.5x105 and 7.6x105 cfu/g, respectively.
Moreover, It also found that the bacteria isolated from soil on three crop production systems were
spore forming bacteria and Actinomycetes. All of the isolates were examined for the ability of nonsymbiotic nitrogen fixation, cellulose degradation and pathogenic plants inhibition (Phytopthora parasitica,
Pythium sp., Colletotricum sp. and Phytopthora sp.). The results showed that the number of nonพัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 61
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symbiotic nitrogen fixing bacteria and cellulolytic bacteria from three crop production systems were 100,
38 and 20 isolates and 103, 85 and 21 isolates, respectively. Moreover, there were 8 isolates of spore
forming bacteria (OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 and GB409) and 12 isolates of
Actinomycetes (OFA116, OFA301, GFA107, GFA114, GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305,
GBA306 and GFA405) which were able to inhibit plant pathogens. Mostly of these beneficial bacteria
were isolated from GAP and organic farming.
Keywords: soil microorganisms, crop production systems, organic farming, GAP, traditional methods
1. บทนํา
การเพาะปลูกโดยใชระบบผลิตพืชบางระบบหลาย ๆ รอบ สามารถทําใหดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงตอจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน จุลินทรียดินหลายชนิดสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินไดโดยมีกิจกรรม
เพียงลําพังของจุลินทรียเอง หรือมีกิจกรรมรวมกับพืช ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณการใชปุยที่ตองเติมลงไปในดิน เชน เชื้อไร
โซเบียม และไมคอไรซา (สายพิณ ไชยนันท, 2547) นอกจากนี้แบคทีเรียกลุมอื่น เชน บาซิลลัส และแอคติโนมัยสีทยังสามารถ
สรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคพืชบางชนิดไดอีกดวย
ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นับเปนตําบลหนึ่งที่เปนชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูก
ในชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งในแงของชนิดพืชที่ปลูก และระบบการผลิตพืช จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา พื้นที่ปลูก
พืช ในตําบลหวยหมอนทองแบ งออกได เป น 3 ระบบผลิ ตพื ช คือ ระบบเกษตรอินทรี ย ระบบเกษตรดีที่ เหมาะสม (good
agricultural practice, GAP) และระบบเกษตรใชสารเคมี เกษตรกรสวนใหญใชระบบเกษตรที่ใชสารเคมีเปนหลัก จากการ
ใชระบบการผลิต พืชที่แตกตางกันนี้ นอกจากจะมี ผลตอพื ช และการตลาดแลว ยั งมีผลต อชนิดและจํานวนของจุลิ นทรียที่ มี
ประโยชนในดินดวย เพราะจุลินทรียเปนกุญแจสําคัญของระบบนิเวศ การเกษตรกรรมจําเปนตองอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย
ชวยยอยอินทรียวัตถุใหเปนแรธาตุอาหาร ซึ่งตองใหอยูในรูปสารอนินทรียเพื่อจะละลายน้ําไดงาย และพืชสามารถดูดซึมเอาไป
ใชไดทันที หากดินเสื่อมคุณภาพจะสงผลใหปริมาณจุลินทรียที่อาศัยอยูในดินนอยลง จนไมสามารถสรางความสมดุลใหกับระบบ
นิเวศในดินได
ดังนั้นการศึกษาถึงผลของระบบการผลิตพืชที่แตกตางกันในตําบลหวยหมอนทองที่มีตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มี
ประโยชนในดิน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ ทั้งนี้ นอกจากที่จะสามารถทราบความแตกตางกันของชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มี
ประโยชนในดินที่มีการใชระบบผลิตพืชที่แตกตางกันแลว ขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนดัชนีเพื่อบงบอกถึง ความอุดมสมบูรณ
ของดินดวย และจากขอมูลดังกลาว สามารถใชเปนองคความรูเพื่อยืนยันตอเกษตรกร หรือผูนําในชุมชน ครู นักเรียน เพื่ อ
สรางความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชจากระบบเดิม คือ การใช สารเคมีมาสูระบบอื่ นที่มีความเปนมิตรต อ
เกษตรกร ตอผูบริโภค และตอสิ่งแวดลอมได และยังสามารถนําจุลินทรียที่มีประโยชนที่แยกไดจากพื้นที่ม าประยุกตใชแกไข
ปญหาในระบบการผลิตพืชของทองถิ่นตอไป ทั้งนีเ้ พื่อเปนการสรางความผาสุกอยางยั่งยืนในทุกๆ ดานใหแกชุมชนนั่นเอง
2. วิธีการทดลอง
2.1 เก็บตัวอยางดิน
การเก็บตัวอยางดินนั้นจะเก็บดินจากแตละระบบผลิตพืช แบงเปนระบบละ 4 แปลง เก็บตัวอยางดินแปลงละ 2 ครั้ง
โดยเวลาหางกัน 4 สัปดาห ในแตละครั้งจะสุมเก็บตัวอยางดินแปลงละ 15 จุด เก็บโดยการสุม (random sampling) จากนั้น
นําดินมารวมกันเปน 1 ตัวอยาง โดยแบงเก็บดินบน (ความลึก 0-6 นิ้ว) 1 ตัวอยาง และดินลาง (ความลึก 6-12 นิ้ว) 1 ตัวอยาง
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2.2 การศึกษาจุลินทรีย
2.2.1 การศึกษาจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดินในแตละระบบผลิตพืช (total plate count)
นํ าตั วอย างดิ นที่ เ ก็ บ จากระบบผลิ ต พื ช ต างๆ ได แ ก เกษตรอิ นทรี ย GAP และระบบเกษตรใช ส ารเคมี
มาทําการศึกษาเพื่อตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน โดยมีวิธี spread plate technique บนอาหาร PCA บมที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง นับจํานวนที่ 30-300 โคโลนี แลวหาคา CFU ตอกรัมดิน จากนั้นเลือกโคโลนีที่เจริญ แยก
เชื้อใหบริสุทธิ์ นําไปทดสอบตอไป
2.2.2 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน
นําดินที่ผึ่งไวแลวบดละเอียดแลวมาทําการคัดแยกเพื่อหาแอคติโนมัยสีท โดยวิธี spread plate technique บน
อาหาร soil extract agar นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลานาน 7-14 วัน เลือกโคโลนีของแอคติโนมัยสีทที่เจริญ แยกเชื้อให
บริสุทธิ์ นําไปทดสอบตอไป
2.2.3 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนในดินจากระบบผลิตพืชตางๆ
นํ าเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ คั ด แยกได ทั้ ง หมดมาตรวจหาความสามารถในการตรึ ง ไนโตรเจนแบบอิ ส ระ โดยนํ า
เชื้อจุลินทรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมา sub culture ใหม โดยการจุดเชื้อ (point inoculation) ลงบนจานอาหาร NA agar จาน
ละประมาณ 25 ไอโซเลต จากนั้ นบมเชื้อที่อุณหภู มิหองเป นเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงทําการตรวจหาความสามารถในการ
ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้
1) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ
นําเชื้อบริสุท ธิ์ที่แ ยกไดมาทดสอบโดยวิ ธี point inoculation ลงในจานอาหารเลี้ ยงเชื้อ Norris
Glucose Nitrogen Free Medium จานละ 25 ไอโซเลต บมที่อุณหภูมิหองนาน 7 วัน สังเกตและนับไอโซเลตที่สามาร
เจริญได
2) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส
นําเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดมาทดสอบโดยวิธี point inoculation ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ CMC agar
จานละ 25 ไอโซเลต บมที่อุณหภูมิหองนาน 72 ชั่วโมง เท Gram’s Iodine สังเกตโซนใสรอบโคโลนี นับจํานวน และบันทึก
ไอโซเลตที่เกิดโซนใส (เสาวภา สุราวุธ และคณะ, 2554)
3) การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถในการสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นําเชื้อแบคทีเรียและแอคติโนมัยสีทที่แยกไดทั้งหมด มาตรวจหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค
พืช โดยสําหรับเชื้อแบคทีเรียใชวิธี agar well diffusion และสําหรับแอคติโนมัยสีทใชวิธี point inoculation ซึ่งแตละวิธีมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) วิธี Agar well diffusion
นําเชื้อแบคทีเรี ยที่ แยกได ทั้งหมดมาเลี้ย งลงในอาหาร NB บม ที่อุณหภู มิหองเปนเวลา
48 – 72 ชั่วโมง ปเปตเชื้อปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสหลอดเซนตริฟวจที่ปราศจากเชื้อ นําไปปนเหวี่ยงที่ 8,000 รอบตอนาที
(rpm) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เจาะวุนอาหารบนจานอาหาร PDA โดยใช cork borer ปราศจากเชื้อ ซึ่ง
เจาะจานละ 4 หลุม แตละหลุมหางจากจุดศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ปเปตสวนใส (supernatant) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสลง
ในหลุมที่เจาะแลว โดยปเปตใสลงไปไอโซเลตละ 4 จาน (ทดสอบกับเชื้อกอโรค 4 เชื้อ) จานละ 1 หลุม จากนั้นใช cork borer
เจาะเชื้อรากอโรคพืชแลวใชเข็มเขี่ยเชื้อลนไฟมาเขี่ย จากนั้นนํามาวางลงตรงกลางจาน บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 -7 วัน
ตรวจผลโดยการสังเกตบริเวณยังยังเชื้อรากอโรค
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(2) วิธี Point inoculation
นําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาขีดเชื้อลงบนจานอาหาร ISP2 บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ใช
cork borer เจาะเชื้อแอคติโนมัยสีท แลวใชเข็มเขี่ยเชื้อ เขี่ยเชื้อแอคติโนมัยสีทวางลงบนจานอาหาร PDA จานละ 4 – 5
ไอโซเลท ไอโซเลตละ 4 จานเพื่อทดสอบเชื้อกอโรค 4 ชนิด บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน จากนั้นใช cork borer เจาะเชื้อ
รากอโรคพืชที่ใชทดสอบ วางลงตรงกลางจาน บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 – 7 วัน ตรวจผลโดยสังเกตบริเวณยับยั้งเชื้อรากอ
โรค จากนั้นบันทึกไอโซเลตนั้นเพื่อทําการหาประสิทธิภาพโดยวิธี Dual culture ตอไป
4) การหาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชของแอคติโนมัยสีท
นําเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได มาทดสอบหาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อกอโรค
พืชโดยวิธี dual culture method ใช cork borer เจาะเชื้อแอคติโนมัยสีทแตละชนิดมาวางบนจานอาหาร PDA บมที่
อุณหภู มิหองเป นเวลา 3 วั น จากนั้นใช cork borer เจาะเชื้ อรากอโรคแตละชนิด และวางลงบนจาน โดยหางจากเชื้ อ
แอคติโนมัยสีท 3 เซนติเมตร บมที่อุณหภูมิหองนาน 3 – 7 วัน ตรวจผลโดยการวัดขนาดบริเวณยับยั้ง และขนาดโคโลนีของเชื้อ
รากอโรคที่เปนจานควบคุม จากนั้นคํานวณรอยละของการยับยั้ง
3. ผลการทดลอง
3.1 การศึกษาและคัดแยกจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน (total plate count)
จากการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในดินของระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ โดยแตละระบบเก็บดิน 4 แปลง และ
แตละแปลงเก็บแยกดินบน และดินลาง โดยไดผลการตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดในดินชั้นบนและดินชั้นลาง (cfu/g) ของแตละ
ระบบผลิตพืช ดังนี้ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (cfu/g) ในดินชั้นบนและดินชั้นลางของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย GAP และ
ระบบเกษตรเคมีเปน 106, 105 และ 105 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนจุลินทรียในดินชั้นบนและดินชั้นลางของระบบ
เกษตรอินทรียนั้นมีจํานวนมากกวาระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมีอยางเห็นไดชัด ในขณะที่จํานวนจุลินทรียในดิน
ชั้นบนกับดินชั้นลางนั้นไมมีความแตกตางกัน เนื่องจากความลึกของดินชั้นบนและดินชั้นลาง คือ 1 – 6 นิ้ว และ 6 – 12 นิ้ว
ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับความลึกของบริเวณไรโซสเฟยรที่รากพืชสามารถหยั่งรากถึงดินชั้นดังกลาว เมื่อนํามาแยกเชื้อบริสุทธิ์
จากดินในแตละระบบสามารถแยกจํานวนเชื้อบริสุทธิ์ได ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากดินชั้นบนและดินชั้นลางในแตละระบบผลิตพืช
จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากดิน
ชั้นดิน
อินทรีย
GAP
ดินบน
68
60
ดินลาง
67
49
รวม
135
109

เคมี
18
41
59

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาจํานวนไอโซเลตรวมของเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดจากดินชั้นบนและดินชั้นลางในแตละระบบผลิต
พืชเรียงจากมากไปหานอย คือ ระบบเกษตรอินทรีย GAP และระบบใชสารเคมี ตามลําดับ
นําเชือ้ บริสุทธิ์ที่แยกไดเก็บไว เพื่อนําไปทดสอบความสามารถในดานตางๆ ไดแก ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน
แบบอิสระ ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช
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3.2 การตรวจนับและคัดแยกแอคติโนมันสีท
จากการตรวจนับจํานวนแอคโนมัยสีทในดินของแตละระบบผลิตพืชพบวา จํานวนแอคติโนมัยสีทที่นับไดทุก
ระบบผลิตพืชนั้น มีปริมาณนอยกวาชวง 30-300 โคโลนี และเมื่อนําไปแยกเชื้อบริสุทธิ์สามารถแยกจํานวนไอโซเลตไดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากระบบผลิตพืชแตละระบบ
จํานวนไอโซเลตที่แยกได
ชั้นดิน
อินทรีย
GAP
ดินชั้นบน
37
43
ดินชั้นลาง
9
18
รวม
46
61

เคมี
19
10
29

เมื่อทําการแยกเชื้อบริสุทธิ์แลวจึงนําไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 4 ชนิด
3.3 การตรวจหาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ
นําเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรียที่แยกไดมาตรวจหาความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระโดยเลี้ยงบนอาหาร
Norris glucose nitrogen free medium ซึ่งตรวจผลโดยการสังเกตการเจริญหากเชื้อที่มีการเจริญเกิดขึ้นไดแสดงวาสามารถ
ตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศได ผลการตรวจหาจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระของแตละระบบผลิตพืชแสดง ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระในแตละระบบผลิตพืช
จํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ
ชั้นดิน
อินทรีย
GAP
เคมี
ดินชั้นบน
49
25
11
ดินชั้นลาง
51
13
9
รวม
100
38
20
จากตารางพบวาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงในโตรเจนแบบอิสระไดนั้น ในระบบเกษตรอินทรียพบมากที่สุดคือ
100 ไอโซเลต ตอมาเปนระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี คือ 38 และ 20 ไอโซเลต ตามลําดับ
3.4 การตรวจหาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส
นําเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรียที่แยกไดจากดินในระบบผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย GAP และแบบใชสารเคมีมา
ตรวจหาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส โดยเลี้ยงเชื้อบนอาหาร CMC agar แลวตรวจผลด วยการเทสารละลาย
Gram’s iodine แลวตรวจนับจํานวนเชื้อที่เกิดบริเวณใสรอบโคโลนี และสังเกตขนาดของบริเวณใสหากมีชวงที่กวางแสดงวา
เชื้อไอโซเลตนั้นสามารถยอยสลายเซลลูโลสไดดี ซึ่งผลการตรวจหาแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จํานวนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสในแตละระบบผลิตพืช
จํานวนจุลินทรียที่สามารถยอยเซลลูโลส
ชั้นดิน
อินทรีย
GAP
ดินชั้นบน
53
49
ดินชัน้ ลาง
50
36
รวม
103
85

เคมี
9
12
21

จากตารางพบวาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสบนอาหาร CMC agar ไดนั้น ในระบบเกษตรอินทรียพบ
มากที่สุดคือ 50 ไอโซเลต ตอมาเปนระบบ GAP และแบบใชสารเคมี คือ 36 และ 12 ไอโซเลต ตามลําดับ
3.5 การศึกษาความสามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืช
3.5.1 วิธี Agar well Diffusion
เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาปนเหวี่ยง แลวนําสวนใสมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช
ทั้ง 4 ชนิด ดังตารางที่ 5 โดยผลการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชของแตละไอโซเลต
ตารางที่ 5 ไอโซเลตของแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได
ความสามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืช
ไอโซเลต
Phytopthora
Pythium
Colletttotricum
Phytopthera
parasitica
OF113
√
√
OB203
√
√
OF401
√
OF410
√
GF107
√
GF204
√
GB307
√
CB409
√
3.5.2 วิธี Point inoculation
นําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช โดยการนําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาวางใหหางจาก
เชื้อกอโรคพืช 2 เซนติเมตร นําไปบม 5 ถึง 7 วัน พบเชื้อที่สามารถยับยั้งเชื่อกอโรคพืชได ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ไอโซเลตของแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได
ความสามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืช
ไอโซเลต
Phytopthora
Pythium
Colletttotricum
parasitica
OFA116
√
OFA301
√
√
GFA107
√
GFA114
√
GFA123
√
GBA205
√
GFA304
√
√
GFA310
√
GBA301
√
GBA305
√
GBA306
√
GFA405
√

Phytopthora sp.

√

√
√

3.5.3 การหาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชโดยวิธี Dual culture
เมื่อหาเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชแลว จากนั้นนําเชื้อดังกลาวมาหา
ประสิทธิภาพได ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รอยละของประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อกอโรคโดยวิธี Dual culture
ประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อกอโรคพืช (รอยละ)
ไอโซเลต
Phytopthora
Pythium
Colletttotricum
parasitica
OFA116
33.3
OFA301
38.8
44.4
GFA107
38.8
GFA114
22.2
GFA123
22.2
GBA205
11.1
GFA304
42.2
62.2
GFA310
35.5
GBA301
33.3
GBA305
40
GBA306
44.4
GFA405
31.1

Phytopthora sp.

33.3

57.7
35.5

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 67

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาเชื้อแอคติโนมันสีทที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรากอโรค Phytopthora
parasitica และ Colletotricum sp. ไดแก ไอโซเลต GFA304 โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 62.2
ตามลําดับ สวนไอโซเลท GBA306 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้ง Phytopthora sp. คิดเปนรอยละ 57.7 โดยไอโซเลตทั้ง
2 นี้แยกไดจากดินระบบ GAP ภาพผลการยับยั้งเชื้อราโรคพืชดังแสดงในภาพที่ 1 – 4

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA114 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp.

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA304 ยับยั้งเชื้อ Phytopthora parasitica และ Colletotricum sp.

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพไอโซเลต GBA306 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. และ Phytopthora sp.

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA405 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. และ Phytopthora sp.
4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาชนิ ดและจํ านวนของจุลิ นทรียที่ เปนประโยชนใ นดินจากระบบผลิตพื ชสามระบบ ได แก ระบบเกษตร
อินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรแบบใชสารเคมีพบวา จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด (total count) จากระบบเกษตรอินทรีย
มีจํานวนสูงที่สุด คือ 3.5x106 cfu/g สวนจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่พบในระบบ GAP และ แบบใชสารเคมีไดเทากับ 8.5x105
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และ 7.6x 105 cfu/g ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนแอคติโนมัยสีทที่พบมากที่สุดจากระบบผลิตพืชทั้งสามแบบ คือ ระบบ GAP
เมื่อนําแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกไดมาศึกษาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระพบวาระบบผลิตพืชที่พบแบคทีเรียที่สามารถ
ตรึงไนโตรเจนอิสระไดจํานวนมากที่สุดเรียงจากมากไปนอย ได แก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรใช
สารเคมี โดยมีจํานวนไอโซเลตที่สามารถตรึงไนโตรเจนอิสระไดเปน 100, 38 และ 20 ไอโซเลต ตามลําดับ ซึ่งผลการทดลอง
การศึกษาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสก็มีผลการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ
นั่นคือ ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี โดยมีจํานวนไอโซเลตที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสเรียง
จากมากไปหานอยได 103, 85 และ 21 ไอโซเลต ตามลําดับ เมื่อนําเชื้ อแบคทีเรี ยที่แยกได มาปนเหวี่ ยง แลวนํ าสวนใสมา
ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้ อกอโรคพื ช 4 ชนิ ดโดยวิธี agar well diffusion ไดแก Phytopthora parasitica,
Pythium sp., Colletotricum sp. และ Phytopthora sp. พบวามี 8 ไอโซเลตที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได ไดแก
ไอโซเลต OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 และ GB409 โดยพบวาเปนแบคทีเ รียที่ สราง
เอนโดสปอรได เมื่อนําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชโดยวิธี point inoculation พบวามี
แอคติโนมัยสี ท 12 ไอโซเลตที่ สามารถยับ ยั้งเชื้อก อโรคพื ชได ได แก ไอโซเลต OFA116, OFA301, GFA107, GFA114,
GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, GBA306, GFA405 โดยพบวา เชื้อแอคติโนมันสี ทที่ มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรากอโรค Phytopthora parasitica และ Colletotricum sp. ไดแก ไอโซเลต GFA304
โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 62.2 ตามลําดับ สวนไอโซเลท GBA306 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ยับยั้ง Phytopthora sp. คิดเปนรอยละ 57.7 ซึ่งแยกไดจากดินระบบ GAP
5. อภิปรายผลการทดลอง
จะเห็นไดวาเมื่อนําดินจากระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรแบบ
ใชสารเคมีมาศึกษาจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนดานตางๆ เชน ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน การยอยสบายเซลลูโลส
และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชพบวา จํานวนเชื้อจุลินทรียที่พบมากที่สุด คือ ในดินจากระบบการผลิตพืชแบบ
เกษตรอินทรีย ทั้งนี้เนื่องจากเปนระบบที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ
สําหรับสัตว อีกทั้งยังเปนระบบที่พยายามประยุกตกลไก และวัฏจักรธรรมชาติ ในการเพิ่งผลผลิต ดังนั้นดินในระบบเกษตร
อินทรียจึงนับไดวาเปนดินที่มีความสมบูร ณ ไมมีสารเคมีปนเปอน ในขณะที่จํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่ต รวจนับไดในดินจาก
ระบบ GAP จะพบจํานวนนอยกวาจากระบบเกษตรอินทรีย แตจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนที่พบในดินของระบบ GAP พบ
จํานวนใกลเคียงกันกับดินในระบบเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ยังพบวาดินจากระบบ GAP สามารถแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มี
ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อรากอโรคไดดีกวาเชื้อที่แยกไดจากแปลงระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งระบบ GAP นั้นจัดเปนระบบ
ผลิตพืชดีที่มีความเหมาะสม จึงทําใหมีจุลิ นทรียที่มีประโยชนเ จริญอยูไดเปนอยางดี สําหรับระบบเกษตรใชสารเคมี พบว า
จุลินทรียที่มีประโยชนพบนอยที่สุด ดังนั้นระบบผลิตพืชแบบระบบเกษตรอินทรีย และระบบ GAP สงผลใหดินมีคุณภาพดี
มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งหมายถึงเปนแหลงอาศัยที่ดีสําหรับจุลินทรียต างๆ
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การพัฒนาไพลินสังเคราะหจากกระดูกไก
Development of Blue Sapphire Imitation Gemstone from Chicken Bone
กนกวรรณ แกวประเสริฐ1 และณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล1,2*
1

2

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

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาแกวสีน้ําเงินจากกระดูกไก โดยเตรียมแกวตามสูตร (40-x)SiO2:10B2O3:
25Na2O:8CaO:5ZrO2:1Bi2O3:0.5TiO2:0.5Al2O3:10BaO:xCoO (เมื่อ x เทากับ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05
เปอรเซ็นตโดยโมล) โดยวิธีการหลอมแบบทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว สมบัติทางกายภาพ และทางแสง จะถูกวิเคราะหจาก
คาความหนาแนน คาดัชนีหักเหของแสง คาการดูดกลืนแสง และคาสีในระบบ CIE L*a*b* จากผลการทดลองพบวาคาความ
หนาแนน และคาดัชนีหักเหของแสงของแกว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO พีคการดูดกลืนแสงของ CoO
เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 530 590 และ 660 นาโนเมตร
คําสําคัญ: คาความหนาแนน คาดัชนีหักเห คาการดูดกลืนแสง คาความแข็ง กระดูกไก
Abstract
The aim of the present work is to develop blue sapphire glass from chicken’s bone. Composition
of glass was prepared in chemical formula, (40-x)SiO2:10B2O3:25Na2O:8CaO:5ZrO2:1Bi2O3:0.5TiO2:0.5Al2O3:
10BaO:xCoO (when x = 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05 mol%). The glass were melt by conventional
melt quenching technique. Physical and optical properties have been investigated by using density, refractive
index, absorption spectra, CIE L*a*b* analysis. From the result found that, the densities and refractive
indexes of glasses were increases with increasing of cobalt oxide concentration. The optical absorption
peak of CoO occur at 530, 590 and 640 nm.
Keywords: density, refractive index, absorption spectra, hardness, chicken bone
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1. บทนํา
อาหารนับเปนสิ่งจําเป นตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้ง นี้อาหารในแตละประเทศจะมีลักษณะที่แตกต างกันซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ หนึ่งในองคประกอบที่สําคัญในอาหารคือการใชเนื้อสัตวในการประกอบอาหาร วาจะเปน
เนื้อวัว กวาง เปด ไก หมู และอีกมากมาย ซึ่งทายที่สุดของการบริโภค มักจะเหลือสวนที่เปนกระดูก ซึ่งไมสามารถนําไปใชงานใด ๆ
ไดอีก จากการศึกษาองคประกอบหลักของวัสดุจําพวกกระดูกนี้ สวนใหญจะประกอบไปดวยธาตุแคลเซียมที่มีในปริมาณคอนขางมาก
อีกทั้งจากงานวิจัยทางดานแกวที่ผานมา มีแกวหลายประเภทที่ใชธาตุแคลเซียมเปนองคประกอบภายในโครงสราง (Alizadeh P.,
2004 :24), (Berneschi S., 2006 :28), (Cetinkaya Colak S., 2011 :509), (Chimalawong P., 2010 :71), (Kaewkhao
J., 2007 :23), (Kaewkhao J., 2012 :97), (Kukkadapu R.K., 2013 :301), (Meejitpaisan P., 2012 :32) , (Paje S.E.,
2001 :17), (Ruangthaweep Y, 2010 :312.), (Sharma Y.K., 2007 :598), (Srisittipokakun N., 2011 :261), (Wang M.,
2010 :273) และยังมีการนําแกวบางชนิดไปพัฒนาเปนอัญมณีเทียมสีตางๆ ไดอีกดวย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิจัยตองการพัฒนา
ไพลินสังเคราะหจากกระดูกไกที่เหลือจากรานอาหาร และทําการวัดสมบัติทางกายภาพ และทางแสงบางประการ เชน ความ
หนาแนน คาดัชนีหักเห คาการดูดกลืนแสง คาสี และความแข็งของแกวที่พัฒนาขึ้น
2. วิธีการทดลอง
การเตรี ย มส ว นผสมในการหลอมตั ว อย า งแก ว ตามสู ต รมี ดั ง นี้ (40-x)SiO2:10B2O3:25Na2O:8CaO:5ZrO2:
1Bi2O3:0.5TiO2:0.5Al2O3:10BaO:xCoO (เมื่อ x เทากับ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอรเซ็นตโดยโมล) โดยใน
การทดลองไดใชสาร H3BO3, BaCO3, Na2CO3 แทน B2O3, BaO และ Na2O ตามลําดับ และใชกระดูกไก แทน CaO โดยทํา
การเตรียมสวนผสมของสารตั้งตนมีมวล 30 กรัม แลวผสมใหเขากัน จากนั้นนํามาใสในเตาไฟฟาโดยใหความรอนอยางตอเนื่อง
จนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อใหสารประกอบหลอมเหลวเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทน้ําแกว
เหลวลงในแมพิมพแกรไฟต ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึงนําแกวออกจากแมพิมพ แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปดเตาไฟฟารอจนอุณหภูมิถึงอุณหภูมิหองจึงนําแกวออกจากเตา นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมี
ขนาด 1.0  1.5  0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คาความ
หนาแน น คาการดูด กลืนแสง ในการศึกษาคาความหนาแน นของแกวตั วอยางจะใช หลักการของอารคิ มิดีส (Archimedes
principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดคาดรรชนีหักเหของแกวที่ไดใน
งานวิจัยครั้งนี้ใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T ของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุน สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของ
แกวนั้นจะศึกษาดวยเครื่อง UV – visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร (Hitachi, U – 1800) ในชวงความยาวคลื่น 200–1,100
นาโนเมตร
3. ผลการวิจัย
แกวที่เติม CoO ซึ่งมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวา
แกวตัวอยางที่ไมไดเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะใส เมื่อเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะสีน้ําเงิน ในปริมาณความเขมขน
นอย และมีสีที่เขมมากขึ้นไปทางสีน้ําเงินเขม เมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO ดังแสดงในรูปภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 1 ลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม CoO ที่ไดจากการหลอมแกว (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 :
1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xCoO
จากการวิเ คราะหห าค าความหนาแน นของแก วตั วอยางที่ เติ ม CoO ค าความหนาแน นมี คาเพิ่ มมากขึ้นเมื่ อเพิ่ ม
ปริมาณความเขมขนของ CoO โดยมีคาอยูระหวาง 3.1324 ± 0.0010 ถึง 3.1648 ± 0.0001 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักโมเลกุลของ CoO ที่เข าไปแทนที่ SiO2 และเมื่อนําคาที่ ไดมาสรางกราฟความสัมพันธ
ระหวางความหนาแนนกับความเขมขนของแกวที่เติม CoO ดังแสดงในรูปภาพที่ 2
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รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับความเขมขนของแกวที่เติม CoO
จากการวิเคราะหหาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางที่เติม CoO พบวาคาดัชนีหักเหมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ความเขมขนของ CoO เพิ่มมากขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 1.4833 ± 0.0012 ถึง 1.5390 ± 0.0000 ดังแสดงในรูปทีภ่ าพ 3
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รูปภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางคาดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวที่เติม CoO
จากการวิ เคราะหค าการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ CoO
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพที่ 4 จากรูป พบวาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคลื่น 530
590 และ 660 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนแสงของ CoO โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณ
ความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ
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รูปภาพที่ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวที่เติม CoO ความเขมขนตางๆ ในชวงความยาวคลื่น 200–1,100 นาโนเมตร
จากการวิเคราะหสีในระบบ CIE L* a* b* ของแกวตัวอยางที่เติม CoO พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะ
มีคาความสวาง (L*) จะมีคาอยูระหวาง 5.9716 ถึง 89.1856 โดยคา a* จะมีคาอยูระหวาง -1.8725 ถึง 47.6659 สวนคา b*
จะมีคาอยูระหวาง -46.4331 ถึง 5.0046 โดยมีคาลดลงตามแนวแกน -b ตามปริมาณความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับกราฟการดูดกลืนแสง และสีของแกวตัวอยาง ดังแสดงในรูปภาพที่ 5
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รูปภาพที่ 5 คาสีระบบ CIE L*a*b* ของแกวที่เติม CoO
จากการวิ เคราะหค าความแข็ งของแกวตัวอยางที่ เติ ม CoO โดยการทดลองในครั้ งนี้ ใช วิธีการวัด แบบโมหส เกล
(Mohs Scale) ซึ่งจะแบงสเกลความแข็งจากวัสดุแมแบบออกเปน 10 ชนิดดวยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก 1-10 จะ
เปนวัสดุจากออนสุดไปถึงวัสดุที่แข็งสุด ผลการทดลองที่ไดคือ แกวตัวอยางที่ไดมีคาความแข็งเทากับ 5.5 ซึ่งเทียบไดกับคา
ความแข็งของ อะพาไทต (Apatite)
4. สรุปผลการวิจัย
แกวตัวอยางที่ไมไดเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะใส เมื่อเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะสีน้ําเงิน ในปริมาณความ
เขมขนนอย และมีสีที่เขมมากขึ้นไปทางสี น้ําเงินเขม เมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนน
และคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ
CoO เพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่
CoO 3 พบวาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคลื่น 530 590 และ 660 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการดูดกลืน
แสงของ CoO โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มมากขึ้น สวนการ
วิเคราะหสีของแกวตัวอยางในระบบ CIE L* a* b* พบวา แนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*) ลดลงซึ่ง
ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มขึ้น และสีที่เกิดจะมีสีน้ําเงิน และมีคาลดลงตามแนวแกน -b ตามปริมาณความ
เขม ขนของ CoO ที่ เพิ่ม ขึ้น ซึ่ งสอดคลองกั บกราฟการดู ดกลืนแสง และลักษณะทั่ วไปของแกวที่สั งเกตดวยตาเปลา การ
วิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CoO มีความแข็งเทียบไดกับอะพาไทต (Apatite)
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให
การสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
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สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
Spectroscopy of Zinc Lithium Barium Borate Glasses Doped with Samarium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* เพ็ญนภา ใจกลา1 และ จักรพงษ แกวขาว1,2
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ

ระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติสเปค
โทรสโคปของระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียม พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคา
เพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวระบบนี้ พบวา คาความเขมขน
ของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ
Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคลิเทียมบอเรต ซาแมเรียมออกไซด แบเรียมออกไซด
Abstract
The zinc lithium borate glasses doped with Sm3+ 1 mol% which varies BaO concentration are 15,
20, 25 and 30 mol% of the composition 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 have been synthesized
by conventional melt quenching. The spectroscopy was investigated. The results show that the density
and the molar volume increased with increasing BaO concentrations. The intensity of absorption bands
increased with increasing BaO concentartion. In addition, the luminescence properties of Sm3+ dope zinc
lithium barium borate glass system was carried out using excitation wavelengths of 404 nm.
Keywords: zinc lithium borate glasses, samarium oxide, barium oxide
1.บทนํา
แกวเปนวัสดุที่เกิดจากการหลอมสวนผสมของแรธาตุและสารประกอบตางๆแลวทําใหเย็นลงโดยไมเกิดผลึก มีความ
โปรงใส เนื้อใสสะอาด มีความแวววาวสุกใส แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความ
เปราะในตัวเอง (Kirti et al., 2015 : 521-526)
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แกวบอเรต (Borate Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง
เมื่อเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงงานแกวจะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซึ่งจะจับกันของโครงสรางเปน
แบบสามเหลี่ยม BO3 และโครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซึ่งการรวมตัวประเภทนี้จะมีลักษณะที่เสถียรเชน ไดบอเรต ไตรบอเรต
และเตตระบอเรต เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรต จะเปนโครสรางแบบสามมิติ สิ่งเหลานี้ทําใหแกวบอเรตเป น
หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด สําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวั สดุทางแสง
รวมกั บการเติม กลุ ม ธาตุ ห ายาก เนื่องจากจะทํ าให มี คุ ณสมบั ติ ที่โ ปร ง ใสสู ง มีจุด หลอมเหลวต่ํ า เสถี ย รภาพความร อนสู ง
นอกจากนี้กลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว
และคุณสมบัติทางกายภาพ (Hannora et al. ,2015: 1-4.)
ลิเทียมออกไซด (Lithium) เป นโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดและมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทาของน้ํ า
ลิเทียมที่อยูในรูปของสารบริสุทธิ์จะติดไฟไดงายมากและระเบิดไดคอนขางงาย ลิเทียมยังมีคุณสมบัติของ โลหะแอลคาไลนเอริรธ
ในหมู 2 ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน ออนนิ่มมากจนตัดดวยมีดคมๆได ลิเทียมทําปฏิกิริยาในน้ําไดงายและไมปรากฎโดยอิ สระใน
ธรรมชาติ เมื่ออังลิเทียมไวเหนือเปลวไฟ จะเกิดสีแดงเขมออกมา แตเมื่อเผาไหมโดยตรง เปลวไฟจะเปนสีขาวสวางจา โลหะ
ลิเทียมจะติดไฟและไหมเมื่อกระทบกับออกซิเจนและน้ํา (Chien et al. , 2013: 273-276)
แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันนี้ แกวที่ เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ได รับการศึกษาอยาง
แพรหลาย เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง
และการพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุ กตใชงานเหลานี้มีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจ ริง ซึ่งจะ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทาง
เคมี และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลานี้เปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Swapna et al.,2016: 288-294)
ซิง คออกไซต (Zinc Oxide) สามารถประยุ กต ใช งานได หลายอย าง เช น อุป กรณ ออปโตอิ เล็ กทรอนิ กส วั ส ดุ
เปลงแสง ไดโอต เลเซอร ซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซตในแกวบอเรต
ไดรั บความสนใจเปนพิเ ศษ เนื่ องจากสามารถประยุกตใช งานทางด านผลิ ตภัณฑอิเล็กทรอนิ กส จอพลาสมา เนื่อ งจากมี
คุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย
พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเ จนและปรับปรุง
คุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255)
แบเรียม ออกไซด (Barium Oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางทางไฟฟา อีกทั้งมี เสถึยรภาพทางเคมีค อนข างสูง คือไมทํ าปฎิกิริ ยากับสารเคมี ชนิด อื่นๆ มี จุด หลอมเหลวต่ํา มีส ภาพ
ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากนี้แบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแกวกําบังรังสี ซึ่งจะนําแบเรียมเติม
ลงไปในโครงสรางแกว เนื่องจากตองการใชตะกั่ว เพราะตะกั่วมีไอระเหยที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
แบเรียมและบิสมัทที่เติมลงในแกวที่นํามาประยุกตใชงานทางดานวัสดุกําบังรังสี (Sings et al., 2008: 106-110)
ซาแมเรียม (Samarium) เปนธาตุหายากที่สามารถเปลงแสงได ซึ่งจะมีความวาว คลายกับเงินและมีความเสถียรใน
สภาพอากาศทั่วไป ซาแมเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอื่นๆในแรโมนาไซด และแรแบสตนีไซด ซาแมเรีย มเป น
สารประกอบที่ มีบ ทบาทสํ าคั ญ ในการผลิ ต แม เ หล็ กถาวร ยิ่ ง ไปกว านั้นยั ง มี การประยุกต ใ ช งานทางด านเลเซอร เอ็ กซเรย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช วัด ความแม นยํ า ผลิ ต แสงสี ข าวในเทคโนโลยี ส เตลท การดู ด กลื น ของรั ง สี อิ นฟราเรดในแก วนํ า แสง และ
อุตสาหกรรมในโรงภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (Akman et al., 2015: 107-113)
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2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่ อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching
Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO, Li2O, BaCO3, H3BO3 และ Sm2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให
เขากันจนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนั้นบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแก วที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการ
นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัด
ความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี -วิสเนียรไออาร
สเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence
Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาค าความหนาแน นและคาปริม าตรเชิง โมลของแก วซิ งค ลิเ ทีย มแบเรี ยมบอเรตที่ เจื อด วยซาแมเรี ย ม
ออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล
จากองคประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 พบวา คาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่ม
ปริมาณความเขมขนของ BaO โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.7786+0.0086 ถึง 3.0033+0.0064 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 1 และในขณะเดียวกัน การวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาปริมาตรเชิงโมล
จะมีคาเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลงความเขมขนที่ของ BaO ที่สูงขึ้น
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 1 เปอรเซ็นต
โมล ที่เจื อความเขมขน BaO ที่ แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโ มล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสั งเกตเห็ น
สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 1,076 นาโนเมตร (6F12) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2)
1,370 นาโนเมตร (6F5/2) 1,472 นาโนเมตร (6F3/2) 1,524 นาโนเมตร(6F15/2) และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2) สังเกตพบวา
สเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 1,076 ถึง
1,586 นาโนเมตร

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 1 เปอรเซ็นต
โมล ที่เจือความเขมขน BaO ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาว
คลื่น 300 ถึง 600 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่
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ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง ( 4F9/2) ที่ความยาว
คลื่น 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร (6 P 5/2 + 4M19/2) ที่
ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร (4 G 9/2 + 4I15/2) ที่ความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร (4 I 11/2 + 4M15/2) ที่ความยาวคลื่น 473
นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่ความยาวคลื่น 527 นาโนเมตร

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน
สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 1 เปอรเซ็นตโมล ที่เจือความ
เขมขน BaO ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในช วงความยาวคลื่น 300 ถึง
600 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash
Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากรูปพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค ในชวง Vis ถึง NIR โดยการ
เปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (9H9/2) และ 706 นาโนเมตร
(6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับ
รูป แบบระดั บ พลั ง งานของ Sm3+ ที่ ถูกดู ด กลื นแสง กระตุนแสง เปล งแสง และการปล อยพลั ง งานในรู ปของความร อน
(Nonradiative) เมื่อไอออนของ Sm3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้น (4G5/2) ไปยัง
สถานะอื่นๆ
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+
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4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวย Sm2O3 1 เปอรเซ็นตโมล ดวย
ความเขมขนของ BaO ที่แตกตางกัน คือ 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลมี
คาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ BaO ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 1,076 นาโนเมตร (6F12) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 1,370 นาโนเมตร (6F5/2) 1,472 นาโนเมตร (6F3/2)
1,524 นาโนเมตร(6F15/2) และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2) ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการ
เปลงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่
ความยาวคลื่น 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร ( 6 P 5/2 +
4
M19/2) ที่ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร (4 G 9/2 + 4I15/2) ที่ความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร (4 I 11/2 + 4M15/2) ที่ความยาว
คลื่น 473 นาโนเมตร (4F3/2) ที่ความยาวคลื่น 527 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง VIS-NIR
โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (9H9/2) และ 706 นาโน
เมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2)
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ผลของ Sb2O3 ตอการลดลงของฟองอากาศในแกวตัวอยาง
Effect of Sb2O3 on reduction of bubbles in glass samples
พิมพศิธร บุออน1 ณรงค สังวาระนที1 ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล2,3* และจักรพงษ แกวขาว2,3
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*Nattapon2004@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเติม Sb2O3 ตอสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการลดฟองอากาศ
ของแกวตัวอยาง จากผลการทดลองพบวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหจะมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเขมขนของ Sb2O3
การเติม Sb2O3 จะไมมีผลตอคาความแข็ง และการเกิดสีของตัวอยางแกว จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาว
คลื่น 300–1,100 นาโนเมตร ไมพบพีคของคาการดูดกลืนแสง และการเติม Sb2O3 ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหปริมาณฟอง
ลดนอยลง
คําสําคัญ: คาความหนาแนน คาดัชนีหักเห คาการดูดกลืนแสง คาความแข็ง Sb2O3 แกว
Abstract
The objectives of research work is to study the effect of Sb2O3 on physical, optical properties
and reduction of bubbles in glass samples. The results found that the glass density and refractive index
were increased with increasing of Sb2O3 concentration. The addition amount of Sb2O3 does not effect on
hardness and color of glass samples. For the absorption spectra in the range 300 – 1,100 nm, no absorption
band occurs in the wavelength range above. Moreover, additional amount Sb2O3 can be reduced the
bubbles in glass structure.
Keywords: density, refractive index, absorption spectra, hardness, sb2o3, glass
1. บทนํา
ป จจุ บั นอุ ต สาหกรรมแก วมี บ ทบาทสํ าคั ญ สํ าหรั บ การแปรรู ป ในหลาย ๆ ด าน เช น ด านเครื่ องมื อแพทย ด า น
เครื่องประดับและของตกแตง ดานอุตสาหกรรมกระจก เปนตน แตปญหาที่พบในอุตสาหกรรมแกวสวนใหญ คือ ฟองอากาศ
ในเนื้อแกวที่มีขนาดเล็กและมีจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากสารเคมีที่ใชในการเตรียมแกวรวมถึงกระบวนการหลอมแกวดวย
(Kaewkhao J., 2007 :23), (Kaewkhao J., 2012 :97), (Ruangthaweep Y, 2010 :312.), (Srisittipokakun N., 2011
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:261) ผลดังกลาวอาจสงผลตอการแปรรูปแกวในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ในอุตสาหกรรมขวดแกวจะทําใหแกวมีความเปราะไม
แข็งแรง ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับทําใหเกิดความยุงยากในกระบวนการตัดเพื่อหลีกเหลี่ยงฟองอากาศ หรืออาจสงผลตอ
อุตสาหกรรมกระจกแผนทําใหมีฟองอากาศมาก เปนตน ปจจุบันอุตสาหกรรมกระจกมีการแกปญหาเบื้องตนโดยการใชสาร
บางชนิด เชน อารซีนิค (As) สํากรับการไลฟองอากาศในเนื้อแกว แตสารที่นิยมใชนั้นอาจสงผลกระทบตอเชิงลบตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม และไมเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมตางประเทศ (McIntosh I.M., 2014 :1), (Gad S.C., 2014 :277) ในงานวิจัย
นีจ้ ึงทําการศึกษาผลของแอนติโมนีไตรออกไซด (Sb2O3) ที่มีตอการลดฟองอากาศในเนื้อแกว และศึกษาสมบัติทางกายและ
ทางแสง ได แก ปริ มาณของฟองอากาศ ความหนาแน น คาดั ชนี หักเห คาการดูด กลื นแสง คาสี และความแข็ง ของแก วที่
พัฒนาขึ้น
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมสารเคมีที่ใชในการหลอมแกว
การเตรียมสวนผสมในการหลอมตัวอยางแกวตามอัต ราสวนดังนี้ (55-x)SiO2:25Na2O:6.5CaO:13.5BaO:xSb2 O3
เมื่อ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลําดับ โดยทําการเตรียมสวนผสมของสารตั้งตนมีมวล 30 กรัม
แลวผสมใหเขากัน จากนั้นนํามาใสในเตาไฟฟาโดยใหความรอนอยางตอเนื่องจนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6
ชั่วโมง เพื่อใหสารประกอบหลอมเหลวเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทน้ําแกวเหลวลงในแมพิมพแกรไฟต ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึง
นําแกวออกจากแมพิมพ แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปดเตาไฟฟารอจนอุณหภูมิ
ถึงอุณหภูมิหองจึงนําแกวออกจากเตา นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.01.50.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คาความหนาแนน คาการดูดกลืนแสง ในการวิเคราะหคาความหนาแนนของ
แกวตัวอยางจะใชห ลักการของอารคิมิดี ส (Archimedes principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive
(AND, HR-200) การวัดคาดรรชนีหักเหของแกวที่ไดในงานวิจัยครั้งนี้ใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T ของบริษัท
ATAGO ประเทศญี่ปุน สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของแกวนั้นจะศึกษาดวยเครื่อง UV – visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร
(Hitachi, U – 1800) ในชวงความยาวคลื่น 200 – 1,100 นาโนเมตร คาความแข็งของแกว (Hardness) ดวยเครื่อง โมห
สเกล (Mohs Scale) และจํานวนและขนาดฟองอากาศในเนื้อแกวจากเครื่องดิจิตอลไมโครสโคป (Digital Microscope)
3. ผลการทดลอง
3.1 ลักษณะของแกวที่ไดจากการหลอม
จากการทดลองการหลอมแกวตัวอยาง (55-x)SiO2:25Na2O:6.5CaO:13.5BaO:xSb2O3 เมื่อ x เทากับ 0.00, 0.05,
0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลําดับ พบวาแกวตัวอยางมีลักษณะใสในทุกความเขมขนของ Sb2O3 แสดงดังรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 ลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ1.00 mol% ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 ในความเขมขนตาง ๆ กัน พบวาความหนาแนน
ของแกวตัวอยางมีแนวโนนที่เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแทนที่ Si ดวย Sb ซึ่งมีมวล
โมเลกุลมากกวา จึงทําให มวลโมเลกุลรวมเพิ่มขึ้น สงผลให ความหนาแนนของแกวตัวอยางเพิ่ม ขึ้นดวย ซึ่งมีคาอยูระหวาง
2.9816 ± 0.00117 - 3.0165 ± 0.00145 g/cm3 และเมื่อนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับ
ความเขมขนของ Sb2O3 แสดงดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับความเขมขนของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3
จากการวิเคราะหหาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 ปริมาณความเขมขน 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70
และ 1.00 mol% พบวาดัชนีหักเหมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณความ
เขมขนเพิ่มขึ้นทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น สงผลใหแสงเดินทางไดชาลงจึงทําใหดัชนีหักเหของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคาอยู
ระหวาง 1.5638 ± 0.00 - 1.5726 ± 0.00 และเมื่อนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางดัชนีหักเหกับความเขมขน
ของ Sb2O3 แสดงดังรูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3
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ผลการวิเคราะหหาคาการดูดกลืนแสงของแกว โดยใชเครื่อง (UV-Vis-NIR Spectrophotometer) รุน UV-3600
ของบริษัท Bara Scientific ในชวงความยาวคลื่น 300 – 1100 nm ของแกวตัวอยางที่ความเขมขนตาง ๆ ไมพบพีคของคา
การดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 300 – 1100 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพที่ 4
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รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางกับความยาวคลื่นที่ปริมาณความเขมขนตาง ๆ
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รูปภาพที่ 5 จํานวนและขนาดฟองอากาศในเนื้อแกวตัวอยางที่มีปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 (ก-ฉ) ที่ความเขมขน 0.00,
0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol%
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เมื่อพิจารณาถึงปริมาณฟองอากาศที่อยูในเนื้อแกวจะ พบวาจํานวนและขนาดฟองอากาศในเนื้อแกวมีแนวโนมที่
ลดลงเมื่อปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 เพิ่มขึ้น แสดงดังรูปภาพที่ 5 จากการวิเคราะหหาคาความแข็งของแกวตัวอยางที่
เติม Sb2O3 ปริมาณความเขมขน 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol% พบวาคาความแข็งของตัวอยางแกวมี
คาประมาณ 5.5 โมห สเกล ในทุกตัวอยาง ซึ่ง เทีย บได กับความแข็ง ของอะพาไทต และยั งพบอีกว าการเติ ม Sb2O3 ลงใน
โครงสรางแกว จะไมมีผลตอคาความแข็งของแกว
4. สรุปผลการทดลอง
จากกาทดลองหลอมแกวตัวอยางตัวอยาง (55-x)SiO2 : 25Na2O: 6.5CaO :13.5BaO: xSb2O3 เมื่อ x เทากับ
0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลําดับ สรุปไดวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหจะมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่ม
ความเขมขนของ Sb2O3 จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 300 – 1100 นาโนเมตร ไมพบพีคของคา
การดูดกลืนแสง การเติม Sb2O3 จะไมมีผลตอคาความแข็ง และการเกิดสีของแกวตัวอยาง การเติม Sb2O3 ลงไปในโครงสราง
แกวจะทําใหปริมาณฟองลดนอยลง
5. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทําวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณรงค
สังวาระนที รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว และผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล ที่กรุณาใหคําปรึกษา
ใหความรูที่เปนประโยชนตอโครงงานวิจัยและแนวคิดในการวิเคราะห การแกไขปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
ตรวจทานและแนะนําที่เปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงแกไขในโครงงานวิจัยฉบับนี้
ขอขอบคุ ณ คณาจารย สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกว และวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สําหรับ เครื่องมือ, อุปกรณ
และการใหคําแนะนําในการวิจัย
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมเิ นสเซนซของแกวซิงคลเิ ทียมโซเดียบอเรต
ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Lithium Sodium Borate
Glasses Doped with Europium Oxide
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บทคัดยอ

ระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความเขมขนของ โซเดียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (59-x) B2O3 – 30Li2O –
10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมสิ ูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรต เพื่อใหเขาใจบทบาทของ Na2O
ผลที่ได พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคา เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของ
โซเดียมออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน
ของโซเดียมออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรต
จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต โซเดียมออกไซด ยูโรเพียมออกไซด
Abstract
The zinc lithium sodium borate glasses doped with Eu3+ 1 mol%. Which varies sodium oxide
concentration are 10, 15, 20, 25, and 30 mol%, of the composition (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O
– 1Eu2O3 have been synthesized by conventional melt quenching technique. In order to understand the
role of Na2O in zinc lithium sodium borate glasses systems, the physical, optical and luminescence
properties were investigated. The result shown that the density increased whereas the molar volume
decreased with increasing Na2O concentrations. The result show that the intensity of all optical absorption
spectra increased with increasing Na2O. In addition, the luminescence properties of Eu3+ dope zinc lithium
sodium borate glasses system were carried out using excitation wavelengths of 394 nm.
Keywords: zinc borate glasses, sodium oxide, europium oxide
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1. บทนํา
แกวเปนวัสดุโปรงใส เปนโครงสรางอสัณฐาน ถูกทําขึ้นจากการหลอมสารอนินทรียและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
ซึ่งแกวจะมีลักษณะเปนของแข็งที่ไมเปนผลึก มีโครงสรางแบบสุมที่ไรระเบียบ แกวที่เติมไอออนของโลหะจะไดรับความสนใจ
ในดานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางแสง (G.S. Murugan et al., 2009: 158-166) ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมแกวซิงค
ลิเทียมโซเดียมบอเรต ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ และแกวแตละ
ตัวที่ไดเตรียมมาจะมีขอดีแตกตางกัน คือ
แกวบอเรต เปนแกวที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของ
อะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผานแสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นได
งายและมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Pascuta et al., 2008: 5475-5479)
แกวซิงคออกไซด สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส เชนวัสดุเปลงแสง
และ เลเซอร ไ ดโอด นอกจากนี้ การเติ ม ซิ ง ค ออกไซด ล งในแก วบอเรตจะช วยเพิ่ ม ความน าสนใจในการทํ าเป นผลิ ต ภั ณฑ
อิเล็กทรอนิกสอีกดวย เชน จอพลาสมา (Ahmad et al., 2014: 250-255)
ลิเทียม ออกไซต (Lithium oxide) เปนโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมด และมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทา
ของน้ํา ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน ออนนิ่มมากจนตัดดวยมีดคมๆ ได ลิเทียมมีคุณสมบัติอยางโลหะแอลคาไลนทั้งปวง ลิเทียมทํา
ปฏิกิริยาในน้ําไดงาย และ ไมปรากฏโดยอิสระในธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ลิเทียมยังถือวาทําปฏิกิริยายากกวาโซเดียม ซึ่งมี
คุณสมบัติทางเคมีที่คลายกัน (Chien et al., 2013: 273-276)
โซเดียม ออกไซต (Sodium oxide) เปนโลหะที่ออนนิ่มสีเงิน เกิดปฏิกิริยาการออกซิไดสอยางรวดเร็วในอากาศ ได
เปลวไฟสีเหลืองสด โซเดียมมีความหนาแนนต่ํากวาน้ําแตสามารถทําปฏิ กิริยากับน้ําไดดีกวาโลหะลิเทียมแต นอยกวาโลหะ
โพแทสเซียม
แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันนี้แกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย
เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และ
การพัฒ นาคุณภาพของสารกัม มันตรัง สี โดยจากการประยุ กตใชง านเหล านี้มีความเปนไปไดที่ นํามาใชงานจริง ซึ่ง จะศึกษา
สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี
และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลานี้เปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Pascuta et al., 2008: 5475-5479)
ยูโรเพียม (Europium) เปนหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซึ่งคุณสมบัติทาง
แสงของ Eu+3 จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอื่นๆสูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสรางแก ว
เนื่องจากมีระดับพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจากจะพบ
งานวิ จัยที่ เจื อ Eu+3 ลงในแกวบอเรตแลวยัง มี งานวิ จัยที่ ศึกษาคุ ณสมบัติ ของไอออน Eu+3 ในแกวฟลู ออโรบอเรตโดยการ
เปลี่ยนแปลงสูตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu+3 ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหประจุบวกของ Eu+3 จับกันกั บ
ออกซิ เ จนในโครงสร างซึ่ ง จะทํ าให เกิ ด ปรากฏการณ ที่ ออกซิ เ จนเป นสะพานเชื่อม (BO) และปรากฏการณ ที่ ออกซิ เ จน
ไมเปนสะพานเชื่อม (NBO) (Ahmad et al., 2014: 250-255) Eu+3 สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและน้ําได ใชเปน
สารเรืองแสง สีแดงนิยมนํามาประยุกตใชงานในการผลิตจอโทรทัศน หลอดไฟเรืองแสง (Sings et al., 2014: 106-110)
ในงานวิจัยนี้ ไดทําการเตรียมแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด (ZLNaB:Eu3+) เพื่อศึกษา
สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนตของแกว
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2. วิธีการทดลอง
สําหรับสูตรแกวที่ทําการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 เมื่อ
(x คือ 10 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ ว
(Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ ZnO Li2O Na2O B2O3 และ Eu2O3 ที่มีความบริสุทธิ์สูงผสมลงใน
เบาหลอมอะลูมินา ตอมานําไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ตอมานําแกวที่หลอมได
เทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด
ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3
ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim)
การวิ เ คราะห ส มบั ติ การดู ด กลื นแสงโดยใชเ ครื่ องยู วี -วิ ส เนี ย ร ไออาร ส เปกโตรโฟโตมิ เ ตอร (รุ น UV-3600 บริ ษัท Bara
Scientific) และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse
บริษัท Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแน นและคาปริมาตรเชิงโมลของแก วซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เ จือดวยยูโรเพีย ม
ออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30
เปอรเ ซ็นต โมล จากคาความหนาแนนพบว าค าความหนาแน นมี คาเพิ่ม ขึ้นเมื่อเพิ่ มปริ มาณความเข มขนของ Na2O ซึ่ง จาก
ความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความ
หนาแน นมี ค าอยูร ะหว าง 2.5697+0.0048 ถึ ง 2.6099+0.0004 กรั ม ต อลู กบาศก เ ซนติ เ มตรดั ง แสดงในภาพที่ 1 และค า
ปริมาตรเชิงโมล แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งพบวาคาปริมาตรเชิงโมล มีคาลดลงเนื่องจากการเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O
ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมลจากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็ นวา ปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความ
หนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง คือ คาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง
เนื่องจากปริมาณการเปลี่ยนแปลงความเขมขนที่แตกตางกันของ Na2O

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3
ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาณเชิงโมลของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด
ผลจากการศึ ก ษาสเปกตรั ม การดู ด กลื นแสงของแก ว ซิ ง ค ลิ เ ที ย มโซเดี ย มบอเรตที่ เ จื อด วยยู โ รเพี ย มออกไซด
1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นต
โมล แสดงในภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2095 นาโนเมตร (7F6) และ 2205 นาโนเมตร (7F17F6) สังเกตพบวาสเปกตรัม
การดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 392 ถึง
2205 นาโนเมตร

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ที่เจือดวยยูโรเพียม
ออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงในภาพ
ที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซึ่งพีคการ
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กระตุนของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโน
เมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F15D1) 531 นาโนเมตร
ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Na2O ที่
แตกตางกันตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงในภาพที่ 5 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 5 พีค
ในชวง NIR โดยการเปลง แสงที่ ความยาวคลื่ น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651
นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัม การเปล งแสงที่มี ความเขม ของสั ญญาณสูง สุด อยู ที่ค วามยาวคลื่ น
613 นาโนเมตร (7F2) ซึ่งจะสอดคลองกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Eu3+ แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ที่เจือดวยยูโรเพียม
ออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu3+
4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น
ในขณะเดีย วกันคาปริ มาตรเชิง โมลมีคาลดลง เมื่อเพิ่ม ปริมาณความเข มขนของ Na2O ตั้ง แต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล
จากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวา ปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว
ตัวอยาง คือ คาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง เนื่องจากปริมาณการเปลี่ยนแปลงความ
เขม ขนที่แตกต างกั นของ Na2O ผลของสเปกตรั มการดู ดกลืนแสงในช วง VIS ถึ ง NIR ที่ค วามยาวคลื่น 250 ถึ ง 2500
นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6.พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร
ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง ( 5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6)
394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F15D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรั ม
การเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1)
613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุด
อยูที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2)
5. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตทีเ่ จือดวยนิโอดิเมียมออกไซด
Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses doped with Nd2O3
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บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยไอออนของนิโอดีเนียมถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO 30BaO - xRE เมื่อ RE = Nd2O3) โดยที่ 0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอรเซ็นตโมล ของ Nd2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยให
เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสราง ทางแสง และการเปลงแสงของระบบแกว
ซิงคแบเรียมบอเรต พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความ
เขมขนของนิโอดีเนียมออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณ
ความเขมขนของนิโอดีเนียมออกไซด ผลการศึกษาผลของฟูเรียรทรานฟอรม ชี้ใหเห็นวาระบบแกวนี้เกิดจากการสั่นของโมเลกุล
ในโครงสราง BiO3 BO3 BO4 และ BO นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Nd3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคแบเรียม
บอเรตจากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 359 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอเรต นิโอดีเนียมออกไซด การดูดกลืนแสง ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรด ลูมิเนสเซนซ
Abstract
Nd3+ - dope zinc barium borate glasses of the composition (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xRE (RE =
Nd2O3) with 0 ≤ X ≤ 2.5 (in mol% of Nd2O3) have been synthesized by conventional melt quenching
technique. The physical, structural, optical and luminescence properties were investigated. The results
showed that the density and molar volume increased with increasing Nd2O3 concentrations. The intensity
of all absorption bands increased with increasing Nd2O3 contents. The FTIR studies indicated that these
glasses are made up of [BiO3], [BO3], [BO4] and [BO] basic structural units. In addition, the luminescence
properties of Nd3+-dope B2O3-ZnO-BaO glass system were carried out using excitation wavelengths of 359 nm.
Keywords: zinc barium borate glass, neodynium oxide, optical absorption, fourier transform infrared,
luminescence
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1. บทนํา
แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไมมีวัสดุใดเหมือน เพราะเปนวัสดุที่โปรงใส แข็ง ตัวที่อุณหภูมิหองพรอมกันนั้นมี
ความแข็งแรงเพียงพอและทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตางๆ ดังนั้น จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตางๆ
เชน งานกอสรางและกระจกของยานพาหนะตางๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และ
เครื่องมือเครื่องแกวตางๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38)
แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถฟอรมตัวเปนแกวได
เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของอะตอมที่งาย ไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน
แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Varshnaya et
al., 1994) จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกว เปนเพราะมีความแข็งแรง
ของพันธะสูง ในโครงสรางบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซึ่งจะสามารถฟอรม
ตัวเปนแกวได โครงสรางของ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหลี่ยมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิยม
นํามาใชงานทางดานวัสดุปองกันรังสี เนื่องจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย อีกทั้งยังนํามาใชงานใน
ดานอุปกรณทางแสง (Yawale et al., 2000: 150)
ซิงคออกไซด (Zinc oxide) เปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
แกวที่มีซิงคออกไซดเปนองคประกอบจะทําใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ํา ซึ่งงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหัก
เหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี เนื่องจากเมื่อเติมซิงคออกไซดลงในแกว
แลวจะชวยลดสัมประสิ ทธิ์การขยายตัวเชิงความรอน นิย มนํามาใชงานทางการคาเนื่องจากเป นมิต รกับ สิ่งแวดล อมเพราะ
สามารถนํามาใชแทนตะกั่วได อีกทั้งนิยมนํามาใชในงานดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุเซรามิก เปนตน (Zhao et al.,
2015: 303)
แบเรียมออกไซด (Barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางไฟฟ าที่ ดี อี กทั้ งมี เสถีย รภาพทางเคมี คอนข างสูง คือไม ทําปฏิ กิริย ากั บสารเคมี ชนิ ดอื่ นๆ มีจุดหลอดเหลวต่ํา มี สภาพ
ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากนี้แกวแบเรีย มยังสามารถใช แทนตะกั่วได อีกทั่งยังมีความสามารถในการ
กําบังรังสีตางๆไดดี และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไอระเหยของแบเรียมไมเปนพิษเหมือนกับตะกั่ว สวนมากแบเรียม
ออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซึ่งมีคาความหนาแนนสูง (Abdelghany et al.,
2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180)
นีโอดีเมียมออกไซด (Neodymium oxide) เติมลงไปในแกวเพื่อตองการนํามาใชงานทางดานเลเซอร อุปกรณทาง
การแพทย และอุปกรณแสดงผล เนื่องจากนิโอดีเมียมออกไซดที่เติมลงไปในแกว จะสามารถเปลงแสงในชวงความยาวคลื่น
NIR ที่ 1,060 นาโนเมตร (Blasse et al., 1994) อีกทั้งนีโอดิเมียมออกไซดที่เติมลงไปในแกวอีกวัตถุประสงคหนึ่งก็คือ เพื่อ
ตองการนํามาทําเปนหลอดไฟฮาโลเจน (Halogen lamp) เพื่อจะดูดกลืนแสงในชวง ยูวี อีกทั้งนีโอดิเมียมยังมีคุณสมบัติความ
แข็งที่สูง มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีชนิดอื่นๆ โดยนีโอดีเมียมจะมีการถายโอนอิเล็กตรอนในชั้น
4f ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของธาตุนี้ (Bishay et al., 1969: 1)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆ ของแกวซิงคแบเรียม
บอเรตที่เจือดวยนีโอดิเมียมออกไซดที่มีความเขมขน เมื่อ (x คือ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ของ Nd2O3) โดยศึกษา
สมบัติทางกายภาพ โครงสราง แสง และลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล สเปกตรัมอินฟราเรด การดูดกลืน
แสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป
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2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xNd2O3 (เมื่อ x คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching
Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO H3BO3 BaO และ Nd2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจน
เปนเนื้อเดีย วกั นดวยโกรง บดสาร จากนั้น บรรจุในเบ าหลอมอะลู มินา จากนั้นนําเขาเตาอบไฟฟ าที่ อุณหภู มิ 1,100 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแก วที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการ
นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัด
ความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี -วิสเนียรไออาร
สเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence
Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies) และการวิเคราะหสเปกตรัมอินฟาเรด โดยเครื่อง
อะจิ เ ลนท คาร รี่ 630 เอฟที ไ ออาร สเปกโทรมิ เ ตอร (รุ น Cary-630 FTIR Spectrometer ของบริ ษัท Agilent
Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ
Nd2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ
Nd2O3 ซึ่ง จากความสัมพั นธนี้แสดงให เห็นวาปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 มี อิทธิพลตอคาความหนาแนนของ แก ว
ตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.1617  0.0011 ถึง 3.2827  0.0007 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดัง
แสดงในภาพที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมลแสดงในภาพที่ 2 มีคาลดลงเมื่อเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 0.5 เปอรเซ็นต
โมล ซึ่งจะทําใหเกิดปรากฏการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) เนื่องจากเกิดการจับกันระหวางอะตอมของออกซิเจน
ภายในโครงสรางทําใหเกิดการแพคตัวของอะตอมมากขึ้น จึงสงผลใหปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 0.5 เปอรเซ็นตโมลมีคา
ลดลง จากนั้นเมื่อเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 1.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาสูงขึ้นโดยคา
ปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 30.3347 ถึง 31.2484 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขน แตกตางกัน
100 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมอินฟราเรดของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน
ดังแสดงในภาพที่ 3 พบวาชวงความถี่ของเลขคลื่น 2,080 ถึง 2,287 แสดงการสั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations)
ของกลุม OH จากกราฟสเปกตรัมอินฟราเรดบอกถึงความสัมพันธระหวางคาการสงผานและความถี่ของเลขคลื่น ซึ่งพบพีค
การสงผานอยูในยาน 2,287 2,080 1,233 766 และ 651 cm-1 จากการวิเคราะหที่ความถี่ของเลขคลื่น 1,233 cm-1 พบการ
สั่นของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching vibration) ของ B-O ในโครงสรางบอเรต ที่ความถี่ของ
เลขคลื่น 766 cm-1 พบการสั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ =B-O-B≡ และที่ความถี่ของเลขคลื่น 651
cm-1 พบการสั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ B-O-B ในโครงสรางของ BO3

ภาพที่ 3 สเปกตรัมอินฟราเรดของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 4 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 511 นาโนเมตร (4G9/2) 582 นาโนเมตร (4G7/2) 679 นาโนเมตร (4F9/2) 744 นาโนเมตร (4S3/2+
4
F7/2) 803 นาโนเมตร (4F5/2+2H9/2) และ 875 นาโนเมตร (4F3/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง
สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 511 ถึง 875 นาโนเมตร จึงสงผลใหตัวอยาง
แกวเปนสีฟาออน
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดัง ภาพที่ 5 พบวาสังเกตเห็น
สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 1 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 1,060 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิด
การทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 4I9/2 4D3/2 ที่ความยาวคลื่น 359 นาโนเมตร

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมข นของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 1,000 ถึง 1,400 นาโนเมตร ความ
ยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 359 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 6 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด
2 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 1,060 นาโนเมตร (4F3/2  4I11/2) และ 1,345 นาโนเมตร (4F3/2 
4
I13/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 1,060 นาโนเมตร (4F3/2  4I11/2) พบวา
การ quenching ของระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่ปริมาณความเขมขนที่ 1.5 เปอรเซ็นตโมล มีประสิทธิภาพการเปลงแสง
ไดดีกวาการเจือดวยความเขมขนอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 โดยสอดคลองกับรูปแบบระดับพลังงานของ Nd3+ ดังแสดงในภาพ
ที่ 8
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ภาพที่ 6 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน

ภาพที่ 7 การ quenching concentration ของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3
ที่ความเขมขนแตกตางกัน

ภาพที่ 8 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการเปลงแสงของ Nd3+
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4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงค แบเรี ยมบอเรตที่เจือดวยนิ โอดีเ นียมออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้ น เมื่ อเพิ่ ม
ปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงเมื่อเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 ระหวาง 0.0 ถึง 2.5
เปอรเซ็นตโมล ผลของสเปกตรัมการดู ดกลืนแสงในชวง VIS ถึ ง NIR ที่ความยาวคลื่น 511 ถึง 875 นาโนเมตร ผลของ
สเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค พบพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง
(4G9/2) 511 นาโนเมตร (4G7/2) 582 นาโนเมตร (4F9/2) 679 นาโนเมตร (4S3/2+4F7/2) 744 นาโนเมตร (4F5/2+2H9/2) 803 นาโน
เมตร และ (4F3/2) 875 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการ
เปลงแสงที่ความยาวคลื่น (7F0) 578 นาโนเมตร (7F1) 590 นาโนเมตร (7F2) 613 นาโนเมตร (7F3) 651 นาโนเมตร และ(7F5)
699 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น (7F2) 613 นาโนเมตร ผลการศึกษา
ผลของฟู เ รี ย ร ท รานฟอร ม ของระบบแก ว นี้ เ กิ ด จากการสั่ น ของโมเลกุ ล ในโครงสร า ง BiO3 BO3 BO4 และ BO
ผลสเปกตรัมการกระตุนแสง โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 1,060 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสง ปรากฏทั้งหมด
1 พีค เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 4I9/2 4D3/2 ที่ความยาวคลื่น 359 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสง
ใชความยาวคลื่นที่ถูกกระตุน คือ 359 นาโนเมตร ปรากฏทั้งหมด 2 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น (4F3/2
 4I11/2) 1,060 นาโนเมตร และ 4F3/2  4I13/2) 1,345 นาโนเมตร (สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุด
อยูที่ความยาวคลื่น (4F3/2  4I11/2) 1,060 นาโนเมตร
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่
อํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
6. เอกสารอางอิง
1. ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ. (2549). วัสดุวิศวกรรม. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. Varshnaya, A. H. (1994). Fundamentals of inorganic Glasses, Academic press: San Diego
3. Yawale, S. S., Yawale, S. P. Adgaonkar, C. S. (2000). “Infrared Infrared Investigations of Some Borate
Glasses”, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Vol.7, PP.150-153.
4. Zhao, L. Z., Wang, J. Y., and Wang, X. L. (2015). Cobalt doping effects on photoluminescence,
Raman scattering, crystal structure, and magnetic and piezoelectric properties in ZnO single
crystals grown from molten hydrous LiOH and NaOH solutions Journal of Alloys and Compounds,
Vol.628, PP.303-307.
5. Abdelghany, A. M., Hammad, H. A. (2015). Impact of vanadium ions in barium borate glass Journal of
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.137, PP.39-44.
6. Swapna, K., Mahamuda, Sk., Srinivasa Rao, A. (2014). Tb3+ doped Zince Alumino Bismuth Borate
glasses for green emitting luminescent devices, Journal of luminescence Vol. 156, pp. 180-187.

104 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

7. Pal, I. A., Agarwal, S. S., Sanjay, M. and Aggarwal, P. (2013). “Spectroscopic and Radiative Properties
of Nd3+ Ions Doped Zince Bismuth Borate Glasses”, Indian Journal of Pure & Applied Physics, Vol.51,
PP.18-25.
8. Blasse, G., Grabmaier, B.C. (1994). Luminescenct Matetials, Springer, Berlin.
9. Bishay, A., Maghrabi, C. (1969). “Properties of Bismuth Glasses in Relation to Structure”, Physics and
Chemistry of Glasses, Vol. 10, pp. 1-10.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 105

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
Synthesis and Properties of Zinc Aluminium Bismuth Borate Glasess
Doped with Sm2O3
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ระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมของ
ซาแมเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล ที่องคประกอบ 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60x)B2O3-xSm2O3 โมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต พบวา ความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คา
ความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบั ติการ
เปลงแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต ซาแมเรียมออกไซด สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ
Abstract
The zinc aluminium bismuth borate glasses with Sm3+ which varies Sm2O3 concentration are 0.0
0.5 1.0 1.5 2.0 and 2.5 mol% of the composition 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 have been
synthesized by conventional melt quenching. The physical, optical and luminescence properties were
investigated. The results shown that the density increased whereas the molar volume decreased with
increasing Sm2O3 concentrations. The intensity of all absorption bands increased with increasing Sm2O3.
In addition, the luminescence properties of Sm3+ dope zinc aluminium bismuth borate glasses system
were carried out using excitation wavelengths of 404 nm.
Keywords: zinc borate glasses, samarium oxide, optical property, luminescence property
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1. บทนํา
แกวบอเรต (Borate Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง
เมื่อเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงสรางแกว จะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซึ่งจะจับกันของโครงสราง
เปนแบบสามเหลี่ยม BO3 และโครงสร างเตตระฮีด รอล BO4 ซึ่งการรวมตั วประเภทนี้จะมีลักษณะที่เ สถียร เชน BO3(2+)
BO3(3+) BO3(4+) เปนตนโดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรตจะเปนโครงสรางแบบสามมิติ สิ่งเหลานี้ทําใหแกวบอเรตเปน
หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่ สุดสํ าหรับ การเติมกลุมธาตุห ายากลงในโครงสร างแกวแก วบอเรตสามารถนํ ามาผลิตเปนวัส ดุทางแสง
รวมกั บการเติม กลุ ม ธาตุ ห ายาก เนื่องจากจะทํ าให มี คุ ณสมบั ติ ที่โ ปร ง ใสสู ง มีจุด หลอมเหลวต่ํ า เสถี ย รภาพความร อนสู ง
นอกจากนี้กลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว
และคุณสมบัติทางกายภาพ (บริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุแกว, 2558: online) (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,
2558: online) (Wagh et al.,2015 : 696-706)
ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง
ไดโอด เลเซอร ซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความ
สนใจเปนพิเศษ เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส จอพลาสมา เนื่องจากมีคุณภาพสูง จาก
รายงานวิจัย พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจน
และปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al.,2014: 250-255)
อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium Oxide) นิยมนํามาทําเปนสารเคลือบในอุตสาหกรรมแกวและเซรามิก เนื่องจากมี
ความมันวาว และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความรอนสูง นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชในกระบวนการโซลเจลซึ่ง
กระบวนการโซลเจลสามารถนํามาใชประโยชนจากไอระเหยของสารเคมีที่เคลือบบนผิวของแกว ขอดีของกระบวนการนี้คือ
ตนทุนในการผลิตต่ํา (Chien et al.,2013: 273-276) แกวที่มีปริมาณ Al2O3 สูง จะทําใหแกวนั้นมีความทนทานตอการสึก
กรอนและสารเคมีไดดีขึ้น (บริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุแกว, 2558: online)
บิสมัท (Bismuth) บิสมัทเป นธาตุโลหะหนัก เปนผลึกสี ขาวอมชมพู มี สมบัติทางเคมีคลายสารหนูและพลวง ใช
ประโยชนทางการแพทย เภสัชกรรม และเครื่ องสําอาง เปนสวนผสมของฟวส มีผูคนพบ เมื่อป พ.ศ. 2296 บิสมัทธาตุที่ มี
ปรากฏในธรรมชาติทั้งในภาวะอิสระ และในภาวะรวมตัวกับธาตุอื่น นอกจากนี้ยังมีปะปนอยูกับแรดีบุก แรตะกั่ว แรทองแดง
อีกดวยการผลิตบิสมัทมาใชนั้น สวนใหญเปนผลพลอยไดมาจากอุตสาหกรรมการถลุงใหไดตะกั่ว และทองแดงบริสทุ ธิ์
ซามาเรียม ออกไซด (Samarium Oxide) เปนธาตุหายากที่เปรงแสงได ซึ่งจะมีความวาว คลายกับเงินและมีความ
เสถียรในสภาพอากาศทั่วไป ซามาเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอื่นๆในแรโมนาไซด และแรเบสตนีไซด ซามาเรียน
เป นสารประกอบที่มี บทบาทสํ าคัญ ในการผลิต แม เหล็กถาวร ยิ่ง ไปกว านั้ นมี การประยุ กตใ ช งานทางดานเลเซอรเ อ็กซเรย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช วัด ความแม นยํ า ผลิ ต แสงสี ข าวในเทคโนโลยี ส เตลท การดู กลื นของรั ง สี อิน ฟราเรดในแก ว นํ า แสง และ
อุตสาหกรรมในโรงภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (Akman et al.,2015: 107-113) (Pascuta et al.,2008: 5475-5479)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆของแกวซิงคอะลูมิเนียม
บิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซดที่มีความเขมขน เมื่อ (x คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นโมล ของ
Sm2O3) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล การดูดกลืนแสง
และการ ลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวในดานตางๆตอไป
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2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต สูตร 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 (เมื่อ x คือ 0.0 0.5 1.0
1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเ ซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิ คการหลอมแกวที่อุณหภู มิสู งและทํ าใหเ ย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt
Quenching Technique) หลอมที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 ชัว่ โมง ตอมานําแกวที่หลอมไดเทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไป
อบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียม
แกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิง
โมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวีวิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) และการวิเคราะหสมบัติการเปลง แสงโดยใช
เครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนน และคาปริ มาตรเชิงโมลของแกวซิงคอะลูมิ เนียมบิสมัท บอเรตที่เจื อดวยความ
เขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความ
เขมขนของ Sm2O3 ซึ่งจากความสัมพันธแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมของ Sm2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกว
ตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.7824+0.1798 ถึง 3.8182+0.0301 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แสดงใน
ภาพที่ 1 จากการวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมล ของแกวตัวอยาง พบวาคาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง เมื่อเจือปริมาณความ
เขมของ Sm2O3 สูงขึ้น โดยคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตมีคาอยูระหวาง 55.0952 ถึง 41.9754
ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3
ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาณเชิงโมลของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3
ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิ งคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือด วยความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกั น
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 1,076 นาโนเมตร (6F9/2) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 1,370นาโนเมตร (6F5/2) 1,472นาโนเมตร
(6F3/2) 1,524 นาโนเมตร (6F15/2) และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง
สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงซิลิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 1,076 ถึง 1,586 นาโนเมตร
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3
ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน
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สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคอะลูมิเนี ยมบิส มัทบอเรตที่เ จือดวยความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกั น
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดัง ภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็น
สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดกา
รทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่ความยาวคลื่น 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร
(4K11/2) ที่ความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร (6P5/2+4M19/2) ที่มีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตรและ (4F3/2) ที่มีความยาวคลื่น 527
นาโนเมตร
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3
ที่เจือดวย Sm2O3ที่ความเขมแตกตางกัน
สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกันตั้งแต
0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใช
กระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวา
สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทัง้ หมด 4 พีค ในชวง Vis-NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร
(6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645นาโนเมตร (6H9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของ
สัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Sm3+ดังแสดงในภาพ
ที่ 6 จากภาพจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Sm3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และการปลอย
พลังงานในภาพของความรอน (Nonradiative) เมื่อไอออนของ Sm 3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปลี่ย น
ระดับพลังงานจากชั้น( 4G5/2) สถานะอื่นๆ
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3
ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน
30

H7/2
K11/26
P7/2
6
P
4 3/2 6
P
+
4 5/2 4 P5/2
F5/2+ I13/2
4
4
G
G
4 7/2 9/2
F
4 7/2
G
4 5/2
I11/2

20

600 nm
646 nm
707 nm

440 nm
482 nm
563 nm

404 nm
419 nm

359 nm

373 nm

344 nm

10

402 nm
470 nm

-1

3

Energy (cm x10 )

4
4

6

942 nm
1079 nm
1226 nm
1370 nm
1472 nm
1524 nm
1586 nm

F11/2,9/2,7/2,5/2,3/2

0

6

H15/2
6
H F1/2
6 11/2
H
6 9/2
H7/2
6
H5/2
6

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+
4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต สูตร 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 (เมื่อ x คือ
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
(Melt Quenching Technique) พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 คาปริมาตร
เชิงโมลมีคา ลดลง เมื่อเจือปริมาณความเขมของ Sm2O3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 1,076 นาโนเมตร (6F9/2) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 1,370 นาโนเมตร (6F5/2) 1,472 นาโนเมตร (6F3/2) 1,524
นาโนเมตร (6F15/2) และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2) การเปลงแสงที่มีความเขมขนสูงสุดที่ 2.5 mol สเปกตรัมการกระตุนแสง
ปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของ
ระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่ความยาวคลื่น 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความ
ยาวคลื่น 404 นาโนเมตร (6P5/2+4M19/2) ที่มีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่มีความยาวคลื่น 527 นาโนเมตร
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สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโน
เมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยู
ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2)
5. กิตติกรรมประกาศ
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สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคโซเดียมอะลูมเิ นียมบอเรต
ที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด
Physical, Optical and Luminescence Properties of Zinc Sodium Aluminium
Borate Glasess Doped with Dysprosium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* ดวงรักษ โชติชวง1 และจักรพงษ แกวขาว1,2
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แกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ
ดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมลที่องคประกอบ 10ZnO – 10Na2O – 10Al2O3 –
(70-x)B2O3 – xDy2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต ผลที่ไดพบวา ความหนาแนน ของ
ระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้นและลดลง ตามปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด เมื่อวัด
สเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด
นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต จากการกระตุน
ดวยความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต โซเดียมออกไซด อะลูมิเนียมออกไซด ดิสโพรเซียมออกไซด
Abstract
The zinc sodium aluminium borate glasess with Dy3+ which varies Dy2O3 concentration are 0.0,
0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mol% of the composition 10ZnO - 10Na2O - 10Al2O3 - (70-x)B2O3 - xDy2O3 have
been synthesized by conventional melt quenching technique. The physical, optical and luminescence
properties were investigated. The results shown that the density increased whereas the molar volume
increased and decreased with Dy2O3 concentrations. The intensity of optical absorption spectra were
increased with increasing Dy2O3. In addition, the luminescence properties of Dy3+ dope zinc sodium
aluminium borate glasess system were carried out using excitation wavelengths of 452 nm.
Keywords: zinc borate glasses, sodium oxide, aluminium oxide, dysprosium oxide
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1. บทนํา
แกวบอเรต (Borate Glass) มีลักษณะที่นาสนใจ คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสรางเมื่อเติมกลุมธาตุ
หายากลงไปในโครงสร างแก ว จะทํ าให โ ครงสร างของแก วบอเรตไม จับ กั นแบบสุ ม ซึ่ ง จะจั บ กั นของโครงสร างเป นแบ บ
สามเหลี่ย มBO3และโครงสร างเตตระฮีด รอล BO4ซึ่ งการรวมตั วประเภทนี้จะมี ลักษณะที่ เสถีย ร เชน BO3(2+) BO3(3+)
BO3(4+) เปนต นโดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรตจะเปนโครงสรางแบบสามมิติ สิ่ง เหลานี้ทําใหแกวบอเรตเปนหนึ่งใน
ตัวเลือกที่ดีที่ สุดสําหรับการเติ มกลุม ธาตุห ายากลงในโครงสรางแกวแกวบอเรตสามารถนํามาผลิต เป นวั สดุทางแสงรวมกั บ
การเติมกลุมธาตุหายาก เนื่องจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง นอกจากนี้กลุม
ธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว และคุณสมบัติ
ทางกายภาพ (Wagh et al., 2015: 696-706)
ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง
ไดโอด เลเซอร ซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความ
สนใจเปน พิเศษ เนื่องจากสามารถประยุกตใช งานทางด านผลิ ตภัณฑอิเ ล็กทรอนิกส จอพลาสมา เนื่องจากมี คุณภาพสู ง
ซิงคออกไซดได รับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสํ าหรับผลิตจอโทรทัศนแ ละจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย พบว า
ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255)
อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium Oxide) นิยมนํามาทําเปนสารเคลือบในอุตสาหกรรมแกวและเซรามิก เนื่องจากมี
ความมันวาว และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความรอนสูง นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชในกระบวนการโซลเจลซึ่ง
กระบวนการโซลเจลสามารถนํามาใชประโยชนจากไอระเหยของสารเคมีที่เคลือบบนผิวของแกว ขอดีของกระบวนการนี้ค ือ
ตนทุนในการผลิตต่ํา(Chien et al., 2013: 273-276)แกวที่มีปริมาณ Al2O3สูง จะทําใหแกวนั้นมีความทนทานตอการสึก
กรอนและสารเคมีไดดีขึ้น (บริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุแกว, 2559: online และ วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,
2559: online)
โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate) เปนสารประกอบเกลือของกรดคารบอนิก มีลักษณะเปนผงสีขาว ไมมี
กลิ่น สามารถดูดความชื้นจากอากาศไดดี ละลายไดในน้ํา มีฤทธิ์เปนดางแกเมื่อละลายน้ํา ละลายไดเล็กนอยในแอลกอฮอล พบ
ในขี้เถาของพืชหลายชนิดและสาหรายทะเล (จึงไดชื่อวา โซดา แอช เนื่องจาก แอช ในภาษาอั งกฤษ หมายถึง ขี้เ ถา) เป น
สารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิด (หนังสือสารานุกรมธาตุ,2559: online)
แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันนี้แกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth)ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย
เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และการ
พัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลานี้มีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจริง ซึ่งจะศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี และสมบัติ
ทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลานี้เปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Pascuta et al., 2008: 5475-5479)
ดิสโพรเซียม (Dysprosium) คือธาตุที่มหี มายเลขอะตอม 66 และสัญลักษณคือ Dy ดิสโพรเซียมเปนธาตุโลหะเอิรธหา
ยากมีลักษณะสีเงินวาวออนนุมสามารถตัดไดดวยมีดมีความเสถียรในอากาศที่อุณหภูมิหองละลายไดดีในกรดเจือจางและเขมขน
โดยจะปลอยกาซไฮโดรเจนออกมา (หนังสือสารานุกรมธาตุ, 2559: online)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําให ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆ ของแกวซิงคโซเดีย ม
อะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด ที่มีความเขมขน 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล โดยศึกษา
สมบัติทางกายภาพ โครงสราง แสง และลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล โครงสรางอสัณฐาน สเปกตรัม
อินฟราเรด การดูดกลืนแสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป
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2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคโซเดียมคาบอเนตอะลูมิเนียมบอเรต 10ZnO - 10Na2O - 10Al2O3 - (70-x)B2O3 - xDy2O3 (เมื่อ x คือ 0.0
0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
(Melt Quenching Technique) ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร บรรจุในเบา
หลอมอะลูมินา จากนั้นนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ได
เขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่
อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัด และขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม.
สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim)
การวิ เ คราะห สมบั ติ การดู ด กลื นแสงโดยใช เ ครื่องยู วี -วิ ส เนี ย ร ไออาร ส เปกโทรโฟโตมิ เ ตอร (รุ น UV-3600 บริ ษัท Bara
Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท
Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกว ที่แตกตางกันซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่
เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความ
เขมขนของ Dy2O3 ซึ่ง จากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของ
แกวตัวอยาง โดยคาความหนาแน นมีคาอยูระหวาง 2.2964+0.0101 ถึง 2.5391+ 0.0043 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดัง
แสดงในภาพที่ 1 และค าปริมาตรเชิงโมลจะมี คาเพิ่มขึ้นและลดลงแบ งออกเปน 2 ชวง ไดแ ก ชวงที่ 1 ที่ความเขมขนของ
Dy2O3 0.0 ถึง 1.0 เปอรเ ซ็นโมล จะมี คาปริ มาตรเชิงโมลลดลง คือ 33.8129 ถึง 33.6736 ลู กบาศกเซนติ เมตรตอโมล
เนื่องจาก Dy2O3 ประพฤติตัวเป นสวนหนึ่งของโครงสรางแกวซึ่งทําให อะตอมในโครงสรางแกวอยูชิดกันมากขึ้นสงผลใหค า
ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง ทั้งนี้ Dy2O3 ยังทําใหเกิด bridging oxygens (BO) และชวงที่ 2 ที่ความเขมขนของ Dy2O3 1.5 ถึง
2.5 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้น 33.3992 ถึง 33.5680 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล เนื่องจาก Dy2O3 ทําให
เกิด non - bridging oxygens (NBO) ดังนั้นจึงทําใหคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้น แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3
ที่ความเขมขนแตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3
ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3
ที่แตกตางกันตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6
พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร (4L15/2) 798 นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1,086 นาโน
เมตร (6F9/2 + 6H7/2) 1,263 นาโนเมตร (6F11/2 + 6H9/2) และ 1,640 (6H11/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของ
แกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงซิลิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 451 ถึง 1,640 นาโนเมตร

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3
ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3
ที่แตกตางกันตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดัง ภาพที่ 4 พบวา
สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 574 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของ
แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4K15/2) 325 นาโนเมตร (4M15/2 + 6P7/2) 351 นาโนเมตร (4L11/2) 365
นาโนเมตร (4L13/2 + 4F7/2 ) 388 นาโนเมตร (4G11/2) 427 นาโนเมตร (4L15/2) 452 นาโนเมตร และ (4F9/2) 473 นาโนเมตร
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3
ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3
ที่แตกตางกันตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 450 ถึง 700 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 452 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่
5 จากรูปพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 483 นาโน
เมตร (4F9/2→6H15/2) 574 นาโนเมตร (4F9/2→6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขม
ของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 574 นาโนเมตร (4F9/2→6H13/2) โดยสอดคลองกับรูปแบบระดับพลังงานของ Dy3+ดัง
แสดงในภาพที่ 6 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Dy3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และการ
ปลอยพลังงานในรูปของความรอน (Nonradiative) เมื่อไอออนของ Dy3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปลี่ยน
ระดับพลังงานจากชั้น 4F9/2 ไปยังสถานะอื่น ๆ

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3
ที่ความเขมขนแตกตางกัน
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Dy3+
4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซดพบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่ม ขึ้น
เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 จากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 มีอิทธิพลตอคา
ความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มขึ้นสวนคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 ที่ความเขมขนของ Dy2O3 0.0 ถึง 1.0 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลลดลง และชวงที่
2 ที่ความเขมขนของ Dy2O3 1.5 ถึง 2.5 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏ
ทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร 798 นาโนเมตร 894 นาโนเมตร 1,086 นาโนเมตร
1,263 นาโนเมตร และ 1,640 สเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 574 นาโน
เมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 325 นาโนเมตร 351 นาโนเมตร 365 นาโน
เมตร 388 นาโนเมตร 427 นาโนเมตร 452 นาโนเมตร และ 473 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 3 พีค
โดยใชการกระตุนแสงที่ความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 483 นาโนเมตร 574 นาโนเมตร
และ 662 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 574 นาโนเมตร การเปลงแสง
สูงสุดที่ความเขมขนของ Dy2O3 2.5 เปอรเซ็นโมล
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สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
Spectroscopy of Zinc Lithium Barium Borate Glasses
Doped with Europium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* สุธินี เที่ยงทอง1 และจักรพงษ แกวขาว1,2
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ระบบแกวซิง คลิเที ยมบอเรตที่ เจือด วยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็ นโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความ
เขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากสูตร 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O31Eu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติสเปคโทรสโคปของ
ระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียม พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความเขมขนของแบเรีย มออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวระบบนี้ พบวา คาความเขมขนของพี ค
การดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+
ที่เจือในระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร.
คําสําคัญ: แกวซิงคลิเทียมบอเรต แบเรียมออกไซด ยูโรเพียมออกไซด
Abstract
The zinc lithium borate glasses doped with Eu2O3 1 mol%. Which varies barium oxide concentration
are 10, 15, 20, 25, and 30 mol% of the composition 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 have been
synthesized by conventional melt quenching technique. The spectroscopy was investigated. The results
show that the density and the molar volume increased with increasing BaO concentrations. The intensity
of absorption bands increased with increasing BaO concentartion. In addition, the luminescence properties of
Eu3+ dope zinc lithium barium borate glasses system were carried out using excitation wavelengths of
394 nm.
Keywords: zinc lithium borate glasses, barium oxide, europium oxide
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1. บทนํา
แกวเปนวัสดุที่เกิดจากการหลอมสวนผสมของแรธาตุและสารประกอบตางๆแลวทําใหเย็นลงโดยไม เกิดผลึก มีความ
โปรงใส เนื้อใสสะอาด มีความแวววาวสุกใส แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความ
เปราะในตัวเอง (Kirti et al., 2015: 521-526)
แกวบอเรต (Borate Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง
เมื่อเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงงานแกวจะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซึ่งจะจับกันของโครงสรางเปน
แบบสามเหลี่ ยม BO3 และโครงสร างเตตระฮีด รอล BO4 ซึ่งการรวมตัวประเภทนี้จะมี ลักษณะที่เสถี ยรเชน ไดบอเรต ไตร
บอเรต และเตตระบอเรต เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรต จะเปนโครสรางแบบสามมิติ สิ่งเหลานี้ทําใหแกวบอเรต
เปนหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสง
รวมกั บการเติม กลุ ม ธาตุ ห ายาก เนื่องจากจะทํ าให มี คุ ณสมบั ติ ที่โ ปร ง ใสสู ง มีจุด หลอมเหลวต่ํ า เสถี ย รภาพความร อนสู ง
นอกจากนี้กลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว
และคุณสมบัติทางกายภาพ (Hannora et al., 2015: 1-4)
ลิเทียมออกไซด (Lithium) เป นโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดและมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทาของน้ํ า
ลิเทียมที่อยูในรูปของสารบริสุทธิ์จะติดไฟไดงายมากและระเบิดไดคอนขางงาย ลิเทียมยังมีคุณสมบัติของ โลหะแอลคาไลนเอ
ริรธ ในหมู 2 ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน ออนนิ่มมากจนตัดดวยมีดคมๆได ลิเทียมทําปฏิกิริยาในน้ําไดงายและไมปรากฎโดยอิสระ
ในธรรมชาติ เมื่ออังลิเทียมไวเหนือเปลวไฟ จะเกิดสีแดงเขมออกมา แตเมื่อเผาไหมโดยตรง เปลวไฟจะเปนสีขาวสวางจา โลหะ
ลิเทียมจะติดไฟและไหมเมื่อกระทบกับออกซิเจนและน้ํา (Chien et al., 2013: 273-276)
แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันนี้แกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย
เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และ
การพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลานี้มีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจริง ซึ่งจะศึกษา
สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี
และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลานี้เปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Swapna et al., 2016: 288-294)
ซิง คออกไซต (Zinc Oxide) สามารถประยุ กต ใช งานได หลายอย าง เช น อุป กรณ ออปโตอิ เล็ กทรอนิ กส วั ส ดุ
เปลง แสง ไดโอต เลเซอร ซึ่ง จะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเ บิล และมี แถบพลังงานกวาง การเติ มซิงค ออกไซตใ นแกวบอเร
ตไดรับความสนใจเป นพิเศษ เนื่องจากสามารถประยุกตใชง านทางดานผลิตภั ณฑอิเล็กทรอนิ กส จอพลาสมา เนื่องจากมี
คุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย
พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเ จนและปรับปรุง
คุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255)
แบเรียม ออกไซด (Barium Oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางทางไฟฟา อีกทั้ง มีเ สถึ ยรภาพทางเคมี คอนขางสู ง คือไมทํ าปฎิกิริย ากั บ สารเคมี ชนิ ดอื่ นๆ มีจุดหลอมเหลวต่ํา มี สภาพ
ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากนี้แบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแกวกําบังรังสี ซึ่งจะนําแบเรียมเติม
ลงไปในโครงสรางแกว เนื่องจากตองการใชตะกั่ว เพราะตะกั่วมีไอระเหยที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
แบเรียมและบิสมัทที่เติมลงในแกวที่นํามาประยุกตใชงานทางดานวัสดุกําบังรังสี (Anjaiah et al, 2014: 148-156)
ยูโรเพียม (Europium) เปนหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซึ่งคุณสมบัติทางแสง
ของไอออน Eu3+ จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอื่นๆสูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสรางแกว
เนื่องจากมีระดับพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจากจะพบ
งานวิ จัย ที่เ จือ Eu3+ ลงในแก วบอเรตแล ว ยัง มีง านวิจัยที่ ศึกษาคุณสมบัติ ของไอออน Eu3+ ในแก วฟลูออโรบอเรตโดยการ
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เปลี่ย นแปลงสู ตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสร างแกวจะทําใหป ระจุ บวกของ Eu จับ กันกั บ
ออกซิเจนในโครงสรางซึ่งจะทําใหเกิด ปรากฎการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฎการณที่ออกซิเจนไมเปน
สะพานเชื่อม (NBO) Eu3+ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและน้ําได ใชเปนสารเรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกตใชงาน
ในการผลิตจอโทรทัศน หลอดไฟเรืองแสง (Ivankov et al., 2006: 123-131)
2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความ
เขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59x)B2 O3 -1Eu2 O3 หลอมด วยเทคนิ ค การหลอมแก วที่ อุ ณหภู มิ สู ง และทํ าให เ ย็ น ตั วลงอย างรวดเร็ ว (Melt Quenching
Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO, Li2O, BaCO3, H3BO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให
เขากั นจนเปนเนื้อเดียวกันด วยโกรงบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีที่ใ ชในการหลอมแกวเปน 10 กรัม บรรจุในเบาหลอม
อะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ
เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง
ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห
สมบั ติ การดู ด กลื น แสงโดยใช เ ครื่ อ งยู วี -วิ ส เนี ย ร ไ ออาร ส เปกโทรโฟโตมิ เ ตอร (รุ น UV-3600 บริ ษั ท Bara Scientific)
การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent
Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล จาก
องคประกอบ 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 พบว า คาความหนาแน นมีคาเพิ่ม ขึ้น เนื่องจากการเพิ่มปริมาณ
ความเข มข นของ BaO โดยค าความหนาแน นมีค าอยู ร ะหว าง 2.7190+0.0060 ถึง 2.9763+0.0123 กรั ม ตอลู กบาศก
เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 1 และในขณะเดียวกัน การวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาปริมาตรเชิงโมล
จะมีคาเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลงความเขมขนที่ของ BaO ที่สูงขึ้น

ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3
ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึ กษาสเปกตรั ม การดู ด กลื นแสงของแก วซิ ง ค ลิ เ ที ย มแบเรี ย มบอเรตที่ เ จื อด ว ยยู โ รเพี ย มออกไซด 1
เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพ
ที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6)
464 นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F17F6) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสง
ของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน
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ผลจากการศึ กษาสเปกตรั ม การกระตุนแสงของแก วซิ ง ค ลิ เ ที ย มแบเรี ย มบอเรตที่ เ จื อด วยยู โ รเพี ย มออกไซด 1
เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัม
การกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการ
เปลงแสงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง ( 5D4)
362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F15D1)
531 นาโนเมตร

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นต
โมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ BaO ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการ
เปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 394 นาโนเมตร แหลงกําเนิด
ของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยาง
ชัดเจนทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร(7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613
นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่
ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Eu3+ ดังแสดงในภาพที่ 6 จากภาพจะ
แสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Eu3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ การปลอยพลังงานในภาพของ
ความรอน (Nonradiative) เมื่อไอออนของ Eu3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้น 5D0
ไปยังสถานะอื่นๆที่ 7FJ เมื่อ J คือระดับพลังงานที่ต่ํากวาชั้น 5D0
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Eu2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu

3+

4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ 30Li2O-10ZnOxBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 พบวาค าความหนาแนนและค าปริ มาตรเชิ งโมลมีค าเพิ่ มขึ้น เมื่ อเพิ่ มปริ มาณความเข มขนของ
BaO ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6) 464
นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F17F6) ซึ่งสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง
สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการ
กระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทราน
ซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร
(5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F15D1) 531 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS - NIR
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โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3)
และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2)
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ
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การศึกษาทางทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและยอยของระบบแกว
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บทคัดยอ

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและสัมประสิทธการลดทอนยอยแบบตาง ๆ
ของระบบแกวลู ทีเ ชี ยม-โซเดี ยม-บอเรต ที่มี สั ดส วนของลู ที เชี ยมที่ แตกตางกันตามสู ตรเคมี xLu2O3:20Na2O:(80-x)B2O3
(เมื่อ x เทากับ 5, 10, 15 และ 20 รอยละโดยโมล) โดยคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวสามารถคํานวณไดดวยโปรแกรม WinXCom
ในชวงพลังงาน 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต ผลจากการศึกษาพบวาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
รวมและสัมประสิทธการลดทอนยอยแบบตางๆ จะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณของลูทีเชียม ซึ่งการแปรคาของสัมประสิทธิ์ทั้งสอง
เกิดขึ้นเนื่องอันตรกิริยาหลักที่ทําหนาที่ลดทอนรังสีแกมมาในชวงพลังงานที่แตกตางกัน ไดแก ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
สําหรับในชวงพลังงานต่ํา (1 ถึง 500 กิโลอิเล็กตรอนโวลต) ปรากฏการณกระเจิงแบบคอมพตันสําหรับพลังงานในชวงกลาง
(500 กิโ ลอิเ ล็กตรอนโวลต ถึง 1 เมกะอิเ ล็กตรอนโวลต) และปรากฏการณ แพร โปรดักชั นในชวงพลั งงานสู ง (1 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต) ตามลําดับ
คําสําคัญ: แกว ลูทีเชียม สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวม
Abstract
The aim of this research is to study the total and partial mass attenuation coefficients of lutetium
sodium borate glasses in composition xLu2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 at different concentration (x = 5, 10, 15
and 20 mol%). The theoretical calculating was investigated by WinXCom program at energy range for 1
keV to 100 Gev. The result shown that, the total and partial mass attenuation coefficients of glasses were
increased with increased lutetium content. The variation in this parameters occurred from the change
interaction process at different energy range. These processes are photoelectric absorption, Compton
scattering and pair production at low (1–500 keV), medium (500 keV–1 MeV) and high (1 MeV–100 GeV)
photon energy, respectively.
Keywords: glasses, mass attenuation coefficients, lutetium
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1. Introduction
Presently, photons and neutrons are two kinds of most frequently interested and always found
for studied for the shielding radiation (Shamshad et al., 2017). The parameters in the field of radiation
shielding such as mass attenuation coefficient, effective atomic number and electron density are major
gamma ray interaction parameters and many researchers were studied and investigated of the different
gamma ray shielding parameters of the various glasses (Kumar, 2017). Among of various glasses, borate
glasses are popular and great glass forming material (Limkitjaroenporn et al., 2011). Due to, the properties
of B2O3 such as heat of fusion, smaller cation size and higher bond strength, and it can form glass by itself
at lower melting point, thermal stability, good transparency, and high chemical durability (Yasaka et al.,
2014).
Lutetium once of rare earth series, has favorable physical properties, such as high melting point,
wide band gap, high density and high atomic number (Lojpur et al., 2012) and can be found general in
house such as color television, saving energy lamp, fluorescent lamp and glass, and using lutetium were
used continuous (Dorabei et al., 2013).
In this context is the theoretical study for total and partial mass attenuation coefficients of
glasses with contains Lu2O3, Na2O and B2O3 which determined by using WinXCom program for total and
partial interactions in the energy range 1 keV to 100 GeV.
2. Theoretical Basis
The total and partial mass attenuation coefficients of glass system have been determine by
WinXCom program which developed by L. Gerward. For multi-element material such as chemical
compound or homogeneous, the interaction coefficients and the mass attenuation coefficients (m) is
given by “mixture rule” (Kaewjaeng et al., 2012: Chanthima & Kaewkhao, 2013)
μ m   wi (μ m )i

(1)

i

where wi and (m)i are weight fraction and mass attenuation coefficients of ith constituent, respectively.
3. Results and Discussion
Fig. 1 shows the results of total mass attenuation coefficients of lutetium sodium borate glasses
for all lutetium compositions with the photon energy and Fig. 2 shows only results from the glass doped
with 20 mol% of Lu2O3 on the variations of the mass attenuation coefficient for total and partial photon
interactions. From figure, for different energy ranges, there are three partial interaction processes:
photoelectric absorption at low energies (1–500 keV), incoherent (Compton) scattering at intermediate
energies (500 keV–1 MeV) and pair production at high energies (1 MeV–100 GeV). At low energies, the
curve is not continuous that because of absorption edge of lutetium at M (M5: 1.588  10–3 MeV, M4: 1.639
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10–3 MeV, M3: 2.024  10–3 MeV, M2: 2.263  10–3 MeV, M1: 2.491  10–3 MeV), L (L3: 9.244  10–3 MeV, L2:
1.035  10–2 MeV, L1: 1.087  10–1 MeV) and K (6.331  10–2 MeV) energy level and absorption edge of
sodium K (1.072  10–3 MeV) energy level.
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Fig. 1. The variation of mass attenuation coefficient of lutetium sodium borate glasses with photon energy
for total interaction (with coherent).
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Fig. 2. The variation of mass attenuation coefficient of 20Lu2O3:20Na2O:60B2O3 glass with photon energy
for total and partial photon interactions (with coherent).
From Fig. 3 (a) – (b), for energies more than 10 keV, mass attenuation coefficients for coherent
scattering and incoherent (Compton) scattering were decreased sharply that because of both are inverse
variation with photon energies. The change of mass attenuation coefficient for Compton scattering occurs
the composite of chemical but it same the mass attenuation coefficient for coherent scattering.
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Fig. 3. The variation of mass attenuation coefficient of lutetium sodium borate glasses with photon energy
for partial interaction (a) coherent scattering (b) incoherent scattering (c) photoelectric absorption
(d) pair production in nuclear field and (e) pair production in electric field.
Fig. 3 (c), mass attenuation coefficient for photoelectric absorption was decreased rapid with
increased photon energies that may be because of occurred from the change in cross section of
photoelectric by inversely proportional of photon energies E3.5. The chemical compositions of oxide glass
are important due to mass attenuation coefficient for photoelectric absorption dependence on atomic
number of material by interaction is Z4-5 (Chanthima & Kaewkhao, 2013: Oto et al., 2015).
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Fig. 3 (d) – (e) shown mass attenuation coefficient for pair production in nuclear field and pair
production in electric field. The mass attenuation coefficient was increased to 400 MeV and therefore it
nearly constant that because of the mass attenuation coefficient for pair production was direct variation
with log E. The pair production in nuclear field was dependence on Z2 as pair production in electric field
nearly linear constant.
4. Conclusion
The studying mass attenuation coefficient of lutetium sodium borate glasses system with photon
energy for total and partial photon interactions (with coherent) were investigated at photon energies from
1 kev to 100 GeV. The results show that these parameters were increased with increased lutetium
content. For different energy ranges, at low energies, photoelectric absorption is dominant interaction
process, at intermediate energies incoherent (Compton) scattering is predominant interaction process and
pair production becomes dominant for high energies.
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแกว Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2
ที่เติมคอปเปอรออกไซด
Physical Properties and Optical Absorption Study of Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2
Glasses Doped with CuO
ปยะชาติ มีจิตรไพศาล1,2* ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2 และจักรพงษ แกวขาว2
1

2

สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
piyachat_mee@hotmail.com
บทคัดยอ

จุดประสงคของงานวิจัยนี้เ พื่อศึ กษาสมบั ติทางกายภาพและการดูด กลืนแสงของแกวสูตรบิสมั ทโซเดีย มแบเรีย ม
ซิลิเกตที่เติมคอปเปอออกไซด โดยศึกษาทีป่ ริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแตกตางเทากับ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
และ 0.5 รอยละโดยโมล จากนั้นนําแกวตัวอยางมาวิเคราะหสมบัติตาง ๆ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลาร ดัชนีหักเห
และการดูดกลืนแสง ผลการวั ดความหนาแนนของแกวตัวอย างพบวาความหนาแนนของแก วตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามความ
เขมขนของคอปเปอรออกไซด ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลารมีคาลดลง คาดัชนีหักเหมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ
คอปเปอรออกไซดเชนกัน ผลการวัดการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางพบชวงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 776
นาโนเมตร อีกทั้งความเขมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของคอปเปอรออกไซด
คําสําคัญ: การดูดกลืนแสง คอปเปอรออกไซด ซิลิกอนออกไซด สมบัติทางกายภาพ
Abstract
The aims of this research were to study physical properties and optical absorption of Bismuth
Sodium Barium Silicate glasses which study different concentration was 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 mol%.
The densities, molar volumes, refractive indexes and optical absorption were studied. The densities of glass
samples increased with increasing of CuO concentrations, while molar volumes decreased. The refractive
indexes also increased. The optical absorption of glass sampled showed board absorption band at about
776 nm. Besides, the absorbance increased with the increase of CuO concentrations.
Keywords: optical absorption, copper oxide, silicon oxide, physical property
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1. บทนํา
แกวเปนวัสดุที่ถูกใชในชีวิตประจําวันและศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร โดยทั่วไปแลวแกวมีความโปรงใสในชวงแสงที่ตา
มองเห็นเนื่องจากแกวเปนวัสดุอสัณฐานซึ่งไมแสดงแอนไอโซทรอปกทางแสง (Optical anisotropy) เหมือนกับผลึก ดังนั้น
โครงสรางของแกวแตละชนิดจะมีลกั ษณะเปนสามมิติที่อะตอมจับกันลําดับสั้น ๆ ไมตอเนื่อง (Short range order) (Colak et
al., 2004:1041) (Abdel-Baki et al., 2006: 217) แกวสามารถเกิดจากสารประกอบออกไซดของธาตุตางๆ ไดแก ซิลิกอน
ออกไซด (SiO2), โบรอนออกไซด (B2O3), ฟอสฟอรัส (P2O5) เปนตน สําหรับแกวซิลิกอนออกไซดเปนแกวชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญ
เนื่องจากคุ ณสมบัติของแกวชนิด นี้มีความโปรงแสง และตานทางการกัดกร อนไดดี อยางไรก็ต ามแก วซิลิกอนออกไซดมีจุด
หลอมเหลวสูง ทั้งนี้ปญหาดังกลาวสามารถแกไขโดยการเติมออกไซดของธาตุอื่นเพื่อทําลายพันธะระหวางซิลิกอนกับออกซิเจน
บางสวน เชน ออกไซดของหมูอัลคาไลน (Alkaline group) ออกไซดของหมูอัลคาไลน-เอิรธ (Alkaline-earth group) หรือ
ออกไซดของโลหะอื่นๆ เปนตน (Ding et al., 2012: 85) (Marzouk et al., 2017:1) ยิ่งกวานั้นการเติมไอออนของโลหะ
ทรานซิชั่นลงในแกวทําใหคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวเปลี่ยนไปดวย ในปจจุบันไอออนของโลหะทรานซิชั่นถูก
ใชในการศึ กษาโครงสรางของแก วเนื่องจากฟงกชั่ นออร บิทัลอิ เล็กตรอนชั้ น d วงนอกมีความกวางทําใหไดรั บอิทธิ พลจาก
สิ่งแวดลอมมาก (Rao et al., 2002: 54) (Reddy et al., 2006: 446) สําหรับไอออนของโลหะทรานซิชั่นแตละชนิดเปนที่รู
กันวาสามารถเกิดเลขออกซิเดชั่นไดหลากหลายในแกวขึ้นอยูกับปจจัยในการหลอม ชนิดของแกว รวมถึงสารประกอบทางเคมี
ที่ใชดวย เลขออกซิเดชั่นแตละชนิดที่แตกตางกันจะสงผลใหเกิดการดูดกลืนแสงที่ตางกันดวยซึ่งสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี
ของสนามลิแกนด (El-Batal et al., 2005: 579)
ในหมู ไอออนของโลหะทรานซิชั่น แกวที่ เติมไอออนของคอปเปอรนิยมใช เพื่อจุ ดประสงคใ นการตกแต งเนื่องจาก
สามารถเกิดสีไดหลากหลาย เชน สีเหลือง สีสม หรือสีแดง สําหรับโครงสรางของคอปเปอรอะตอม คือ [Ar] 3d10 4s1 และ
ไอออนมีความเสถียรที่เลขออกซิเดชั่นเทากับ 1+ (Cu+) และ 2+ (Cu2+) ที่อุณหภูมิสูงจะเกิดสมดุลระหวาง Cu+ และ Cu2+ จาก
การละลายของออกซิเจน ดังนี้ 4Cu2+ + 2O2-  4Cu+ + O2- (Kaufmann et al., 2008: 4614) (Kaufmann et al.,
2009: 531) ทั้งนี้แกวที่ปรากฏ Cu+ จะไมมีสี แตแกวที่ปรากฏ Cu2+ สามารถเกิดสีเนื่องจากพบการดูดกลืนแสงในชองแสงที่
ตามองเห็น (Kashif et al., 2015:1)สําหรั บงานวิจัยนี้ ไดศึ กษาสมบัติท างกายภาพ การดู ดกลืนแสง และสีข องแกวสูต ร
10Bi2O3 : 30Na2O : 30BaO : (30-x)SiO2 : xCuO ที่มีปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแตกตางกัน
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมแกวตัวอยาง
แกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซดมีสวนประกอบทางเคมี คือ 10Bi2O3 : 30Na2O : 30BaO : (30-x)SiO2 : xCuO
โดยที่ x คือ ปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดที่ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 รอยละโดยโมล โดยทั้งหมดถูก
เตรียมดวยวิธีเทคนิคการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว (melt quenching technique) การหลอมแกวตัวอยางเริ่มจากการชั่ง
สารเคมีตามสัดสวนของสูตรแกว และผสมกันในเบาอลูมินาครูซิเบิล จากนั้นหลอมในเตาหลอมไฟฟาที่ อุณหภูมิ 1,200 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง และอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดการแตกของแก วในกรณี ที่
อุณหภูมิลดลงเร็วมากเกินไป เมื่อสิ้นสุดการอบแลวปลอยใหแกวตัวอยางเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ตอมาเมื่อแกวเย็นตัวลงแลว
นําแกวตัวอยางตัดที่ขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร และขัดใหมีผิวเรียบเพื่อนําไปวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ตอไป
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2.2 การวัดคุณสมบัติตางๆ ของแกว
การวัด ความหนาแน นอาศั ยหลั กการแทนที่ น้ําของ Archimedes การหาความหนาแนนสามารถคํ านวณได จาก
ปริมาตรของน้ําที่ถูกแทนที่ โดยการชั่งน้ําหนักของวัตถุในอากาศ และชั่งน้ําหนักของวัตถุนั้นในน้ําหรือของเหลวที่ทราบความ
หนาแนน น้ําหนักที่หายไป ΔW = (Wair – Wliq) จะเทากับ น้ําหนักของน้ําที่ถูกแทนที่ ปริมาตรของวัตถุจะเทากับปริมาตรของ
น้ําที่ถูกแทนที่คือ ΔW/ρliq เพราะฉะนั้นความหนาแนนของวัตถุสามารถหาไดโดยสมการที่ 1
 Wair 
 ρ
ρsample  
 W  W  liq
liq 
 air

(1)

ซึ่งวิธีนี้โดยทั่วไปมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.001 g/cm3 โดยที่ Wair คือ น้ําหนักของตัวอยางแกวในอากาศ
(กรัม), Wliq คือ น้ําหนักของตัวอยางแกวในน้ํา (กรัม), Wair-Wliq คือ น้ําหนักที่หายไปในน้ํา (กรัม), ρ คือ ความหนาแนนของ
แกวตัวอยาง (กรัมตอลูกบาสกเมตร), ρliq คือ ความหนาแนนของน้ํา (กรัมตอลูกบาศกเมตร) จากนั้นใชคาความหนาแนนใน
การคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลาร (Vm) ดังสมการที่ 2
M
(2)
Vm  T


การวัดคาดัชนีหักเหสามารถวัดไดจากเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T โดยมีแหลงกําเนิดแสง คือ โซเดียม ซึ่งมี
ความยาวคลื่น 589.3 nm โดยใชโมโนโบรโมแนฟทาลีน (mono-bromonaphthalene) เพื่อกันการสัมผัสของปริซึมและแกว
การอานคาดัชนีหักเหสามารถอานไดละเอียดสูงสุดเปนทศนิยม 4 ตําแหนง
แกวตัวอยางถูกนํามาวัดการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 350-1100 นาโนเมตร โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตร
โฟโตมิเตอร (UV-VIS spectrophotometer) รุน Varian Cary 50 ที่อุณหภูมิหอง สีของแกวตัวอยางสามารถวัดไดโดย
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงในโหมด CIE L*a*b* (CIELAB) โดยเปนคามาตรฐานขององคกร Commission International
de l’Eclairage (CIE) คาดัชนีสีเปนระบบการบรรยายแบบ 3 มิติ โดยที่แกน L* คือ ความสวาง (Lightness) ตั้งแตคา +L*
แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดํา แกน -a* แสดงแสงสีแดง จนไปถึง +a* แสดงแสงสีเขียว สวนแกน –b* แสดงแสงสี
น้ําเงิน จนไปถึง +b* แสดงแสงสีเหลือง
3. ผลการวิจัย
จากการวัดคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซด พบวาแกวตัวอยางมีความหนาแนนอยูในชวง
3.5929 – 3.6714 กรัมตอลูกบาศกเมตร โดยเมื่อปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดสูงขึ้นสงผลใหความหนาแนนของ
แกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากน้ํ าหนักมวลโมเลกุลของซิลิกอนออกไซดที่ถูกแทนที่ดวยคอปเปอรออกไซด มีคานอยกว า
นั่นเอง โดยปกติแลวมวลโมเลกุลของซิลิกอนออกไซดเทากับ 60.0843 กรัมตอลูกบาศกเมตร และมวลโมเลกุลของคอปเปอร
ออกไซดเ ทากับ 79.5394 กรัมตอลูกบาศกเมตร กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับความ
หนาแนนแสดงดังภาพที่ 1

136 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560
3.68

2
Density (g/cm )

3.66

y = 0.1588x + 3.5955
2
R = 0.9931

3.64

3.62

3.60

3.58
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Concentration (mol%)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับความหนาแนน
จากกราฟความสั มพั นธ ร ะหวางความเขม ขนของคอปเปอรออกไซด กับ ปริ มาตรเชิ งโมลาร ดั งภาพที่ 2 พบวาค า
ปริมาตรเชิงโมลารของแกวตัวอยางอยูในชวง 28.2208 - 28.5696 ลูกบาศกเมตรตอโมล อยางไรก็ตามคาปริมาตรเชิงโมลาร
ของแกวตัวอยางมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากคอปเปอรออกไซดทําหนาที่
เปนตั ว network former ดั งนั้นการเพิ่มความเขมขนของคอปเปอรออกไซดในแกวตัวอย างเป นการสรางพันธะระหวาง
คอปเปอรไอออนกับออกซิเจนมากขึ้นดวย
28.8

y = -1.1012x + 28.4878
2
R = 0.9618
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับปริมาตรเชิงโมลาร
ผลการวัดคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางพบวาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางอยูในชวง 1.6190 – 1.6374 โดยค า
ดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซด เนื่องจากคาดัชนีหักเหของแกวเทากับ
อัตราเร็วของแสงในแกวเทียบกับสุญญากาศ เมื่อปริมาณคอปเปอรออกไซดเพิ่มขึ้นสงผลใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น และทําให
แสงเดินทางชาลงดวย จึงเปนสาเหตุใหคาดัชนีของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นนั่นเอง กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของ
คอปเปอรออกไซดกับดัชนีหักเหแสดงดังภาพที่ 3
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1.640

Refrective Index

1.635

y = 0.0354x + 1.6186
R2 = 0.9862
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับดัชนีหักเห
ภาพที่ 4 การดูด กลื นแสงของแกวตัวอยางที่ เติ มความเขม ขนของคอปเปอรออกไซดถู กวั ดในช วงความยาวคลื่ น
350 – 1,100 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิหอง คอปเปอรไอออนในแกวสามารถเกิดไดทั้งเลขออกซิเดชั่น 1+ (Cu+) และ 2+ (Cu2+)
อยางไรก็ตาม Cu+ ไมปรากฏการดูดกลืนแสงในชวงแสงที่ตามองเห็น (Zhang et al., 2009: 3531) ในขณะที่ Cu2+ ปรากฏ
การดูดกลืนแสงแบบกวางที่ชวงความยาวคลื่นประมาณ 776 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธกับระดับชั้นพลังงาน 2Eg(D)  2T2g(D)
แบบทรงแปดหนา (Kido et al., 2006: 4062) (Magdas et al., 2014: 314) ยิ่งกวานั้นการเพิ่มความเขมขนของคอปเปอร
ออกไซดสงผลใหความเขมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวยเนื่องจากปริมาณไอออนของคอปเปอรมากขึ้น
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ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซด
คาดัชนีสีของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแสดงดังภาพที่ 5 การวัดคาดัชนีสีจากเครื่องยูวี-วิ
สิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอรในระบบ CIE L*a*b* โดย L คือ คาความสองสวาง (a, -a) คือ คาแกนสีแดง-เขียว (b, -b) คือ คา
แกนสีเหลือง-น้ําเงิน พบวากอนเติมคอปเปอรออกไซด แกวตัวอยางจะใสไมมีสี ค าดัชนีสี (a, b) จะอยูที่ประมาณ (0, 0)
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ในขณะที่เมื่อเพิ่มความเขมขนของคอปเปอรออกไซดจะสงผลใหแกวตัวอยางมีแนวโนมเกิดสีเขียว-น้ําเงินมากขึ้น และปริมาณ
คาความสองสวางมีคาลดลงซึ่งสัมพันธกับกราฟการดูดกลืนแสง

ภาพที่ 5 คาดัชนีสีของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซด
4. บทสรุป
แกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซดที่ความเข มขน 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ร อยละโดยโมล ถูกเตรียมดวย
วิธีการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว และวิเคราะหคาความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลาร ดัชนีหักเหแสง การดูดกลืนแสง และคา
ดัชนีสี ผลการวิเคราะหพบวาคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขน ของคอปเปอร
ออกไซด ในขณะที่คาปริมาตรเชิงโมลารมีคาลดลง แสดงใหเห็นวาแกวตัวอยางมีการอัดตัวกันแนนขึ้น การดูดกลืนแสงของแกว
ตัวอยางปรากฏการดูดกลืนแสงแบบกวางที่ชวงความยาวคลื่น 776 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธกับระดับชั้นพลังงาน 2Eg(D) 
2
T2g(D) แบบทรงแปดหนา โดยความเขมการดูด กลืนแสงและของแกวตัวอยางมีคามากขึ้นตามความเขนข นของคอปเปอร
ออกไซด คาดัชนีสีแสดงใหเห็นวาแกวตัวอยางเกิดสีน้ําเงิน-เขียวมากขึ้น และปริมาณคาความสองสวางมีคาลดลง ซึ่งสัมพันธกับ
กราฟการดูดกลืนแสง
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ผลของ SiO2 ตอการเกิดสีของ MnO2 ในแกวบอเรต
Influence of SiO2 on coloration of MnO2 in borate glass
ยศกิต เรืองทวีป1,2*, บวรรัตน สาวสวรรค2, เพ็ญนภาสายสรอย2,
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาผลของ SiO2 ตอการเกิดสีของ MnO2 ในแกวบอเรต ระบบ (39.4-x)B2O3:
20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2:xSiO2 mol% เมื่อ x เทากับ 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 mol% ตามลําดับ
จากผลการศึกษาที่ไดพบวาแกวที่ไดมีสีออกไปทางโทนน้ําตาลแดงเล็กนอยเมื่อมองดวยตาเปลาจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขน
ของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ คาดรรชนีหักเหและคาความหนาแนนไมมีแนวโนมที่ชัดเจน เมื่อปริมาณความเขมข นของ
SiO2 เพิ่มขึ้น โดยคาดัชนีหักเหมีคาอยูระหวาง 1.5453-1.5485 สวนคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.4992-2.5417 g/cm3
คาการดูดกลืนแสงวัดดวยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอรในชวงความยาวคลื่น 300-1,050 nm พบพีคการดูดกลืนแสง
ของแกวตัวอยางในชวงความยาวคลื่น 460 nm สอดคลองกับคาการดูดกลืนแสงของ Mn3+ โดยคาการดูดกลืนแสงของ Mn3+ มีคา
สูงขึ้น เมื่อปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้นคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L* a* b* พบวา (L) จะมีคาอยูระหวาง 26.9676
ถึง 33.9676 คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง 19.3022 ถึง 24.6901 สวน (b*) มีคาอยูระหวาง 26.9676 ถึง 33.9494 1090
โดยคา L* a* และ b* จะมีคาแนวโนมไมชัดเจนเมื่อปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: แกวบอเรต การดูดกลืนแสง แมงกานีส
Abstract
In this work, the effect of SiO2 on coloration of MnO2 in borate glasses has been investigated.
The glass samples were prepared in composition (39.4-x)B2O3:20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2 :xSiO2
(where x= 0.0, 2,.5, 5.0, 7.5, 10.0, and 12.5 mol%). The results showed that the glass samples produce
the brownish red color that the intensity increases with increasing SiO2 content. The density and refractive
index of glass samples were not depend on the concentration of SiO2. The refractive index values were
between 1.5453-1.5485 and density values were between 2.4992-2.5417g/cm3. The optical absorption
spectra of glass samples were measured by UV-visible spectrophotometer in the wavelength range of
300-1,050 nm. The absorption peak of all of glasses located around 460 nm that are associated to Mn3+
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ions. The intensity of Mn3+ absorption band increases with increasing SiO2 concentration. The color
coordinates in CIEL*a*b* system measured by UV-visible spectrophotometer were between 26.9676 to
33.9676, between 19.3022 to 24.6901, and between 26.9676 to 33.9494 1090 for L*, a* and b*, respectively.
Keywords: borate glass, optical absorption spectra, manganese
1. บทนํา
แกวบอเรตมีการใชงานอยางกวางขวาง เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนตอความรอน สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
ตามความตองการในการนํามาใชงานจึงมีผูสนใจนําแกวบอเรต ที่อยูในรูปของโบรอนไตรออกไซด (B2O3) เปนองคประกอบ
หลักในการขึ้นรูปของแกว ไดแก การใชในด านอุตสาหกรรม การใชง านในดานครัวเรือนและการใชงานในดานการประดั บ
ตกแตง เปนตน การเติม SiO2 จะทําใหเกิดการผสมของแกวบอเรตและซิลิเกตกลายเปนแกวบอโรซิลิเกต นิยมเรียกวาแกวไพเรก
(Pyrex) มีคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอนต่ํา ทนตอการเปลี่ยนแปลงความรอน เมื่อใชงานที่อุณหภูมิสูงแลว
รูปรางของแกวจะไมเปลี่ยนแปลง และยังทนตอการกัดกรอนของสารเคมีตางๆ ไดหลายชนิด รวมทั้งสารละลายเบสดวย แกว
ประเภทนี้เหมาะสําหรับทําเครื่องแกววิทยาศาสตร หรือทําภาชนะแกวสําหรับใชในเตาไมโครเวฟ เปนตน (มนัส ใจมะสิทธิ์,
2550)
แตอยางไรก็ตามมีการพัฒนาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหแกแกวบอเรตโดยการเติมธาตุ ทรานซิชันซึ่งโลหะ
ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานตางๆทั้งทางตรงและทางอ อมที่เห็นไดอยางชัดเจนโดยตรงในรูปของโลหะ เชน
เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ทองคํา (Au) และเงิน (Ag) ซึ่งเปนธาตุโลหะทรานซิชันที่โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมและ
ไอออนของโลหะทรานซิชันสัมพันธเกี่ยวของกับสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกว เชน ความหนาแนน คุณสมบัติ ทาง
แมเหล็ก โดยเฉพาะการเกิดสีเปนสมบัติทางเคมีที่สําคัญที่สุดของโลหะทรานซิชันคือ มีเลขออกซิเดชันไดหลายคาหางกัน 1
หนวยหรือมากกวา และแตละเลขออกซิเดชันจะมีสีแตกตางกัน ซึ่งจะสงผลตอคุณสมบัติทางแกวไดโดยเฉพาะคุณสมบัติทาง
แสงซึ่งอาจใหเกิดการผลิตแกวบอเรตที่มีสีสันตางๆมากขึ้น จากที่กลาวมาในงานวิจัยนี้ไดเติมธาตุโลหะทรานซิชัน MnO2 ใน
สูตรแกวบอเรต ซึ่ง MnO2 เปนธาตุโลหะทรานซิชันมีจุดหลอมเหลว 535 °C ความหนาแนน 5.026 g/cm3 (พนิติ รตะนานุกูล
, 2549) มีเลขออกซิเดชันมากกวาหนึ่งคา และการใหสีของเลขออกซิเดชันในแตละคาพบวา MnO2 ที่มีเลขออกซิเดชัน Mn+2
ใหสีชมพูออน Mn+3 ใหสีน้ําตาล Mn+4 ใหสีดํา Mn+6 ใหสีเขียว และ Mn+7 จะใหมีสีมวงแดง ซึ่งสามารถเห็นสีเหลานี้เกิดขึ้น
โดยปฏิกิริยาเคมี อยางไรก็ตามการเกิดสีของ MnO2 ในแกวแตละชนิดแตกตางกันโดยเฉพาะในแกวบอเรตและซิลิเกต ดังนั้น
ในงานวิจัย นี้ยัง ไดศึกษากระบวนการเกิด สีของ MnO2 โดยเพิ่มปริมาณ SiO2 ทีละนอย นอกจากนี้ ยังได ศึกษาสมบั ติทาง
กายภาพและทางแสงดวย
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมการหลอมแกว ในสูตร (39.4-x)B2O3:20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2:xSiO2 โดยที่
x คือ ปริมาณความเขมขน ซึ่งมีคาตั้งแต 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 เปอรเซ็นตโมล นําสวนผสมที่เตรียมไวใสในเบา
หลอมและนําเขาเตาไฟฟาโดยหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียส
ตอนาที และคางของอุณหภูมิไว 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด นําเบาหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสูง เพื่อทําใหแกวเหลว
ไดเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว และเทน้ําแกวลงบนแมพิมพเหล็กกลาไรสนิม เพื่อขึ้นรูปแกว จากนั้นนําแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ
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สูงสุดที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นปดเตาอบใหความรอนลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตาไป
วัดคุณสมบัติแกวทางวิทยาศาสตรดวยเครื่องมือชนิดตางๆ
3. ผลการวิจัย
จากการทดลองเตรียมแกวบอเรตที่เติม SiO2 ในปริมาณความเขมขน 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 เปอรเซ็นต
โมล พบวาแกวทีไ่ ดมีสีออกไปทางโทนน้ําตาลแดงเล็กนอยโดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
เมื่อมองดวยตาเปลาซึ่งแสดงไดดังรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกวบอเรตที่เติม SiO2ที่ความเขมขนตางๆ
จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวบอเรตที่เติม SiO2 ซึ่งมีความเขมขนตางๆ 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0
และ 12.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนของแกวไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเมื่อปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น
โดยมีคาอยูระหวาง 2.4896 ถึง 2.5417 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร โดย SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 0.0 เปอรเซ็นต
โมล มีคาความหนาแนนสูงสุด 2 และ SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 7.5 เปอรเซ็นตโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด สวน
คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเมื่อปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ
ความเข ม ข นของ SiO2 เพิ่ ม ขึ้น โดยมี ค าอยู ร ะหว าง 1.5453 ถึ ง 1.5485 โดย SiO2 ที่ป ริ ม าณความเข มข นเทากั บ 0.0
เปอรเซ็นตโมล มีคาความหนาแนนสูงสุด และ SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 7.5 เปอรเซ็นตโมล มีคาความหนาแนนนอย
สุด แสดงตารางที่ 1 และดังรูปภาพที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่เติม SiO2 ที่ความเขมขนตางๆ
ความเขมขนของ คาความหนาแนน คาดรรชนีหักเห
SiO2 (mol%)
(g/cm3)
0.0
2.5417
1.5453
2.5
2.4992
1.5485
5.0
2.4990
1.5471
7.5
2.4896
1.5464
10.0
2.5076
1.5463
12.5
2.5166
1.5478
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รูปภาพที่ 2 ความหนาแนนของแกวตัวอยางที่
เติม SiO2 ที่ความเขมขนตางๆ

รูปภาพที่ 3 คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่
เติม SiO2 ที่ความเขมขนตางๆ

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวบอเรตที่เติม MnO2 ในชวงความยาวคลื่น 300 - 1,100 นาโน
เมตร พบวาพีคการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติม MnO2 จะอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 470 นาโนเมตร แสดงดัง
รูปภาพที่ 4 ซึ่งสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 5Eg5T2g ของ Mn3+ ที่ระดับพลังงาน 3d4 (Chakradhar et al.,
2005) โดยความเขมการดูดกลืนแสง (Intensity) ของแกวตัวอยางจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้นดวย
ขณะที่ผลการวิเคราะหสีในระบบ CIE L*a*b* พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*) จะมีคาอยู
ระหวาง 32.8189 ถึง 42.4272 คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง 19.3022 ถึง 24.6901 สวน (b*) อยูระหวาง 26.9676 ถึง
33.9676 โดยคา a* และ b ไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนเมื่อปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 5

รูปที่ภาพ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยาง ใน
ชวงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร

รูปภาพที่ 5 คาสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกว
ที่เติม MnO2 ที่ความเขมขนตางๆ

4. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองหลอมแกวในสูตร (39.4-x)B2O3:20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2:xSiO2 โดยที่ x คือ ปริมาณ
ความเขมขน ซึ่งมีคาตั้งแต 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาแกวที่ไดมีสีออกไปทางโทนน้ําตาลแดง
เล็กนอยโดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับเมื่อมองดวยตาเปลา ผลการวิเคราะหหาคาความ
หนาแนนและคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเมื่อปริมาณ
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ความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น สวนผลการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร ของแกว
ตัวอยาง พบวาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 470 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะ
มีความเขมขนเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคาสีในระบบ CIE L*a*b*
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การวิเคราะหโครงสรางผลึกและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
Analysis of crystal structure and chemical composition of sand in Amphoe
Kamphaeng Saen Nakhon Pathom Province
วัชรินทร ราชนิยม1,2* ณรงค สังวาระนที3 และจักรพงษ แกวขาว1,2
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2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดใชทรายบกที่ไดจากบอทรายในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเพื่อศึกษาโครงสรางและสวนประกอบ
ทางเคมี โดยใชเครื่องมือสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Rays Fluorescence Spectrometer;
EDXRF) ในการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี และเครื่องวิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (X-Rays Diffractrometer; XRD)
ในการวิเคราะหโครงสรางผลึกของทรายตัวอยาง จากการศึกษาพบวา ทรายตัวอยางมีโครงสรางผลึกของควอทซ (Si O2 Quartz,
syn) และส วนประกอบทางเคมี หลั กของทรายตั วอยางได แ ก ซิลิ กอนออกไซด โพแทสเซี ยมออกไซด และไอรอนออกไซด
จากการทดลองต อเนื่ องโดยการลางทรายเพื่ อปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพทรายพบวา ระยะเวลาการล างทรายด วยวิ ธีน้ําไหล ไม มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบทางเคมีของทรายตัวอยาง
คําสําคัญ: ควอทซ ซิลิกอนออกไซด ทรายบก
Abstract
The land sand obtained from sand mining of amphoe Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom province,
and investigated crystal structures and chemical compositions by X-Ray Diffractometer (XRD) and Energy
Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF) respectively. In this experiment found that it has
crystalline phase with quartz (Si O2 Quartz, syn) and the chemical compositions include large amount of
SiO2, K2O and Fe2O3. After that, this sand was improved chemical composition by washed with distilled
water. The results show that the washing process with distilled water weren’t affected to chemical
composition of this sand.
Keywords: quartz, silicon oxide, land sand
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1. บทนํา
ทรายเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากมีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เชน อุตสาหกรรมการกอสราง อุตสาหกรรมเหล็กหลอ อุตสาหกรรมการผลิตแกวและเซรามิค เปนตน (ศิรวิท ย
นะวะยศ, 2554: 7) เนื่องจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ เปนผลใหการทําเหมืองทรายเกิดการขยายตัวอยางกวางขวาง
จังหวัดนครปฐมก็เปนมีแหลงผลิตทรายเพื่อใชในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน แหลงทรายแมน้ําบริ เวณอําเภอ
นครชัยศรี แหลงทรายบกบริเวณอําเภอกําแพงแสน เปนตน (กรมทรัพยากรธรณี, 2558: 43) โดยสวนมากทรายที่ผลิตไดใน
เขตจังหวัดนครปฐมเกือบทั้งหมดถูกใชในอุตสาหกรรมการกอสรางเปนสวนใหญ เนื่องจากยังไมมีขอมูลการวิจัยคุณภาพทราย
อยางจริงจัง ประกอบกับทรายที่จะใชในอุตสาหกรรมอื่นๆนั้นจําเปนตองใชทรายที่มีองคประกอบของซิลิกาสูง และมีปริมาณ
เหล็กต่ํา การวิจัยถึงคุณภาพของทรายในจังหวัดนครปฐมนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไมควรมองขาม เพราะหากจังหวัดนครปฐมมี
ศักยภาพที่จะผลิตทรายที่มีคุณภาพสูงได จะเปนการเพิ่มมูลคาทรายในทองถิ่น สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมได
ดังนั้นการศึกษาอยางจริงจังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของทรายนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรทําโดยเรงดวน
ทรายตัวอยางที่นํามาทดลองศึกษาในครั้งนี้ไดจากการเก็บตัวอยางทรายบกในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
กระบวนการผลิตทรายบกนั้นเริ่มจากการใชรถแบคโฮขุดตักหนาดินเพิ่มเปดชั้นดินจนถึงชั้นทราย เมื่อเปดพื้นที่ลึกลงไปแหลง
ทรายจะมีสภาพเปนแหลงน้ําขังเนื่องจากน้ําใตดิน จากนั้นจึงใชเรือดูดทรายที่มีน้ําปนไปตามทอสงผานเขาเครื่องแยก และคัด
ขนาดทรายตอไป (นภดล อิงควัชรกุล, 2558: 11) ทรายที่นํามาศึกษานั้นเปนทรายที่ไดจากเรือดูดทรายโดยตรงยังไมผานการ
สงเขาเครื่องแยกขนาด
จากการรายงานการวิจัยพบวา ทรายที่มีคุณภาพดีนั้นจะตองมีซิลิกาไมนอยกวารอยละ 95 โดยน้ําหนัก สวนเหล็ก
นั้นไมควรเกินรอยละ 1 โดยน้ําหนัก (อรวรรณ ไพบูลยวัฒนผล, 2546: 1) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดนําทรายดิบที่ไดจากเรือดูด
ทรายใช ในการวิเคราะหโ ครงสร างผลึกและสวนประกอบทางเคมี เพื่อศึกษาคุ ณภาพของทรายที่ได จากธรรมชาติ โดยตรง
หลังจากนั้นจึงนําทรายตัวอยางมาผานกระบวนการลางดวยน้ํากลั่นเปนเวลาตั้งแต 15-60 นาที แลวเก็บตัวอยางทุก 15 นาที
ตากให แหงเพื่อวิเ คราะหสวนประกอบทางเคมี ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากการชะล างของตะกอนในทรายออกไป
บางส วน โดยเน นถึง การศึ กษาถึ ง ส วนประกอบของซิ ลิ กอน และเหล็ กเป นสํ าคัญ การวิ จัย ครั้ ง นี้ ใ ชเ ครื่ องมื อทดสอบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งได แก เครื่ องวิเ คราะห การเลี้ย วเบนรั งสี เอ็ กซ (X-Rays Diffractrometer; XRD) สําหรับ การตรวจสอบ
โครงสรางผลึก และเครื่องสเปกโตรมิเตอร รังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Rays Fluorescence
Spectrometer; EDXRF) สําหรับการตรวจสอบสวนประกอบทางเคมี
2. วิธีดําเนินงานวิจัย
ทรายที่ใชในการทดลองนี้เปนทรายบกที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยางจากบอทรายในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในการทดลองไดทํ าการเปรียบเทีย บองค ประกอบทางเคมีของทรายโดยวัดองคประกอบของทรายดิบที่ไม ผานการลาง และ
ทรายที่ลางดวยวิธีน้ําไหลผานเปนเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีตามลําดับ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี
ดวยกระบวนการลางทรายดวยวิธีน้ําไหลผาน การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของทรายในการทดลองนี้ใชเครื่องมือวิเคราะห
คือ เครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Panalytical model minipal-4) และการวิเคราะหของสรางของ
ทรายตัวอยางใชเครื่องมือวิเคราะหคือ เครื่องวิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (Shimadzu 6100)
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3. ผลการทดลอง
จากการวิเคราะหโครงสรางดวยเครื่องวิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ ในรูปที่ 1 พบวาทรายตัวอยางกอนการลาง
ปรากฏโครงสรางผลึกของควอทซ (Si O2 Quartz, syn) (Marlene et al. 1981: 61) มีองคประกอบหลักเปนธาตุซิลิกอน และ
ออกซิเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน
(ตารางที่ 1) ที่ตรวจพบองคประกอบของ ซิลิกอนออกไซด (SiO2) เปนสวนใหญประมาณ 85.46 เปอรเซ็นตโ ดยน้ําหนั ก
นอกจากนี้ยังพบองคประกอบของโพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซด เปนปริมาณ 8.22 และ 3.62 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก มากเปนลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะองคประกอบทางเคมีพบวาทรายบกที่นํามาทดสอบนี้เหมาะ
กับการนําไปใชป ระโยชนเ ปนทรายถมและทรายกอสร าง เนื่ องจากความบริสุ ทธิ์ ของซิลิ กอนออกไซด ยังไมสู ง มากพอ และ
ประกอบกับมี ไอรอนออกไซดอยูในทรายเปนจํานวนมาก จึงไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิ ตแก ว
กระจก กระเบื้อง เซรามิค หรืออุตสาหกรรมที่ตองใชวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ของซิลิกาสูง และเหล็กต่ํา

ภาพที่ 1 การวิเคราะหโครงสรางผลึกของทรายตัวอยางโดยใชเครื่องวิเคราะหการเลี้ยวเบน
รังสีเอ็กซ
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของทรายตัวอยางกอนลางและลางเปนเวลา 15-60 นาที
องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก)
เวลาลาง
(นาที)
SiO2
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
CuO
กอนลาง
85.465
8.223
1.554
0.891
0.102
3.621
0.008
15
83.339
8.611
2.363
1.249
0.076
4.134
0.008
30
83.105
9.076
2.279
0.931
0.079
4.18
0.143
45
86.579
7.78
1.23
0.747
0.049
3.431
0.008
60
85.512
7.225
1.566
1.147
0.115
4.213
0.009

Rb2O
0.077
0.097
0.12
0.083
0.086

SrO
0.02
0.02
0.024
0.019
0.017

ในการทดลองนี้ไดทําการทดลองตอเนื่องเพื่อหากรรมวิธีเพิ่มความบริสุทธิ์ของทรายตัวอยาง เพื่อการใชประโยชนอื่นๆ
ทางดานอุตสาหกรรมและยังเปนการเพิ่มมูลคาของทรายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอีกดวย ทรายตัวอยางถูกนํามากลางดวยน้ํา
บริสุทธิ์ โดยมีตัวแปรเปนระยะเวลาในการลางที่ตางกัน แลวจึงนําทรายลางมากตากใหแหงกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบทาง
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

เคมีดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองดังตารางที่ 1 พบวาหลังจากการลางที่เวลาตางๆ กัน
องคป ระกอบทางเคมีข องทรายตั วอย างไม พบการเปลี่ย นแปลงองค ประกอบทางเคมี ที่ชั ดเจน สัด สวนซิลิ กอนออกไซด อยุ
ใกลเคียงกันในชวง 83.33- 86.57 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ในทํานองเดียวกันไอรอนออกไซดอยูในชวง 3.43-4.21 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก ดังนั้นจากการผลการทดลองที่ไดไมสามารถหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีและ
กระบวนการลางทรายที่เวลาตางๆ ดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของ SiO2 และ Fe2O3 กับกระบวนการลางทรายที่เวลาตางๆ
4. บทสรุป
จากผลการทดสอบโครงสร างและองค ป ระกอบทางเคมี ข องทรายบกในจัง หวั ด นครปฐม พบว าทรายดัง กล าวมี
โครงสรางควอทซ และมี่องคประกอบของซิลิกอนออกไซด โพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซดเปนสวนประกอบหลัก
โดยมีปริมาณ 85.46, 8.22 และ 3.62 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตามลําดับ ในสวนของการทดลองลางแบบน้ําไหลที่เวลาตางๆกัน
ไมสามารถเพิ่ม ความบริ สุทธิ์ข ององคป ระกอบซิลิ กอนออกไซดไ ด ดัง นั้นในการปรับ ปรุง คุณภาพของทรายในอนาคตอาจใช
กรรมวิธีอื่นๆ เชน การคัดแยกขนาดของเม็ดทราย การใชกระบวนการทางความรอน หรือการใชสารเคมี เปนตน
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การศึกษาสมบัติทางแสงของแกวบอโรซิลิเกตที่เติม Nd2O3 : V2O5
The study of optical properties of Borosilicate glass containing Nd2O3 : V2O5
ยศกิต เรืองทวีป1,2* และจักรพงษ แกวขาว1,3
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมแกวบอโรซิลิเกตโดยวิธีการหลอมแลวทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว จากนั้นศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติทางแสงของแกวตัวอยาง โดยแกวถูกเตรียมในอัตราสวน 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :
6.3CaO:20Na2O ที่เติม Nd2O3:V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล
แทนที่ปริมาณความเขมขนของ SiO2 ผลที่ไดพบวาแกวตัวอยางแกวที่มีสีออกไปทางโทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขน
ของ V2O5 ที่เพิ่มมากขึ้น มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640,
690, 745, 810 และ 880 nm จากเครื่อง ยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร สวนคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหมีแนวโนม
ไมชัดเจน ซึ่งคาความหนาแนนมีคาอยูในชวง 1.5613 ถึง 1.5665 และคาดรรชนีหักเหอยูในชวง 1.5314 ถึง 1.5446 นอกจากนี้
ยังไดทําการวัดคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b*
คําสําคัญ: แกวบอโรซิลิเกต คุณสมบัติทางแสง Nd2O3
Abstract
In this work, the physical and optical properties of borosilicate glasses doped with Nd2O3 : V2O5
concentration proportion of 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 and 1.5:0.5 mol% have been investigated.
The glass samples were prepared by the normal melt-quench technique. The results show that, no significant
change in the density and refractive index values with increasing V2O5 content. The optical absorption
spectra of glass samples were measured by UV-visible spectrophotometer in the wavelength range 300900 nm. The absorption peaks locate around 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 and 880 nm
and produce the violet color. The color of glasses were also measured in CIE L* a* b* system.
Keywords: Borosilicate glass, optical properties, Nd2O3
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1. บทนํา
แกวบอโรซิลิเกต (borosilicate glass) เปนแกวที่มีสวนผสมของซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) และ โบรอนออกไซด
(B2O3) นิยมเรียกวาแกวไพเรก (Pyrex) มีคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอนต่ํา ทนตอการเปลี่ยนแปลงความรอน
เมื่อใชง านที่อุณหภู มิสูง แล วรูป รางของแกวจะไม เปลี่ยนแปลง และยัง ทนตอการกัดกรอนของสารเคมีต างๆ ไดห ลายชนิ ด
รวมทั้ งสารละลายเบสดวย แกวประเภทนี้ เหมาะสําหรับทํ าเครื่องแกววิ ทยาศาสตร หรือทํ าภาชนะแกวสํ าหรับ ใชใ นเตา
ไมโครเวฟ เปนตน
แตอยางไรก็ตามมีการพัฒนาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหแกแกวบอโรซิลิเกตโดยการเติมธาตุทรานซิชันซึ่งโลหะ
ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญตอคุณสมบัติการเกิดสีเกิดจากการดูดกลืนแสงของสารที่ทําใหเกิดสี (coloring agent ) ที่อยูในเนื้อแกว
การดูดกลืนแสงชวงคลื่นใดชวงหนึ่งของแกวขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีสารที่ทําใหเกิดสี ซึ่งเปนออกไซดข องโลหะทรานซิชั่น
โดยเฉพาะโลหะแถวแรก เชน Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni และ Cu สีของออกไซดของโลหะเหลานี้เกิดจากออกซิเดชันสเตต
ของโลหะอิออน เชน ออกไซดของโครเมียม จะมีสีตางๆ กัน จากสีเขียวถึงสีสม เมื่อ Cr มีออกซิเดชันสเตท +3 ถึง +6 การที่
โลหะจะมีเลขออกซิเดชันสเตทเทาใดก็ขึ้นอยูกับอัตราสวนของออกไซดเบส (Cr2O3) ตอ ออกไซดกรดในเนื้อแกว และขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติของเนื้อแกววาจะมีฤทธิ์เปนกรดหรือเบส จากที่ไดกลาวมาไดเติมธาตุโลหะทรานซิชัน และธาตุหายาก Nd2O3 : V2O5
นีโอดีเมียม เปลี่ยนเปนสีมวงเนื่องจากการดูดกลืนของแสงสีเหลืองละสีเขียวออน นีโอดีเมียมไดมากจาก Nd2O3 วาเนเดียม
(Vanadium) เปนธาตุโลหะทรานซิชั่น มีจุดเดือด 3407 °C จุดหลอมเหลว 1910 °C ความหนาแนน 6.11 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร และมีเลขออกซิเดชันมากกวาหนึ่งคา คือ +2, +3, +4, +5 V4+ จะมีความเสถียรมากที่สุด V2+ เปนตัวรีดิวซที่รุนแรง
และถูกออกซิไดสงาย จะเปน +3 +4 ธาตุวาเนเดียม ถูกรีดิวซดวย H2 หรือ CO จะได V3+ และการใหสีของเลขออกชิเดชัน
ในแตละคาพบวา V2+ จะใหสีมวงออน V3+ จะใหสีเขียว (Ori et al., 2011: 2571) การศึกษาการเกิดสีในแกวของวานาเดียม
เปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางมาก โดยในงานวิจัยนี้ไดศึกษาการเกิดสีของวานาเดียมผสมกับสีนีโอดีเมียม ในแกวบอโรซิลิเกตที่
ความเขมขนตางๆ
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมการหลอมแกว ในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3:6.3CaO:20Na2O
ที่เติม Nd2O3 : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยแทนที่
ปริมาณความเขมขนของ SiO2 นําสวนผสมที่เตรียมไวใสในเบาหลอมและนําเขาเตาไฟฟาโดยหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศา
เซลเซียส โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียสตอนาที และคางของอุณหภูมิไว 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลา
ที่กําหนด นํ าเบาหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสู ง เพื่ อทําใหแกวเหลวไดเย็ นตัวลงอย างรวดเร็ว และเทน้ําแกวลงบนแมพิม พ
เหล็กกลาไรสนิม เพื่อขึ้นรูปแกว จากนั้นนําแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นปดเตา
อบใหความรอนลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตาไปวัดคุณสมบัติแกวทางวิทยาศาสตรดวยเครื่องมือชนิดตางๆ
3. ผลการวิจัย
จากการหลอมแกว บอโรซิ ลิเ กต ในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :6.3CaO:20Na2O ที่ เติ ม
Nd2O3 : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยแทนที่ปริมาณ
ความเขมขนของ SiO2 พบวาแกวตัวอยางทีไ่ มไดไดเติม V2O5 จะไดแกวที่มีลักษณะใสมี สีโทนมวง และเมื่อเติม V2O5 จะได
แกวที่มีสีออกไปทางโทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ V2O5 ที่เพิ่มขึ้น แสดงไดดังรูปภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O3 : V2O5ที่ความเขมขนตางๆ
จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2,
1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเมื่อปริมาณ
ความเขมขน V2O5 เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 2.8606 ถึง 2.8860 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร โดย Nd2O : V2O5 ที่
สัดสวนความเขมขน 1.5:0.0 เปอรเซ็นตโดยโมล มีคาความหนาแนนสูงสุด และ ที่ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.4 เปอรเซ็นต
โดยโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด สวนคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเมื่อปริมาณความเขมขนของ
V2O5 เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 1.5613 ถึง 1.5665 โดย Nd2O : V2O5 ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล
มีคาความหนาแนนสูงสุด และ ที่ที่สัด สวนความเขมข น 1.5:0.1 เปอรเซ็นตโดยโมล มีค าความหนาแนนนอยสุด แสดงดั ง
รูปภาพที่ 2 และ 3 ตามลําดับ

รูปภาพที่ 2 ความหนาแนนของแกวตัวอยางที่
เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ

รูปภาพที่ 3 คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่
เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 300 – 900 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O3 :
V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบคาการดูดกลืนแสงสูงสุดจะ
อยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 และ 880 นาโนเมตร ที่สัดสวน
ความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 เทากับ 1.5:0.0 และพบวาคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นประมาณ 350 นาโนเมตร
หายไปเมื่อสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 เพิ่มขึ้นตั้งแต 1.5:0.1 เปอรเซ็นตโดยโมล ขึ้นไป แสดงดังรูปที่ 4 โดย
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังกลาวเปนชวงการดูดกลืนอยูช วงการดูดกลืนแสงสีมวง สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และ สีแดง
ทําใหมองเห็นแกวเปนสีโทนมวงออน และเขมขึ้นตามสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ตั้งแต 1.5:0.0 เปอรเซ็นตโดย
โมล ตามลําดับ ขณะที่ผลการวิเคราะหสีในระบบ CIE L*a*b* พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*)
จะมีคาอยูระหวาง 61.3958 ถึง 69.2907 คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง -5.5458 ถึง –0.2296 สวน (b*) อยูระหวาง 5.6725

152 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ถึง 48.3240 และสีที่เกิดจะมีสีตั้งแตมวงออนและเพิ่มสูงขึ้นตามแนวแกน L คือไปในทิศทางของสีมวงแกมน้ําเงินตามปริมาณ
ความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพที่ 5

รูปที่ภาพ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยาง ใน
ชวงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร

รูปภาพที่ 5 คาสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกว
ที่เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ

4. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองหลอมแกวในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :6.3CaO:20Na2O ที่เติม Nd2O3 :
V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาแกวที่ไดมีสีสีออกไปทาง
โทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ V2O5 ที่เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะหหาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหของ
แกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเมื่อปริมาณความเขมขนของ V2O5 เพิ่มขึ้น
สวนผลการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยาง พบวาพีคของคาการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 และ 880 นาโน
เมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมขนเพิ่มสูงขึ้นตามตามสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ตั้งแต 1.5:0.0
เปอรเซ็นตโมล ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับคาสีในระบบ CIE L*a*b*
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ระหวางป พ.ศ. 2547-2557 เปนการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการสํารวจระยะไกล ใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 และ
Landsat 8 เปนขอมูลภาพพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ระหวางป พ.ศ. 2547-2557 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
ป พ.ศ. 2547 พบวา พื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม สวนใหญเปนพื้นที่สวน รองลงมาคือ พื้นที่นา ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเนื้อที่มาก
เปนลําดับที่สาม ในขณะที่รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม ป พ.ศ. 2557 พบวาพื้นที่สวนใหญเปน
พื้นที่นา รองลงมาคือพื้นที่สวน ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเนือ้ ที่มากเปนลําดับที่สาม สวนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
พบวา พื้นที่เมืองในเขตอําเภอเมืองนครปฐมมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรทั้งพื้นที่นา และพื้นที่สวน ตางมีเนื้อที่
ลดลง
คําสําคัญ: การใชประโยชนที่ดิน การสํารวจระยะไกล นครปฐม
Abstract

The study of Land Use Change Analysis in Amphoe Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
Province is study by using Remote Sensing Approach. Landsat 5 and Landsat 8 satellite data are base
data for analyzing Land use pattern and Land use change. The objective of this study is to analyze the
land use change. The research found that in 2004 most of areas are crop or agricultural gardens, the
second are paddy fields and Urban areas are in the third. Then, in 2014 most of areas are paddy fields,
the second are crop or agricultural gardens and Urban areas are in the third. Finally, the land use change
analysis found that the Urban areas are increasing but the areas of agricultural gardens and paddy fields
are decreasing.
Keywords: landuse, remote sensing, Nakhon Pathom
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1. บทนํา
ปจจุบันการขยายตัวของพื้นที่เมืองเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนอยาง
มาก เนื่องจากความตองการใชประโยชนที่ดินที่มีความตองการสูงขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่ดินมีอยูอยางจํากัด บริเวณที่เปนพื้นที่
เกษตรจึงเปนพื้นที่ลําดับตน ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พื้นที่เกษตรไดมี
การเปลี่ ย นแปลงเป น พื้ นที่ ชุ ม ชนและพื้ นที่ พ าณิ ช ยกรรมอย า งรวดเร็ ว เพื่ อตอบสนองการขยายตั วของเมื องใหญ อย า ง
กรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการขยายตัวของ
พื้นที่เมืองจึงมีอาณาเขตขยายเขามายังเขตจังหวัดนครปฐมอยางหลีกเลี่ยงมิได
ปจจุบันรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน โดยเฉพาะพื้นที่สวน
ประเภทตาง ๆ ที่ไดแ ปรสภาพเปนเขตชุม ชนใหม เชน หมูบานจัดสรร หากการเปลี่ยนแปลงการใช ประโยชนที่ดินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยขาดการวางแผน อาจจะกอใหเกิดปญหาหรือผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาได
เชน ปญหาการจราจรติดขัด ปญหามลพิษ ปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล เปนตน
เทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) เปนเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกขอมูลสภาพสิ่งปกคลุมดิน
หรือประเภทการใชประโยชนทิ่ดิน รวมทั้งสภาพทรัพยากรในพื้นที่นั้น ๆ ณ ชวงเวลาตาง ๆ หากเรามีการประยุกตใชขอมูลที่ได
จากการสํารวจระยะไกล เชน ขอมูลภาพดาวเทียม ก็จะทําใหสามารถวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน ในชวงเวลาตาง ๆ ได
และยังสามารถนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชว งระยะเวลา
ตาง ๆ ไดเชนกัน
2. วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหวางป พ.ศ.
2547-2557
3. สมมติฐานการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ.2547-2557 นั้น พื้นที่นานาจะมีสัดสวนของขนาดพื้นที่ลดลง
สวนพื้ นที่สิ่ งปลูกสรางหรือพื้นที่ เมืองนาจะมีการเพิ่ มพื้นที่ มากขึ้นเพื่ อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจํ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ใชขอบเขตของอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบไปดวย 25 ตําบล เปนขอบเขต
ทางดานพื้นที่
4.2 ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาการใชประโยชนที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ทําการศึกษาโดยใชขอมูลภาพดาวเทียม
Landsat 5 บันทึกขอมูลเมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกขอมูลเมื่อ 19 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 มาทําการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขอมูลและแหลงขอมูล
5.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม ไดแก ขอมูล พื้นที่ตัวอยาง (Training Area) คือ การสํารวจภาคสนาม
เพื่อเก็บพิกัดของพื้นที่ตัวอยางที่มีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ ประกอบไปดวย พื้นที่เ มือง พื้นที่นา พื้นที่
สวน พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนํามาใชรวมกับการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน
5.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ
เปนขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ไดแก ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 และ Landsat 8 มานํามาใชสําหรับ
การแปลความหมายการใชป ระโยชนที ่ดินในแตล ะชวงเวลา ขอมูล ขอบเขตการปกครอง และสถิติเ กี่ย วกับ ขนาดพื้น ที่
เกษตรของจังหวัดนครปฐม
5.2 วิธีรวบรวมขอมูล
5.2.1 การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในแตละป
ทําการรวบรวมขอมูลโดยการลงพื้นที่สํารวจการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ ในพื้นที่จริง และทําการบันทึก
พิกัดของพื้นที่ตัวอยางนั้น ๆ (Training Area) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาประกอบการตัดสินใจในการแปลความหมายการใช
ประโยชนที่ดินแบบกํากับดูแล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.2.2 รูปแบบการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดิน
รวบรวมขอมูลโดยการนําผลการวิเคราะหรูป แบบการใชป ระโยชนที่ดินในแตล ะป มาเปนขอมูล สําหรับ การวิเ คราะหใ น
ขั้นตอนตอไป
5.3 วิธีวิเคราะหขอมูล
5.3.1 การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
ทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยทําการจําแนกแบบกํากับดูแ ล อาศัย การตัด สินใจของผูวิจัย รวมกับ ขอมูล
พื้นที่ตัวอยางที่ไดทําการลงสํารวจภาคสนาม
5.3.2 รูปแบบการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดิน
วิเคราะหโดยการนําผลการศึกษารูปแบบการใชป ระโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2557 มาซอนทับ
กันและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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6. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ขอมูลภาพดาวเทียม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557

จัดเตรียมขอมูล
- ปรับแกความคลาดเคลื่อน
- กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา

แปลความหมายการใชประโยชนที่ดิน
- สํารวจภาคสนามเพื่อเก็บพิกัดพื้นที่ตัวอยาง
- จําแนกการใชประโยชนที่ดินแบบกํากับดูแล

การใชประโยชนที่ดินชวงปแรก (2547)

การใชประโยชนที่ดินชวงปหลัง (2557)
ตรวจสอบความถูกตอง

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
7. ผลการศึกษา
จากการแปลความหมายขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2547 และขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8
พ.ศ. 2557 ดวยการจําแนกแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) รวมกับการสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บพิกัดพื้นที่ตัวอยาง
(Training Area) โดยสามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐมออกเปน 5 ประเภท ไดแก พื้นที่เมือง
พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่อื่น ๆ โดยผลการวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอําเภอเมืองนครปฐม
พบว า พ.ศ. 2547 พื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม จากการคํ านวณมี พื้นที่ทั้ง สิ้น 400.46 ตารางกิโลเมตร คิด เป น
250,287.80 ไร โดยพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่สวน ซึ่งครอบคลุมทั้งสวนผัก สวนผลไม และไรเกษตรชนิดตาง ๆ เปนเนื้อที่ทั้งสิ้น
175.50 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 43.83 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่นา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 159.70 ตารางกิโลเมตร
คิดเปนรอยละ 39.88 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเนื้อที่มากเปนลําดับที่สาม 51.25 ตารางกิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 12.80 ของพื้นที่ ทั้งหมด สวนพื้นที่แหลง น้ําทั้ งแม น้ํา ลําคลองและ บอน้ํ าในพื้นที่ มี ขนาดเนื้ อที่ รวมทั้งสิ้ น 13.74
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.43 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ประเภทอื่น ๆ พบเพียง 0.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ
0.06 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 จําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547
ประเภทพื้นที่

ตร.กม.

ไร

รอยละ

พื้นที่เมือง

51.25

32,031.56

12.80

พื้นที่นา

159.70

99,815.06

39.88

พื้นที่สวน

175.50

109,689.80

43.83

พื้นที่แหลงน้ํา

13.74

8,589.36

3.43

พื้นที่อื่น ๆ

0.26

162.00

0.06

400.46

250,287.80

100.00

รวม

ภาพที่ 2 แผนที่การใชประโยชนที่ดินอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547
จากการแปลความหมายข อมู ลภาพดาวเที ยม Landsat 8 โดยจําแนกการใชป ระโยชนที่ดิ นในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม พ.ศ. 2557 ออกเปน 5 ประเภท ไดแก พื้นที่เมือง พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่อื่น ๆ ผลการวิเคราะห
พบวา ในป พ.ศ. 2557 อําเภอเมืองนครปฐมมีพื้นที่จากการคํานวณทั้งสิ้น 400.60 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 250,376.60 ไร
โดยพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 152.94 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 38.18 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ
พื้นที่สวน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 137.20 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 34.26 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเนื้อที่มาก
เปนลําดับที่สาม 94.39 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.56 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนพื้นที่แหลงน้ําทั้งแมน้ํา ลําคลองและ บอ
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น้ําในพื้นที่ มีขนาดเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 15.72 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.92 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ประเภทอื่น ๆ พบ
เพียง 0.35 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.08 ของพื้นทีท่ ั้งหมด ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 3
ตารางที่ 2 จําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2557
ประเภทพื้นที่

ตร.กม.

ไร

รอยละ

พื้นที่เมือง

94.39

58,995.00

23.56

พื้นที่นา

152.94

95,589.00

38.18

พื้นที่สวน

137.20

85,749.19

34.26

พื้นที่แหลงน้ํา

15.72

9,824.63

3.92

พื้นที่อื่น ๆ

0.35

218.81

0.08

400.60

250,376.60

100.00

รวม

ภาพที่ 3 แผนที่การใชประโยชนที่ดินอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2557
เมื่อทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557 พบวาการใช
ประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปคอนขางมาก ซึ่งจากการวิเคราะหโดยอาศัยการแปล
ความหมายขอมูลภาพดาวเทียม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557
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พบวา พื้นที่อําเภอเมืองนครปฐมมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในลักษณะของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมือง มากที่สุด โดย
พ.ศ. 2557 พื้นที่เมืองในเขตอําเภอเมืองนครปฐมเพิ่มขึ้นเปน 94.39 ตารางกิโลเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่เมืองอยูเพียง 51.25
ตารางกิโลเมตร เมื่อ พ.ศ.2547 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากถึง 43.14 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ส วน หรือพื้นที่เกษตร มีการลดขนาดพื้นที่ลงเปนอยางมาก คื อ เหลือเพี ยง 137.2 ตารางกิโ ลเมตรใน พ.ศ.
2557 จากเดิมที่มีพื้นที่สวนทั้งสิ้น 175.5 ตารางกิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 38.3 ตารางกิโลเมตร
ในขณะเดียวกันพื้นที่นาในเขตอําเภอเมืองนครปฐมก็มีขนาดลดลงเชนกัน จากเดิม ใน พ.ศ. 2547 เคยมีพื้นที่นา
159.7 ตารางกิ โลเมตร ลดลงเหลือ 152.94 ตารางกิโ ลเมตร ใน พ.ศ. 2557 ซึ่งมี การลดลงของขนาดพื้นที่นาทั้งสิ้น 6.76
ตารางกิโลเมตร สวนพื้นที่แหลงน้ําและพื้นที่อื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไมมากเทาใดนัก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547 - 2557
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2557
ประเภทพื้นที่
ตร.กม.
ไร
รอยละ
ตร.กม.
ไร
รอยละ

การเปลี่ยนแปลง
(ตร.กม.)

พื้นที่เมือง

51.25

32,031.56

12.8

94.39

58,995.00

23.56

43.14

พื้นที่นา

159.7

99,815.06

39.88

152.94

95,589.00

38.18

-6.76

พื้นที่สวน

175.5

109,689.80

43.83

137.2

85,749.19

34.26

-38.3

พื้นที่แหลงน้ํา

13.74

8,589.36

3.43

15.72

9,824.63

3.92

1.98

พื้นที่อื่น ๆ

0.26

162

0.06

0.35

218.81

0.08

0.09

400.46

250,287.80

100

400.6

250,376.60

100

รวม

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม โดยใชการคํานวณคาความคลาดเคลื่อน
(Error Matrix) ดังตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินนี้มีคาความถูกตองรวมอยูที่ รอยละ 54.32 และ
มีคาสัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคลองกันอยูที่ 0.543 ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง (Moderate Agreement)
8. สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547-2557 พบวา การเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษามีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น โดยบริเวณพื้นที่เมืองจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสรางเดิม
หรือมีความเปนเมืองอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวตามแนวถนน เนื่องจากปจจัยเรื่องความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่
อีกทั้งขนาดพื้นที่เกษตรที่ลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรไปเปนพื้นที่เมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพื้นที่นา สอดคลองกับการศึกษาของ ปนัดดา พาณิชยพันธุ (2555) ที่พบวารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมือง หรือสิ่งปลูกสราง ไดแก บานจัดสรร พาณฺชยกรรม อุตสาหกรรม สวนพื้นที่รกรางวางเปลา
และพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนมลดขนาดเนื้อที่ลง
วิทยา เตาสา (2552) พบวา การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวง พ.ศ. 2535-2540 การใชที่ดินในพื้นที่
ศึกษามีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรไปเปนพื้นที่นอกการเกษตร โดยมีปจจัยมาจากการที่เกษตรกรขายที่ดินใหกับ
นายทุน และการศึ กษาของปวีณา เปรมเจริญ (2555) ที่พบวา พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สิ่งปลูกสรางจะกระจุกตัวอยูตามแนว
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เสนทางคมนาคมสายหลั กอยางหนาแนน และยั งสอดคลองกับการศึกษาของ วสันต ออวั ฒนา (2555) ผลการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง พ.ศ. 2544-2554 พบวา พื้นที่ชมุ ชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมมีขนาดลดลง
ตารางที่ 4 คาความคลาดเคลื่อนจากการจําแนกขอมูลดวยคอมพิวเตอร
2557
2547
เมือง
ที่นา
สวน
เมือง
38,851
7,434
9,420
ที่นา
25,034
100,418
45,524
สวน
39,347
56,998
95,152
แหลงน้ํา
1,349
4,891
1,989
พื้นที่อื่น ๆ
253
7
9
รวม
104,834 169,748 152,094
EC (%)
62.94
40.84
37.44
CA (%)
37.06
59.16
62.56
คาความถูกตองรวม = 54.32 %
คาสัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคลองกัน (K) = 0.543

แหลงน้ํา
1,193
5,992
3,227
7,035
8
17,455
59.70
40.30

พื้นที่อื่น ๆ
28
213
132
0
11
384
97.14
2.86

รวม
56,926
177,181
194,856
15,264
288
444,515
-

EO (%)
31.75
43.32
51.17
53.91
96.18
-

PA (%)
68.25
56.68
48.83
46.09
3.82
-
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การศึกษาสัมประสิทธิก์ ารลดทอนเชิงมวลและคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในอิฐมอญ
A Study of the Mass Attenuation Coefficients and Buildup Factors of Gamma
Ray Photons in Red Bricks
วสุ ชีวสุขานนท1* พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ1 และจักรพงษ แกวขาว2
1

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
wasu.kotzen@gmail.com
บทคัดยอ

การศึกษาคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor จากอิฐมอญ โดยใชแหลงกําเนิดรังสี Ba-133,
Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV และใชโปรแกรม WinXCom คํานวณคา
ทางทฤษฎี ผลการศึกษาพบวา คาทฤษฎีและคาจากการทดลองมีคาสอดคลองกัน โดยคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐ
มอญนั้นมีคาลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น และคา Buildup factor มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก และผลของ
อันตรกิริยาคอมปตันมีคาลดลงในชวงพลังงานนี้
คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน คา Buildup factor อันตรกิริยาของโฟตอน
Abstract
A study of the mass attenuation coefficients and the Buildup factors from red bricks were measured
by using the radioactive source Ba-133, Na-22, Cs-137, and Co-60 at the energies 356, 511, 662, 1173, and
1332 keV respectively. It was found that the theoretical values shown good agreement with the experiment.
The mass attenuation coefficients were decrease with the increasing of the energy and the Buildup factors
show the decrease with the increasing of the energy too. The results of buildup factors were decrease
due to the Compton decreasing of scattering in these energy range.
Keywords: linear attenuation coefficient, buildup factor, interaction of photon
1. บทนํา
โดยปกติแล ว รังสีแกมมาจะถูกใช ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ รังสี เชน ศูนยวินิจฉัย โรคทางการ
แพทย ศูนย วิจัยทางนิวเคลียร หรื ออุปกรณที่ เกี่ยวของทางนิวเคลีย ร และอาวุ ธนิวเคลีย ร ทั้งหมดนี้ ลวนแลวตองการวัสดุ ที่
สามารถกําบังรังสีเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํางาน (K. Singh et al., 2002) ในการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุกําบังรังสี มุงหวังให
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รังสีนั้นเกิดอันตรกิริยากับสสารในวัสดุมากที่สุด การเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารนั้น บงบอกถึงคาการลดทอนของรังสี
ที่เกิ ดกั บวั สดุ ดัง นั้นคาการลดทอนของรั งสี ในวั สดุ จึ งมีค วามสํ าคัญ ในหลายๆงานวิจัยตองการที่จะพัฒ นาวั สดุ ที่มี คาการ
ลดทอนรังสีหรือคาการกําบังรังสีใหมากที่สุด และสามารถนํามาใชงานไดภายใตสิ่งแวดลอมที่มีความเสี่ยงตอรังสี และสามารถ
เปนวัสดุกําบังรังสีไดดี (N. Singh et al., 2006)
การศึกษาค า Buildup factor ของวัสดุที่ใชใ นการกําบัง รังสีแกมมานั้น เปนค าที่มีความสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการวัดและความสามารถของวัสดุที่ใชในการกําบังรังสี การวัดคา Buildup factor ถูกใชสําหรับวัดรังสีแกมมาที่จุดใดจุด
หนึ่ง และยังสามารถบงบอกถึงอันตรกิริยาของโฟตอนไดหลังจากผานเขาไปในเนื้อของสสาร และบอกถึงการตอบสนองของ
หัววัด (detector) ที่สามารถนับวัดได ซึ่งกฎของ Lambert-Beer ( I  I0 e   X ) ยังคงสามารถใชอธิบายถึงการดูดกลืนโดยการ
อันตรกิริยาของรังสีแกมมากับสสาร ที่ทําใหความเขมของรังสีลดลง (K. Singh et al., 2013, K. Singh et al., 2016)
ในงานวิจัยนี้ไดใชอิฐมอญมาทําการทดลอง ซึ่งอิฐมอญนั้นเปนวัสดุมาตรฐานในงานดานการกอสราง ซึ่งในการศึกษา
งานดานวัส ดุ กําบั งรั ง สีจากอิ ฐ มอญนั้น เป นการศึ กษาที่ คุ มค าในการที่ จะทํ างานวิจัย จากวัส ดุ นี้ เพราะว าเป นวัส ดุ ที่ใ ช กัน
โดยทั่วไป และเปนวัสดุที่หาไดงายตามทองตลาด และขอดี ของอิฐมอญคือน้ําหนักที่เบา และยังเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม (K.
Singh et al., 2013) และแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในงานวิจัยนี้ Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511,
662, 1173, และ 1332 keV เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสนและศึกษาคา Buildup factor ของอิฐมอญ และใช
โปรแกรม WinXCom คํานวณคาทางทฤษฎี (L. Gerward et al., 2001, L. Gerward et al., 2004)
2. ทฤษฎี
2.1 คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล
คาทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล ที่สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinXCom สามารถเขียนใหอยูใน
รูปของสมการได

   w ( )
m

i

i

m i

(1)

คาการทดลองของคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล สําหรับรังสีแกมมาที่ผานเขาไปในเนื้อของสสาร สามารถเขียนให
อยูในรูปของสมการของ Lambert’s law (P. Limkitjaroenporn, 2013)

II e

 m t

0

(2)

กําหนดให I0 , I ,  และ t คือ ความเขมของรังสีกอนผานตัวกลาง, ความเขมของรังสีหลังผานตัวกลาง, ความ
หนาแนนของวัสดุ และความหนาของตัววัสดุ
2.2 ทฤษฎี Buildup Factor
การดูดกลืนรังสีของวัสดุมีปรากฎการณหลักคือ โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric) การกระเจิงคอมปตัน (Compton
scattering) และ แพรโพรดักชัน (Pair production) ซึ่งสงผลทําใหรังสีลดลง เมื่อผานเขาไปในเนื้อของวัสดุหรือสสาร เมื่อรังสี
เคลื่อนที่ผานไปยังเนื้อของสสาร รังสีจะสามารถเคลื่อนผานไดหลายลักษณะ คือ พุงผานไปยังเนื้อของสสารแลวเขาสูหัววัดรังสี
ซินทิเ ลชั นโดยตรง หรือรั งสี อาจจะเกิ ดการกระเจิ งจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่ ง สง ผลให คาทางการทดลองนั้ นมี ความ
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คลาดเคลื่อน จึงจําเปนตองใชคา Buildup Factor ซึ่งขึ้นอยูกับตนกําเนิดรังสีแกมมา ความหนาของวัสดุ ซึ่งสามารถแกไข
ขอผิดพลาดจาการทดลองดังกลาวไดจากสมการ (G. Gilmore, 2008)

I  BI e

 X

(3)
จากการทดลอง ค า Buildup Factor จะสามารถหาไดจากอั ตราสวนระหว าง Bad geometry และ Good
geometry
0

3. วิธีการทดลอง

ภาพที่ 1 อิฐมอญ

ภาพที่ 2 เครื่องวิเคราะห X-ray fluorescence
spectrometry (XRF)

นําวั สดุ อิฐมอญไปวิเ คราะหองคป ระกอบธาตุ ที่มี อยูใ นเนื้ อของสารหรื อวั สดุ ดวยเครื่ อง X-ray fluorescence
spectrometry หรือเครื่อง (XRF) โดยไดองคประกอบของธาตุที่อยูในเนื้อวัสดุดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา SiO2 เปน
องค ป ระกอบหลั กของอิ ฐมอญ และนําองค ป ระกอบของธาตุ ไปคํ านวณหาค าอั นตรกิ ริย าย อยจากโปรแกรม WinXCom
แสดงผลของคาอันตรกิริยายอยในตารางที่ 2 โดยพบวาอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงาน 356 keV ถึง 1332 keV คือการ
กระเจิงคอมปตัน และมีแนวโนมลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ตารางแสดงองคประกอบของธาตุในอิฐมอญ
Compound
% weight

SiO2

0.79564

K2 O
0.03229

CaO
0.01522

TiO2
0.01969

MnO
0.00193

Compton
(cm2/g)
0.0977

Photoelectric
(cm2/g)
0.0011

 (cm2/g)

0.0846

0.0004

0.0857

0.0757

0.0002

0.0763

0.0577

0.00006

0.0579

0.0541

0.00005

0.0543

ตารางที่ 2 ตารางแสดงอันตรกิริยายอยที่พลังงานตางๆ
Energy (keV)
356
511
662
1173
1332

Coherent
(cm2/g)

0.0014
0.0006
0.0004
0.0001
0.0001
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m

0.1002

Fe2O3
0.13523
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ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการวัดแบบ Good geometry

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมการวัดแบบ Bad geometry

ในการทดลองนี้ไดใชแหลงกําเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173,
และ 1332 keV ตามลําดับ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในการทดลองนี้ โดยการทดลองแบบ Good geometry แหลงกําเนิด
รังสีจะถูกทําใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางการกระจายของรังสีที่ 0.5 มิลลิเมตร และมีถ้ําตะกั่วหุมแหลงกําเนิดรังสีไว และวาง
วัสดุตัวอยางซึ่งมีความหนา 40 มิลลิเมตร หางจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. โดยมีหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุมดวยถ้ําตะกั่ววางไวหลัง
วัสดุตัวอยาง และในการทดลองแบบ Bad geometry แหลงกําเนิดรังสีจะถูกเปดอยางอิสระ และวางไวดังภาพที่ 6 และวาง
วัสดุตัวอยางซึ่งมีความหนา 40 มิลลิเมตร หางจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. เชนกัน โดยทั้งสองวิธีจะใชหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุม
ดวยถ้ําตะกั่ววางไว หลั ง วั สดุ ตั วอย าง และทํ าการนั บวั ด คารั ง สีที่ ผ านวั ส ดุตั วอยางเข าสู หัววั ด NaI(Ti) ที่ต อกับ แหลง จ าย
ศักยไฟฟาสูง (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อแปลคา โดยใชโปรแกรมซอฟแวร Genie 2000

ภาพที่ 6 การวัดแบบ Bad geometry

ภาพที่ 5 การวัดแบบ Good geometry

Theory

2

Mass attenuation coefficients (cm /g)

4. ผลการทดลองและวิเคราะหผล

0.10

Experiment
0.08
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ภาพที่ 7 คาสัมประสิทธิ์การทดลองเชิงเสน
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จากการทดลองแบบ Good geometry พบวา คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐมอญมีคาสอดคลองกันกับคา
ทฤษฎีและมีคาลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้น จะทําใหพลังงานมีโอกาสที่จะไมถูกดูดกลืน จึง
สงผลใหคาสั มประสิทธิ์ล ดทอนเชิงมวลนั้นลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยการทดลองพบวาค าที่วัดไดจากการทดลอง
สอดคลองกับคาที่คํานวณไดจากโปรแกรม WinXCom

Buildup Factor
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4
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ภาพที่ 8 คา Buildup Factor
จากการทดลอง คา Buildup Factor จะสามารถหาไดจากอัตราสวนของความเขมรังสีระหวางการวัด พบวาคา
Buildup Factor มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลของการกระเจิงเขาสูหัววัดรังสี ซึ่งสอดคลองกับผลของการ
กระเจิงคอมปตัน ดังตารางที่ 2 ซึ่งเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานนี้ดวย (M.I. sayed et al., 2017)
5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําอิฐมอญมาทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor โดยใช
แหลงกําเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV ตามลําดับ ผล
การทดลองพบวา
1. คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐมอญที่ไดจากการทดลองแบบ Good geometry นั้นมีคาลดลงตามพลังงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับผลที่คํานวณไดจาก WinXCom และแสดงใหเห็นถึงความแมนยําในระบบการวัดรังสีแบบ Good
geometry
2. คา Buildup Factor สามารถหาไดจากอัตราสวนระหวาง Bad geometry และ Good geometry พบวา คา
Buildup Factor มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลของการกระเจิงเขาสูหัววัดรังสี ซึ่งสอดคลองกับผลของการ
กระเจิงคอมปตันซึ่งเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานนี้ดวย
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การสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนของเครือ่ งอบพืชผลทางการเกษตร
โดยใชพลังงานความรอนจากชีวมวล
Heat Exchanger System Development for Agricultural Product Dryer
Using Thermal Energy from Biomass
ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* ทศพล พวงทองทับ1 และเพ็ญเพชร โสขุมา1
1

2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
pyasaka@hotmail.com
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย
เนื่องจากประเทศไทยมี 3 ฤดู ซึ่งบางฤดูกาลไมมีแ สงอาทิต ยที่จะนํามาสรางความร อนสํ าหรั บอบพืช ผลทางการเกษตรได
ดังนั้นการใชพลังงานความรอนจากเตาจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ผูวิจัยนํามาใช เพื่อใหเครื่องอบแหงสามารถใชงานไดในทุกฤดู
และใชในเวลากลางคืนไดดวย ซึ่งผลที่ไดจากเครื่องตนแบบพบวาอุณภูมิภายในเครื่องอบแหงในเวลากลางคืน มีคาเทากับ 58
องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทําใหระบบทํางานตอไปไดอยางมีประสิทธิ์ภาพในเวลาที่ไมมีแสงแดด
คําสําคัญ: อบแหงพลังงานแสงอาทิตย อบแหงพลังงานงานรวม พลังงานชีวมวล
Abstract
The biomass-combined-cycle solar dryer has been developed. There are 3 seasons in Thailand,
in some of those the sunlight is inadequate to generate heat for drying agricultural products. Therefore,
heat from an oven is an alternative to provide additional energy for the dryer to be operated in every
seasons, both day and night. As a result, the temperature within the prototype dryer at nighttime is 58
degrees Celsius which can maintain the effective operation during non-sunlight hours.
Keywords: solar dryers, biomass-combined-cycle solar dryer, biomass energy
1. บทนํา
กระบวนการแปรรูป ผลิต ภัณฑ ทางการเกษตรที่ สําคั ญคื อการตากแหง หรื ออบแห ง เพราะการอบแหง จะช วยลด
ความชืน้ ของผลิตผลซึ่งชวยยับยั้งการเนาเสียเนื่องจากเชื้อราและแบคทีเรียและปองกันอันตรายจากสิ่งสกปรกและแมลงดวย
วิธีการอบแหงที่เกษตรกรนิยมใชกันทั่วไป[1] ไดแก การตากแดดตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะทําไดงาย และไมตองเสียคาใชจาย
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แตก็มักประสบปญหาการเสียหายของผลิตผลระหวางการตากเชนการรบกวนจาก แมลง นก สุนัข รวมถึงการปนเปอนสิ่ ง
สกปรกตางๆ และการตากแดดธรรมชาติ จะขึ้นกับสภาพดินฟาอากาศซึ่งควบคุมไมได เพราะเราไมสามารถที่จะคาดเดาหรือ
ควบคุมได ความชื้นของผลิตผลจะลดลงไดชาถาเปนชวงที่ทองฟามีเมฆมาก หรืออาจจะเสียหายจากการเปยกฝน การอบแหงที่
ความชื้นลดลงชาเกินไปจะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑแหงที่ได[2] การอบแหงดวยเครื่องอบแหงจะชวยรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลดังกลาว ที่สําคัญคือการอบดวยเครื่องอบพลังแสงอาทิตย ทําใหใช เวลาในการทําใหแหงนอยกวา แตการอบแหงนั้นใช
พลังงานจากแสงอาทิตยเปนหลัก ซึ่งเครื่องอบจะทํางานไดดีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออํานวย และเครื่องอบจะทํางานไดเฉพาะเวลา
กลางวันเทานั้น ซึ่งนับเปนขอจํากัดของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย คณะผูวิจัยจึ งสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อให
เครื่องอบสามารถทํางานในเวลากลางคืน หรือแมแตวันที่ฝนตกได
กลาวโดยสรุปไดวา ระบบแลกเปลี่ยนความรอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีในทองถิ่น เชน
แกลบ กะลามะพราว ที่คณะผูวิจัยกําลังจะศึกษานั้น จะสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย แบบเดิมให
สามารถทํางานไดเต็มประสิทธิ์ภาพตลอด 24 ชั่วโมง และที่สําคัญคือพลังงานที่ใชในระบบเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. วิธีการทดลอง
คณะผูวิจัยสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีในทองถิ่น ความ
รอนที่ได จากเชื้อเพลิงชีวมวลจะถู กนําไปตมน้ํา (heat source) แลวน้ํารอนที่ไ ดจะถูกป มผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
(radiators) ซึ่ง จะไดล มร อนเขาตูอบ น้ํ าที่ผ านเครื่องแลกเปลี่ย นความรอนจะไหลกลั บเขาไปที่ หมอตม แลววนในระบบต อ
ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงระบบแลกเปลี่ยนความรอนเครื่องอบ
ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบเครื่องอบแหงใหเปนแบบตูและใหอากาศรอนเปาผานผลิตภัณฑจากดานขางของตูเขามาดาน
ในตู ตูอบแหงประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนบรรจุผลิตภัณฑ และสวนชวยกระจายความรอน โดยสวนบรรจุผลิ ตภัณฑมี
ขนาด ความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร และมีความสูง 60 เซนติเมตรโดยไมรวมขาตั้งตู ซึ่งขาตั้งตูมีขนาด
ความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 77 เซนติ เมตร และมี ความสูง 40 เซนติเมตร มีประตูเปด - ปดดานหน า สําหรับนํ า
ผลิ ตภั ณฑ เข าออก สําหรั บ สวนกระจายความรอนจะอยู ดานข างตู มี พัด ลมขนาด 220 V หมอน้ํ ามี ขนาดความกวาง 22
เซนติเมตร ความยาว 29 เซนติเมตร ตูอบแหงนี้ยังมีระบบที่ใหความรอนในการอบแหงนอกเหนือจากแสงอาทิตยก็คือ ระบบ
เปาลมรอน โดยระบบเปาลมรอนนี้จะเปนระบบที่ชวยใหการอบแหงสามารถเกิดขึ้นหรือทําไดในเวลาที่ไมมีแสงแดด หรือใน
ขวงที่มีแสงแดดนอยที่เมื่อแสงแดดนอยหรือไมมีแสงแดดเลยในเวลากลางคืน ตูอบแหงก็จะไมสามารถทําการอบแหงได แตเมื่อ
เราเพิ่มระบบเปาลมรอนเขาไป เราก็จะสามารถทําการอบแหงไดตลอดเวลาไมวาจะมีแสงหรือไมมีก็ตาม โดยระบบเปาลมจะ
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ประกอบไปดวย พัดลม หมอน้ํา และชุดควบคุมที่ประกอบรวมกันเปนระบบเปาลมรอน ที่จะทํางานประสานกับระบบตมน้ํา
รอน โดยระบบนี้จะเริ่มตนจากการที่น้ํารอนจากระบบตมน้ํารอน ไหลมาตามแรงโนมถวงของโลกมาเขาภายในหม อน้ํา เราจะ
อาศัยหลักการทํางานของหมอน้ําที่ทํางาน ดวยการรับน้ําที่มีอุณหภูมิสูงหรือน้ําร อนเขามาทางดานบน แลวปลอยใหน้ํารอน
ไหลลงมาตามทอน้ํา และในทอน้ํานี้จะมีครีบโลหะนําความรอนสูงติดอยูกับตัวทอหรือที่เรียกวารังผึ้ง เมื่อน้ําไหลผานทอเหลานี้
ความรอนก็จะถูกถายเทออกไปสูภายนอก ทําใหน้ํามีอุณหภูมิต่ําลงและน้ําที่อุณหภูมิต่ําลงก็จะไหลลงไปดานลางและกลับเขาสู
ระบบอีกครั้ง เราจึงใชระบบการระบายความรอนแบบหมอน้ํ านี้มาใชเปาลมรอนเขาไปยังตูอบแหง โดยที่น้ํา รอนจะมาจาก
ระบบตมน้ํารอนไหลผานทอดวยแรงโนมถวงมาเขายังหมอน้ําดานบน เมื่อน้ํารอนไหลเขาหมอน้ําก็จะเกิดการถายเทความรอน
ออกจากหมอน้ํา เราก็จะใชพัดลมเปาอากาศรอนเขาสูภายในตู โดยที่เราจะติดระบบนี้ไวดานขางของตูอบแหงทางดานกวาง
ของตูโดยการติดตั้งหมอน้ําไวกับตัวตู (เจาะชองใหพอดีกับขนาดดานหนาของหมอน้ํา) จากนั้นเราจะใชพัดลมติดไวหลังหมอน้ํา
แถบนอกตูเพื่อเปาลมผานหมอน้ํา ใหลมนําความรอนที่ถูกถายเทออกจากหมอน้ําเขาตูอบแหงดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะของตูอบแหงและระบบเปาลมรอน
ซึ่ง ในการทํ าเครื่ องอบแห ง จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ยแ บบใชค วามรอนจากชี วมวล ได แ บง ทํ าการวั ด ค าตั วอย าง
ออกเปน 3 แบบด วยกัน คื อ ตั้ง กลางแจ ง และตั้ง ในที่ร ม โดยจากการทดลองการตั้ง ในที่ร มไดทํ าในทั้ งเวลากลางวั นและ
กลางคืน (ตอนเชา) ซึ่งทั้ง 3 แบบใชเวลาบันทึกผลเทากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. ผลการวิจัย
ในการทดสอบระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมานั้น การทํางานของเครื่องอบแหงทั้งในตอนเชา ตอนกลางคืน และกลางแดด โดย
การวัดค า จะทํ าการวั ดค าทุกๆ 10 นาทีตอชวงเวลาในการเก็บ ขอมู ล ซึ่งไดกราฟความสั มพั นธข องอุณหภูมิ กับเวลาออกม า
เปรียบเทียบกันในแตละชวงเวลาของวันซึ่งแบงเปน การตั้งในที่รม (ตอนเชา) แสดงไวดังภาพที่ 3 ซึ่งทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 67
องศาเซลเซียส ส วนการตั้งในที่รม (ตอนกลางคืน) แสดงดังภาพที่ 4 ทําอุณหภูมิไดสูงสุ ดถึง 69 องศาเซลเซียส การตั้งในที่
กลางแจง (กลางแดด) แสดงไว ดังภาพที่ 5 ทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 75 องศาเซลเซียส และผลการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิทั้ง
3แบบ แสดงไวดังภาพที่ 6 ซึ่งคาการเปรียบเทียบอุณหภูมิจากภาพที่ 6 แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การใชพลังงานความรอน
รวมนั้นจะทําใหระบบการอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม อยางเห็นไดชัด โดยอุณหภูมิในเครื่องตนแบบเมื่อใชพลังงานความ
รอนรวมมีคาสูงถึง 75 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 3 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เมื่อตั้งในที่รม (ตอนเชา)
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ภาพที่ 5 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เมื่อตั้งกลางแจง (กลางแดด)
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ภาพที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาอุณหภูมทิ ั้ง การตั้งในที่รม (ตอนเชา และ ตอนกลางคืน), การตั้งในที่กลางแจง (กลางแดด)
4. สรุปผลการวิจัย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมจากชีวมวลนี้ เปนเครื่องอบแหงที่สามารถสรางขึ้นเองได มี
ขั้นตอนและวิ ธีการทํางานที่ไม ซับซ อน ตนทุนในการผลิ ตต่ํา สามารถนําไปประยุ กต ใชกับการอบแหง ไดทั้ งเครื่องเทศและ
สมุนไพร และยังสามารถทํางานไดตลอดเวลา ไมวาจะมีแสงอาทิตยหรือไม โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟาจากภายนอก ซึ่งทํา
ใหสะดวกตอการนําไปใชในดานการเกษตรเปนอยางยิ่งเหมาะสําหรับเกษตรกร จากผลการทดลองเครื่องอบแหงที่ที่ใชพลังงาน
ความรอนจากชีวมวลรวมกับระบบเดิมพบวา เครื่องอบแหงพลังงานรวม จะสามารถทําอุณหภูมิใหอยูในชวงใชงานไดในทุก
สภาวะ ซึ่งจะทําใหเครื่องอบแหงแบบใหมนี้สามารถใชไดทุกฤดูกาลเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวม
จากชีวมวลนี้
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ระบบควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติในเตาอบพลังงานรวม โดยใชพลังงานจาก
เทอรโมอิเล็กตริคในการผลิตกระแสไฟฟาปอนระบบ
The Automatic Temperature-control System in the Combined-cycle Solar
Dryer using Thermoelectric Generator
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ระบบควบคุมอุณหภูมิในเครื่องอบแหงที่พัฒนาขึ้นนี้ ไดใช เทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอร เรเตอรมาผลิตกระแสไฟฟ า
เพื่อใชในระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบเปาลมรอนที่ใชในกระบวนการอบแหง โดยนําเทอรโมอิเล็กทริกนี้มาติ ดลงบนแผน
ทองแดงซึ่งรับความรอนจากหมอตม และอีกดานประกบดวยฮีทซิงค โดยใชเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 6 โมดูล ซึ่งตอเทอรโมอิเล็ กทริ กนี้ด วยวงจรอนุ กรม แลวต อเข ากับ วงจรชารต แบตเตอรรี่ ซึ่ งจากการที่ ผูวิจัยได ทําการออกแบบและสร างระบบ
ดังกลาวพบวา ระบบควบคุมอุณหภูมิสามารถทํางานไดเองโดยไมตองพึง่ พาระบบไฟฟาแบบสายสง
คําสําคัญ: เทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอรเรเตอร ระบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
Abstract
The temperature control system in the dryer has been developed. Thermoelectric generators (TEGs)
were used in the temperature control system and heated air blower. This was carried out by placing
thermoelectric modules on the copper plate heated by the boiler. The another side of the plate was
contacted by a heat sink. The modules consisted of 6 thermoelectric modules connected into a series
circuit and to a battery charger circuit. As a result, the temperature control system in this research can
be operated without local electrical grid dependence.
Keywords: thermoelectric generator, temperature control, solar dryer
1. บทนํา
กระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยใชวิธีการอบแหง เพื่อชวยเพิ่มมูลคาของสินคา มักนิยมใช การตาก
แดดตามธรรมชาติซึ่งตองใชเวลานาน และอาจมีการรบกวนจากสัตว หรือแมลงได ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนซึ่ง
ไดรับพลังงานแสงอาทิตย คอนขางสูงตลอดทั้งป การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ สามารถ
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นํามาใช ในการอบแหงได เนื่องจากการอบแหงด วยเครื่องอบแห งพลังงานแสงอาทิตย เป นกระบวนการที่ สะอาดได รับการ
ยอมรับในระดับสากลอีกทั้งยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตและยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย แตก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของ
สภาพอากาศที่คาดเดาไดยากวาชวงที่ทําการอบอยูนั้นจะมีแสงแดดเพียงพอ หรือมีฝนตกหรือไม ดังนั้นการปอนความรอนเขา
เครื่องอบโดยตรงจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจ และสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพเครื่องอบแบบเดิมได
จากที่กลาวมาข างตน ในงานวิ จัย นี้ค ณะผูวิจัย จึง ออกระบบแบ งเปน 2 สวน ส วนแรกคื อระบบผลิต ไฟฟาจาก
เทอรโมอิเล็กตริก สวนที่สองคือระบบควบคุมอุณหภูมิในเครื่องอบ โดยทั้งสองสวนนี้จะใชแหลงพลังงานจากวัสดุเทอรโมอิเล็ก
ตริก (TE) ซึ่งการใชวัสดุเทอรโมอิเล็กตริกในการผลิตกระแสไฟฟานัน้ แผง TE จะถูกติดอยูกับแหลงความรอนโดยความไมสมดุล
ของอุณหภู มิระหวางทั้งสองด านจะกอใหเกิดความตางศั กยขึ้นระหวางขั้วของ TE แล วนําความตางศักย นั้นไปให เปนแหล ง
พลังงานตอไป
กลาวโดยสรุ ปได วา ระบบควบคุม อุณหภูมิ อัตโนมัติ ที่คณะผูวิจัยกํ าลัง จะศึ กษานั้น จะสามารถเพิ่ม ประสิทธิ์ ภาพ
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยแบบเดิมใหสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง และที่สําคัญคือพลังงานที่ใชใน
ระบบเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. วิธีการทดลอง
ระบบนี้เปนระบบควบคุมอุณหภูมิของตูอบแหง ที่ใชลมรอนในการชวยอบแหงนอกเหนือจากการใชแสงอาทิตย ซึ่ง
ระบบนี้จะทํางานรวมกับระบบเปาลมรอนเปนระบบที่ใชควบคุมพัดลม ที่จะเปาลมรอนเขาไปภายในตูอบแหงเพื่อชวยในการ
อบแหง โดยระบบนี้จะทํางานควบคุมการจายกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ที่ประจุไฟหรือชารตกระแสไฟจากระบบเทอรโมอิ
เล็กทริก ไปยังพัดลมเปาอากาศรอนที่ถูกระบายออกมาจากหมอน้ํา โดยระบบนี้จะเปนวงจรควบคุมอุณหภูมิที่มีค วามซับซอน
นอย ใชตัวเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของหมอน้ําเมื่อเกิดการถายเทความรอนจากหมอน้ํา ซึ่งหลักการในการทํางานของวงจรควบคุม
อุณหภูมิคือ การที่ใชตัวเซ็นเซอรเปนตัวควบคุมความตานทานภายในวงจร ตัวเซ็นเซอรที่ใชนี้เราจะใชอุปกรณที่เรียกวา เทอร
มิสเตอร (thermister) ซึ่งเทอรมิสเตอรนี้เปนตัววัดอุณหภูมิแบบสารกึ่งตัวนํา ที่ใชหลักการการเปลี่ยนแปลงความตานทานเมื่อ
อุณหภูมิเปลี่ยนไป แตจะมีทั้งการเปลี่ยนแบบสัมพันธตรงและผกผัน โดยเทอรมิสเตอรที่เรานํามาใชในวงจรนี้เปนเทอรมิสเตอร
ที่มีสัมประสิทธิ์ความตานทานตออุณหภูมิเปนลบ (Negative Temperature Coefficient, NTC) เปนเทอรมิสเตอรที่ความ
ตานทานลดลงเมื่ ออุ ณหภู มิเ พิ่ ม ขึ้ นแต มี การเปลี่ ย นแปลงความต านทานสู ง มากเมื่ อเที ย บกั บ RTD ด วยความไวต อการ
เปลี่ยนแปลงมาก เทอรมิสเตอรแบบนี้จึงเหมาะกับงานที่ตองการวัดความแตกตางของอุณหภูมิที่ชัดเจน แตเทอรมิสเตอร มี
คุณสมบัติไมเปนเชิงเสน ดังนั้นชวงอุณหภูมิที่ใชงานจึงจํากัดอยูในชวงแคบ ๆ เปนชวง ๆ ไปเชน ชวง 50-150 °C หรือ 150250 °C เราจึงนําคุณสมบัติของเทอรมิสเตอรมาใชรวมกับวงจรควบคุมพัดลมอัตโนมัติ
โดยวงจรนี้จะทํางานโดยการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอรเขาสูตัวรีเลย ควบคุมการจายกระแสไฟออกใหกับพัดลม
ซึ่งภายในวงจรยังใชการควบคุมโดยตัวตานทานที่จะมีคาความตานทานเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนไปดวย การตรวจจับ
ของเทอรมิสเตอรคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความตานทานของเทอรมิสเตอรก็จะมีคาต่ําลง ทําใหกระแสสามารถไหลภายในวงจร
ทําใหเกิดการทํางานของวงจร และในวงจรนี้ยังมีระบบที่ทําใหสามารถปรับคาของการจายกระแสไฟใหกับพัดลม โดยนอกจาก
จะใชเทอรมิสเตอรที่เปนตัวควบคุมความสัมพันธของอุณหภูมิกับการทํางานของพัดลมเปาลมรอนแลวนั้น ในวงจรนี้ก็ยังมีต ัว
ตานทานที่สามารถปรับคาได เพื่อเอาไวปรับระดับความตานทานใหเหมาะสม และสัมพันธกับชวงอุณหภูมิที่เราตองการใหพัดลม
ทํางานคือ ตัวตานทานที่ปรับคาไดนี้จะเปนตัวควบคุมเทอรมิสเตอรอีกชั้น เพื่อใหเราสามารถกําหนดชวงการทํางานของพัดลม
กับชวงของอุณหภูมิที่เราตองการไดดังแสดงในภาพที่ 1
ระบบเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอร เปนระบบผลิตกระแสไฟฟาจากความรอนของเตาตมน้ํา โดยระบบนี้จะติดอยู
บริเวณดานขางของถังใบที่หนึง่ ถังใบที่มีน้ํารอนดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งระบบนี้มีหลักการทํางานคือ การกําเนิดไฟฟาดวยความ
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รอนจากพฤติกรรมรอยตอโอหมมิก (Ohmic junction) ของอุปกรณเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอรเรเตอร อาศัยความแตกตาง
อุณหภูมิระหวางรอยตอดานรอนและดานเย็นของเทอรโมอิลิเมนต มีผลใหกลุมอิเล็กตรอนในวัสดุดานรอนมีพลังงานจลนสูง
กวาวัสดุดานเย็นและเกิดการเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว เกิดความตางของปริมาณของประจุไฟฟาจึงเกิดไฟฟาขึ้นที่ปลายขั้ว ตอของ
อุปกรณพรอมที่จะจายกระแสไฟฟาใหอุปกรณไฟฟา เราจึงไดนําเทคโนโลยีนี้มาใชในการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชสําหรับพัดลม
และวงจรควบคุม โดยระบบเทอรโมอิเล็กทริกที่เรานํามาใชผลิตกระแสไฟฟานี้เรานํามาใชโดยอยูในรูปของเทอร โมอิเล็กทริก
ซึ่งเราจะนําเทอรโมอิเล็กทริกนี้มาติดลงบนแผนทองแดงใหดานรอนของแผนติดลงบนแผนทองแดง และอีกดานก็จ ะประกบ
ดวยฮีทซิงค และตอเทอรโมอิเล็กทริกนี้ดวยวงจรอนุกรม ซึ่งเราใชเทอรโมอิเล็กทริกนี้ จํานวน 6 โมดูล จากนั้นเมื่อนําไปติดตั้ง
ที่บริเวณถังตมน้ํารอนแลวก็ตอเขากับวงจรชารตแบตเตอรรี่ โดยที่เราจะตอวงจรจากแบตเตอรรี่เขาสูพัดลม เมื่อเราทําการตม
น้ําก็ จะเกิดความแตกตางกั นของอุณ หภูมิ ทั้ง สองดานของเทอรโ มอิเ ล็กทริก ทําให เกิด กระแสไฟฟ าขึ้น และสามารถประจุ
กระแสไฟฟานั้นไวใชกับพัดลมและวงจรควบคุม โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟาจากภายนอก

ภาพที่ 1 ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ภาพที่ 2 ลักษณะของระบบเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอร (TEG )
3. ผลการวิจัย
ผลจากการหาคาเฉลี่ยของกําลังไฟฟาที่เทอรโมอิเล็กตริกโมดูลแตละตัวใหออกมาที่อุณหภูมิตางๆ โดยดานเย็นใช
น้ําหลอเย็นอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และดานรอนติดกับแหลงความรอนที่ปรับคาไดโดยมีการเปลี่ยนอุณหภูมิ ตั้งแต 20 100 องศาเซลเซียส ซึ่งไดผลตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยกําลังไฟฟาขาออก ของเทอรโมอิเล็กตริกโมดูลที่อุณหภูมิตางๆ

o

Temp C TEG 1
20
0.224
40
0.668
60
1.125
80
2.117
100
3.211

TEG 2
0.236
0.655
1.132
2.121
3.217

กําลังไฟฟาขาออก (W)
TEG 3 TEG 4 TEG 5
0.233 0.253 0.281
0.656 0.621 0.637
1.128 1.137 1.122
2.134 2.132 2.129
3.226 3.231 3.245

TEG 6 กําลังไฟฟารวม
0.223
1.450
0.662
3.899
1.126
6.770
2.126
12.759
3.232
19.362

จากผลในตารางที่ 1 พบวา กําลังไฟฟาสูงสุดที่ระบบชารจเขาแบตเตอรี่ไดมีคาเทากับ 19.362 วัตต จึงสามารถบอก
ไดวาระบบความรอนที่สรางขึ้นสามารถชารจพลังงานไฟฟาเขาแบตเตอรี่ไดสูงถึง 19.362 วัตต ซึ่งเทากับวาระบบนี้สามารถ
ชาร จแบตเตอรี่ ดวยกระแส 1.49 แอมแปร ที่ ความตางศั กย 13.00 โวลท ซึ่ งค านี้ สามารถชารจแบตเตอรี่ รถยนตข นาด
30 Ah เต็มภายในเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสําหรับการใชงานในระบบควบคุมอุณหภูมิแลว
4. สรุปผลการวิจัย
จากการที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางระบบควบคุมอุณหภูมิดังกลาว ระบบสามารถทํางานไดเองโดยไมตอง
พึ่งพาไฟฟาแบบสายสง ซึ่งวงจรเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอรสามารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาดวยกําลัง 19.362 วัตต ซึ่ง
เพียงพอตอการใชงานในระบบ และระบบความคุมอุณหภูมสิ ามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงทํางานไดตลอดเวลา
5. เอกสารอางอิง
[1] S. Janjai, N. Srisittipokakun, B.K. Bala (2008), Experimental and modelling performances of a roofintegrated solar drying system for drying herbs and spices, Energy, Vol 33, pp. 91–103
[2] N. Srisittipokakun, K. Kirdsiri, J. Kaewkhao, (2012), Solar drying of Andrographis paniculata using a
parabolicshaped solar tunnel dryer, Procedia Engineering, Vol 32, pp. 839 – 846
[3] ชัยธวัช ชูชัย และ สรอรรถ ธนูศิลป (2012), เครื่องกําเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริก Thermoelectric Generator, รายงาน
โครงการหมายเลข EE2012-43, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
[4] คณิต พิมพคําไหล, (2014), การศึกษาวิเคราะหและออกแบบการผลิตไฟฟาจากความรอนสูญเปลาของระบบปรับอากาศ
ดวยเทอรโมอิเล็กทริคเพื่อประจุแบตเตอรี่ (Analysis and design of power generation from waste heat of air
conditioning system by Thermoelectric for charging battery), วิทยานิพนธ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
[5] ภาควิช าฟ สิกส มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล าธนบุ รี . (2006). “การวิ จัย และพั ฒนาวัส ดุเ ทอรโ ม-อิ เลคทริ ค
(Thermoelectric material) เพื่อประยุกตใชในการผลิตพลังงาน,” ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที 43. สาขาศึกษาศาสตร . หนา 3-10.
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมเิ นสเซนซของแกวซิงคลเิ ทียมบิทมัสบอเรต
ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
Study On Physical, Optical And Luminescence Of Zinc Lithium Bismuth
Borate Glasess Doped With Samarium Oxide
กิติพันธ บุญอินทร1,2* ชลิตา ผิวเกลี้ยง1 และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
kboonin@hotmail.com
บทคัดยอ

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขน
ของบิสมัทออกไซด ตั้งแต 15,20,25 และ 30 เปอรเซนตโมล จากองคประกอบ (59-X)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3–
1Sm2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิ สมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด พบวา ความหนาแน นมีคาเพิ่มขึ้ น
ในขณะที่ปริ มาตรเชิงโมลมีค าลดลงตามปริมาณความเขม ขนของบิสมั ทออกไซด เมื่อวัดสเปกตรั มการดูดกลื นแสงพบว า
คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
การเปลงแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต ซาแมเรียมออกไซด บิสมัทออกไซด สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ
Abstract
The zinc Bismuth borate glasses doped with Sm3+ 1mol% which varies Bi2O3 concentration are
15, 20, 25 and 30 mol% of the composition (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3 have been
synthesized by conventional melt quenching technique. The physical, optical and luminescence properties
were investigated. The results shown that the density increased whereas the molar volume decreased
with increasing Bi2O3 concentrations. The intensity of all absorption bands increased with increasing Bi2O3.
In addition, the luminescence properties of Bismuth borate dope zinc Bismuth borate glasses system
were carried out using excitation wavelengths of 404 nm.
Keywords: zinc borate glasses, samarium oxide, bismuth oxide, optical property, luminescence property
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1. บทนํา
แกวบอเรต (Borate Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง
เมื่อเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงสรางแกว จะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกั นแบบสุมซึ่งจะจับกันของโครงสราง
เปนแบบสามเหลี่ยม BO3 และ โครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซึ่งการรวมตัวประเภทนี้จะมีลักษณะที่เสถียร เชน BO3(2+)
BO3(3+) BO3(4+) เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรตจะเปนโครงสรางแบบสามมิติ สิ่งเหลานี้ทําใหแกวบอเรตเปนหนึ่ง
ในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสงรวมกับ
การเติมกลุมธาตุหายาก เนื่องจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง นอกจากนี้กลุม
ธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกว และแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว และคุณสมบัติ
ทางกายภาพ (D.D. Ramteke and et al 2015 : 25-30)
ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง
ไดโอด เลเซอร ซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความ
สนใจเปนพิเศษ เนื่องจากสามารถประยุกตใช งานทางด านผลิ ตภัณฑอิเ ล็กทรอนิกส จอพลาสมา เนื่องจากมี คุณภาพสู ง
ซิงคออกไซดได รับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสํ าหรับผลิ ตจอโทรทัศนแ ละจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย พบว า
ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางแสงของแกว (B. Sailaja and et al. 2015 : 273-276)
บิสมัทเปนธาตุลําดับที่ 83 สัญลักษณ Bi เปนโลหะ ลักษณะเปนของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ เปนตัวนําความรอน
ไฟฟาไดดี มีสมบัติพิเศษคือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใชประโยชนนําไปผสมกับโลหะอื่นใหเปนโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ํา
(Kirti Nanda and et al. 2016 : 521-526)
ซาแมเรียม (Samarium) เปนธาตุหายากที่สามารถเปลงแสงได ซึ่งจะมีความวาว คลายกับเงินและมีความเสถียร
ในสภาพอากาศทั่วไป ซามาเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอิ่นๆ ในแรโมนาไซด และ แรแบสตนีไซด ซามาเรียมเปน
สารประกอบที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตแมเหล็กถาวร ยิ่งไปกวานั้นมีการประยุกตใชงานทางดานเลเซอรเอ็กซเรย เครื่องมือ
ที่ใชวัดความแมนยํา ผลิตแสงสีขาวในเทคโนโลยีสเตลท การดูดกลืนของรังสีอินฟราเรดในแกวนําแสง และอุตสาหกรรมในโรง
ภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (A.A. Ali and et al. 2012 : 5475-5479)
ในงานวิจัยนี้ ไดทําการเตรียมแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด (ZLNaB:Eu3+) เพื่อศึกษา
สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนตของแกว
2. วิธีการทดลอง
สําหรับสูตรแกวที่ทําการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3 เมื่อ
(x คือ 10 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
(Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ ZnO Li2O Bi2O3 B2O3 และ Sm2O3 ที่มีความบริสุทธิ์สูงผสมลง
ในเบาหลอมอะลูมินา ตอมานําไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ตอมานําแกวที่หลอม
ไดเทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด
ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม.
สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การ
วิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific)
และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent
Technologies)
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3. ผลการวิจัย
คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิ งโมลของแกวซิงคบิสมั ทบอเรตเจื อดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ Bi2O3
ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล โดยทั่วไปคาความหนาแนนของแกวจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมวลและปริมาตรที่เกิด
จากโครงสรางแกว ความหนาแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการจัดเรียงตัวของอะตอมและกลุมของอะตอมที่สามารถเขาไป
แทนที่อะตอมดังกลาวในโครงสรางแกวได
จากคาความหนาแนนพบวาคาความหนาแนนมีคาลดลง เมื่อเติมปริมาณความเขนขนของ Bi2O3 ตั้งแต 15 จนถึง
30 เปอรเซ็นโมล ซึ่งจากความสัมพันธแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนน โดยคา
ความหนาแนนมีคาอยูระหวาง3.2320+5.439E-16 ถึง 3.2190+ 7.131E-04 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร จากการวิเคราะห
หาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาคาปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับคาความหนาแนนของแกว ซึ่งพบวาปริมาตรเชิงโมลมี
คาเพิ่มขึ้นเมื่อเจือปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล ซึ่งคาจะอยูระหวางชวง 3.2320+5.439E16 ถึง 3.2190+ 7.131E-04 กรัมตอลูกบาศก

ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน

ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
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ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทออกไซดบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ
Bi2O3 ที่แตกตางกันตั้งแต ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยาง
ชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 1076 นาโนเมตร (6F9/2) 1225 นาโนเมตร (6F7/2) 1370 นาโนเมตร
(6F5/2) 1472 นาโนเมตร (6F3/2) 1524 นาโนเมตร (6F15/2) และ 1586 นาโนเมตร (6F1/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืน
ของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงซิลิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 1076 ถึง 1586
นาโนเมตร

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ Bi2O3 ที่
แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดัง ภาพที่ 4 พบวา
สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของ
แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง ( 4F9/2) ที่ความยาวคลื่น 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคลื่น 375
นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร (6P5/2+4M19/2) ที่มีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่ความ
ยาวคลื่น 527 นาโนเมตร
ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของ แกวซิงคบิสมัทออกไซดบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ Bi2O3
ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพ
ที่ 5 จากรูปพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค ในชวง Vis ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาว
คลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6F9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการ
เปลง แสงที่มีความเขมของสัญ ญาณสู งสุด อยูที่ค วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับไดอะแกรมระดั บ
พลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+ ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+
4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการเตรียมแกวซิงคบิสมัทบอเรตที่เจือดวย Sm2O3 (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 –
1Sm2O3 (เมื่อ x คือ 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล) ดวยความเขมขนของ Bi2O3 แตกตางกัน โดยมีคาความหนาแนน
ลดลง และคาปริมาตรเชิงโมลของแกวมีคาเพิ่มขึ้น
ผลของสเปกตรัมการดูดกลื นแสง ปรากฏทั้ง หมด 6 พี ค โดยการดูดกลื นแสงที่ค วามยาวคลื่น 1076 นาโนเมตร
6
( F9/2) 1225 นาโนเมตร (6F7/2) 1370 นาโนเมตร (6F5/2) และ 1472 นาโนเมตร (6F3/2) 1524 นาโนเมตร (6F15/2) และ 1586
นาโนเมตร (6F1/2)
สเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้ งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการ
กระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่มีความยาวคลื่น 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาว
คลื่น 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่มีความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร (6P5/2+4M19/2) ที่มีความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร
(4G9/2+4I15/2) ที่มีความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร (4I11/2+4M15/2) ที่มีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่มีความยาว
คลื่น 527 นาโนเมตร
สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง VIS-NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร
6
( H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของ
สัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2)
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวั สดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก
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และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และสํานักงานคณะกรมการวิจัย
แหงชาติ(วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยเปนอยางดี
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สมบัติทางแสงและการเปลงแสงของระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 3+
Optical and Luminescence Properties of Eu3+ -doped
Strontium Barium Phosphate Glass
เยาวลักษณ ทาริวงศ1,2 ณัฐกฤตา จันทิมา1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
natthakridta@webmail.npru.ac.th and y.tariwong@gmail.com
บทคัดยอ

สมบัติการดูด กลืนแสง และสมบัติ การเปลงแสงของ Eu3+ เจือในระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต (SrOBaO-P2O5) ที่ความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน ไดรับการตรวจวัด ตัวอยางแกวถูกเตรียมโดยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัว
ลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวอยูในชวงความยาวคลื่น
250-2500 นาโนเมตร โดยความเขมของการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 สมบัติ
การเปลงแสงของตัวอยางแกวถูกตรวจสอบภายใตการกระตุนดวยแสงและรังสีเอกซ สามารถพบการเปลงแสงที่มีความเขมของ
สัญญาณสูงสุดที่ความยาวคลื่น 163 และ 610 นาโนเมตร ตามลําดับ โดยการเปลงแสงอยูในชวงของแสงสีแดง แสดงใหเห็นวา
แกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวยยูโรเพียมออกไซดมีแนวโนมเปนวัสดุเปลงแสงสีแดง
คําสําคัญ: แกวฟอสเฟต ยูโรเพียมออกไซด สมบัติการดูดกลืนแสง สมบัติการเปลงแสง
Abstract
Absorption and photoluminescence properties of Eu3+ doped strontium barium phosphate (SrOBaO-P2O5) glass systems have been investigated in different concentration of Eu2O3. The glass samples
were prepared by melt-quenching technique at 1200 C. The results indicated that the absorption bands
of glass samples were clearly observed in the 250-2500 nm. The intensity of absorption bands increased
with increasing Eu2O3 concentrations. The luminescence properties were investigated under UV and X-ray
excitation. It was found that the strongest emission peaks of photoluminescence and radioluminescence
at 613 and 610 nm, respectively, which its color is located in the red region. From the results indicated
that strontium barium phosphate doped Eu3+ ions can be effective materials for red color emitting
materials.
Keywords: phosphate glass, europium oxide, absorption properties, luminescence properties
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1. บทนํา
ปจจุบันธาตุหายาก (Rare-earth: RE) เจือในวัสดุของแข็ง (Solid state materials) ไดรับความสนใจจากนักวิจัย
เปนอยางมาก เนื่องจากเปนกลุมธาตุที่ระดับชั้นพลังงานถูกลอมรอบดวย 5s และ 5p ซึ่งเปนเหมือนเกราะปองกันจากการ
ถูกรบกวนภายนอก สงผลใหธาตุหายากมีการดูดกลืนแสง (Absorption) และการเปลงแสง (Luminescence) ที่มีความคมชัด
(Murali Mohan et al., 2013: 23) โดยนักวิจัยไดศึกษาการดูดกลืนแสงและการเปลงแสงของ RE สําหรับประยุกตและพัฒนา
สิ่งประดิษฐออปโตอิเล็กทรอนิกส (Optoelectronics) เชน จอรับรั งสีเอกซ ที่มีความเขมสูง เสนใยนําแสงเพื่อการสื่อสาร
(Fiber optic communication devices) วัสดุเลเซอร (Laser materials) ตัวขยายสัญญาณแสง (Optical amplifiers)
อุปกรณจัดเก็บขอมูลดวยแสง (High density optical storage device) จอแสดงผล (Color displays) อุปกรณการสื่อสาร
ใตทะเล (Under sea communication) อุปกรณสรางภาพทางการแพทย (Medical imaging) อุปกรณ Positron emission
tomography (PET ) และวัสดุซินทิลเลชัน (Scintillation materials) เปนตน (Moszynski, 2003: 101, Vijaya et al.,
2013: 85) ยู โ รเพีย มออกไซด 3+ (Europium: Eu3+) เป นธาตุห ายากที่ สามารถเปล ง แสงแบบความยาวคลื่นเดี ย ว
(Monochromatic) ที่ ความยาวคลื่นประมาณ 610 นาโนเมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ย นระดับชั้ น
พลังงาน 5D0→7F2 โดยวัสดุที่เจือดวย Eu3+ เหมาะสําหรับประยุกตใชงานเปนวัสดุตัวกลางเลเซอรของแข็งที่เปลงแสงสีแดง
และสารเรืองแสงสีแดง (Red emitting phosphors) เปนตน (Linganna & Jayasankar, 2012: 789)
แกว (Glass) เปนวัสดุประเภทหนึ่งที่นิยมทําเปนโฮสต (Host) สําหรับเจือธาตุหายาก เนื่องจากเปนวัสดุที่มีความใส
งายตอการสังเคราะห ตนทุนการผลิตต่ํา สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสัดสวนของสารที่เปนโครงสรางแกวแตละชนิดได และ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของสารเจือไดงายอีกดวย (Chewpraditkul et al., 2012: 1762, Fukabori et al., 2011: 910, Jiang et
al., 2004: 323 และ Santiago et al., 2011: 1488) แกวฟอสเฟต (Phosphate glass) เปนหนึ่งในโฮสตแกวที่มีคุณสมบัติ
ทางกายภาพที่นาสนใจ เชน มีความโปรงใสสูง (High transparency) จุดหลอมเหลวต่ํา (Low melting point) เปนโฮสตที่ดี
สําหรับการเจือธาตุหายาก เนื่องจากมีพลังงานโฟนอนต่ํา (Low phonon energy) และธาตุหายากสามารถละลายไดดีในแกว
ฟอสเฟต แตเนื่องจากแกวฟอสเฟตมีความเสถียรภาพทางเคมีต่ํา และดูดความชื้น จึงไดมีการเติมออกไซดของธาตุหมู 1
(Alkaline) และธาตุหมู 2 (Alkaline earth) เชน ลิเทียมออกไซด (Lithium oxide: Li2O) โซเดียมออกไซด (Sodium oxide:
Na2O) แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide: CaO) สตรอนเซียมออกไซด (Strontium Oxide: SrO) หรือแบเรียมออกไซด
(Barium Oxide: BaO) ลงไปในแกว เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมีของแกวฟอสเฟต (Tiwari et al., 2007: 167-168,
Murthy et al., 2009: 349, Linganna et al., 2013: 40)
จากความสําคัญ ที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัย สนใจศึกษาสมบั ติทางแสงและการเปลงแสงของ Eu3+ เจื อในแก ว
สตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต (SrO-BaO-P2O5) ที่ความเขมขนตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวัสดุเปลงแสงตอไป
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การหลอมแกว
แกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตถูกเตรียมขึ้น โดยใชสูตร 30SrO:20BaO:(50-x)P2O5:xEu2O3 เมื่อ x เทากับ 0.00,
0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล ผสมสารเคมีทั้งหมดลงในเบาหลอม คนใหเขากัน และนําเขาเตาเผาไฟฟาที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส คางไวเปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนําเบาหลอมออกจากเตาเผา เทน้ําแกวเหลวลงในแมพิมพ
เหล็กกลาไรสนิม ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึงนําแกวออกจากแมพิมพ นําแกวไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา
3 ชั่ วโมง จากนั้ นป ด เตาอบให อุณหภู มิล ดลงจนถึง อุ ณหภู มิ หอง จึง นํ าแก วออกจากเตาอบ นํ าไปตั ด และขัด ให มีข นาด
1.0×1.5×0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร และนําตัวอยางแกวที่ไดไปวิเคราะหสมบัติในดานตางๆ
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2.2 การวัดการดูดกลืนแสง (Absorption)
วัด สเปกตรั ม การดู ด กลื นแสงของแก วสตรอนเซี ย มแบเรี ย มฟอสเฟตโดยใช เ ครื่ องยู วี -วิ สิ เ บิ ล -เนี ย ร อินฟราเรด
สเปกโตรโฟโตมิเตอร (UV-Visble-Near Infrared, UV-Vis-NIR) รุน UV 3600 ของบริษัท Shimadzu ที่ชวงความยาวคลื่น
250-2500 นาโนเมตร
2.3 การวัดการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยแสง (Photoluminescence: PL)
วัดการเปลงแสงของตัวอยางแกว โดยใหความยาวคลื่นสําหรับการกระตุน (Excitation wavelength) 394 นาโนเมตร
ดวยเครื่องฟลูออเรสเซนต สเปกโตรโฟโตมิเตอร รุน Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer ที่มีหลอดซีนอนเปน
แหลงใหกําเนิดแสง
2.4 การวัดการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยรังสี (Radioluminescence: RL)
วัดการเปลงแสงของตัวอยางแกวโดยการกระตุนดวยรังสีเอกซ (X-ray) ดวยเครื่องวัดการเปลงแสงโดยการกระตุนดวย
รังสี (X-ray induced optical luminescence) ใชเปาทองแดงเปนตัวกําเนิดรังสีเอกซ (Cu target x-ray generator) จาก
Inel, XRG3D-E: X-Ray generator ใชความตางศักยไฟฟา 50 กิโลโวลต กระแสไฟฟา 30 มิลลิแอมป และเสนใยแกวนําแสง
ถูกใชในการตรวจจับสเปกตรัมการเปลงแสง ดวยชุดสเปกโตรมิเตอรจาก QE65 Pro, Ocean Optics
3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดลองหลอมแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกันพบวา ตัวอยาง
แกวที่ไดมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน ใสสม่ําเสมอและไมมีสี ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอยางแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Eu2O3
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวที่ความยาวคลื่น 250-2500 นาโนเมตร
จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว พบวาที่ความเขมขนของ Eu2O3 เทากับ 0.00 รอยละโดยโมล
สเปกตรัมมีลักษณะเปนเสนราบเรียบ แสดงใหเห็ นวาตัวอย างแกวไมมีการดูดกลืนแสง และเมื่อเพิ่มปริมาณความเขมข นของ
Eu2O3 ตัวอยางแกวสามารถดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 250–2500 นาโนเมตร โดยพบพีคการดูดกลืนแสงทั้งหมด 4 พีค ที่
ความยาวคลื่น 463, 532, 2088 และ 2209 นาโนเมตร สอดคลองกับการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจากสถานะพื้นไปยังสถานะ
กระตุนดังตอไปนี้ 7F0→5D0, 7F1→5D1, 7F1→7F6 และ 7F0→7F6 (Reddy et al., 2015: 577) ตามลําดับ โดยความเขมของ
การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 สังเกตไดจากภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการเปลงแสงของตัวอยางแกวโดยการกระตุนดวยแสง (a) และรังสีเอกซ (b)
การศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวย Eu2O3 ชวงความยาวคลื่น 550-750
นาโนเมตร พบวาเมื่อกระตุนดวยแสงความยาวคลื่น ( λ ex ) เทากับ 394 นาโนเมตร และกระตุนดวยรังสีเอกซ สามารถพบ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 187

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

สเปกตรัมการเปลงแสงของตัวอยางแกวไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค สอดคลองกับการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจากสถานะกระตุน
ไปยังสถานะที่ต่ํากวา ไดแก 5D0→7F1, 5D0→7F2, 5D0→7F3 และ 5D0→7F4 ตามลําดับ (Reddy et al., 2015: 577) แสดงดัง
รูปภาพที่ 3 ตัวอยางแกวที่ถูกกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสีสามารถเปลงแสงไดสูงสุดที่ความยาวคลื่น 613 และ 610
นาโนเมตร ตามลําดับ โดยลักษณะรูปรางของสเปกตรัมการเปลงแสงที่ไดจากการกระตุนทั้งสองแบบมีลักษณะที่เหมือนกัน มี
จุดยอดพีคและความเขมของสัญญาณตางกันเล็กนอย นอกจากนี้พบวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของ Eu2O3 สงผลใหการเปลงแสง
ของตัวอยางแกวมีความเขมเพิ่มมากขึ้น แสดงดังภาพที่ 4
PL : nm
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ภาพที่ 4 ความเขมของการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสีกับความเขมขนของยูโรเพียมออกไซด
จากการศึกษาการเปลงแสงของแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตโดยการกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสี พบวา
ตัวอยางแกวสามารถเปลงแสงไดสูงสุดที่ความยาวคลื่น 613 และ 610 นาโนเมตร ตามลําดับ จึงไดนําความยาวคลื่นดังกลาว
ของแตละความเขมขนมาเปรียบเทียบการเปลงแสงที่ไดจากการกระตุนทั้งสองแบบ แสดงดังภาพที่ 4 พบวา ตัวอยางแกวที่
กระตุนดวยรังสีเอกซสามารถเปลงแสงไดเขมกวาการกระตุนดวยแสง เนื่องจากการศึกษาการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยรังสี
เกิดจากการถายเทความรอนของคูอิเล็กตรอน-โฮล (Electron-hole pair) สามารถสงผานพลังงานไปยังศูนยกลางของ Eu3+
ไดโดยตรง สงผลใหลักษณะของพีคมีความแหลมและคมชัด ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของการเปลงแสงที่เกิดขึ้น
4. สรุปผลการทดลอง
แกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน ถูกเตรียมขึ้นดวยวิธีการหลอมและทํา
ใหเ ย็นตั วลงอยางรวดเร็ ว ผลการทดลองหลอมแก วพบวา ตัวอยางแกวที่ได มีลักษณะใสเปนเนื้อเดียวกันและไมมีสี จาก
การศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวพบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงไดในชวงวิสิเบิลและอินฟาเรดใกล จากการศึกษาการ
เปลงแสงโดยการกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสีเอกซพบวา ตัวอยางแกวสามารถเปลงไดสูงสุดที่ความยาวคลื่น 613 และ
610 นาโนเมตร ตามลําดับ ซึ่งอยูในชวงของแสงสีแดง จากสมบัติการเปลงแสงของตัวอยางแกวแสดงใหเห็นวาแกวสตรอน
เซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวยยูโรเพียมออกไซดมีแนวโนมเปนวัสดุเปลงแสงสีแดงได
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับความรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
Study of Physical and Optical Properties on Bismuth Borophosphate Glasses
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ที่มีองคประกอบและความ
เขมขนแตกตางกัน คือ BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 ºC
ผลการทดลองแสดงใหพบวา ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว BiBP2 มีคาสูงกวาแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ
จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบวาขอบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความ
เขมขนของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ
แกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตทั้งสามสูตร
คําสําคัญ: แกว บิสมัทออกไซด แกวฟอสเฟต
Abstract
In this work, the physical and optical properties of ternary bismuth borophosphate glasses of three
composition which different concentration as BiBP1, BiBP2 and BiBP3 were prepared by quenching technique
at 1200 ºC. The results show that the densities and molar volume of BiBP2 was higher than BiBP1 and
BiBP3, respectively. Optical properties of glasses were characterization. It can be observed that the absorption
edge was slightly shifted to the longer wavelength with increasing of Bi2O3 concentration. Theses phenomena
were improves the physical and optical of ternary bismuth borophosphate glasses.
Keywords: glass, bismuth oxide, phosphate glass
1. บทนํา
ในปจจุบันชีวิตประจําวันของมนุษยไดใชประโยชนจากวัสดุที่ถูกสังเคราะหขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย แกว เป นหนึ่ งในวั ส ดุที่ ถูกนํ ามาใชอย างแพรห ลาย เช น งานก อสร าง (constructions) บรรจุภั ณฑ (contain)
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เครื่องประดับตกแตง (ornaments and figurines) อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส (optoelectronic devices) และวัสดุ
กําบังรังสี (radiation shielding materials) เปนตน เนื่องจากแกวเปนวัสดุที่มีลักษณะโปรงใส ตนทุนการผลิตต่ํา งายตอการ
รักษา มีค วามทนต อรั งสี ทนตอสภาพกรด-เบส และสามารถปรับ เปลี่ย นองคป ระกอบใหเ หมาะสมกั บการใช งานไดอยาง
งายดาย (J. Kaewkhao et al., 2010: 38)
โดยทั่ วไปแกวมีห ลากหลายชนิดขึ้นอยูกับ องคป ระกอบของแกว เชน แกวซิ ลิเกต (silicate glass) แกวฟอสเฟต
(phosphate glass) แกวบอเรต (borate glass) และแกวเทลลูเลต (tellulate glass) เปนตน แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเดน เชน ความโปรงใสสูง จุดหลอมเหลวต่ํา ความหนืดต่ํา
และเปนแกวที่เหมาะสําหรับการเจือแรธาตุหายาก (rare earth, RE) เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีและแรธาตุหายาก
สามารถละลายไดดีในแกวฟอสเฟต (K. El-Egiliet al., 2003: 237) อยางไรก็ตามแกวฟอสเฟตมีความทนทานตอสารเคมี
คอนขางต่ํา และดูดความชื้นสูง ซึ่งเปนขอจํากัดในการใชงาน ดังนั้นจึงไดมีการเพิ่มออกไซดอื่นๆ เขาไปเปนสวนประกอบใน
แกวฟอสเฟต เชน บิสมัทออกไซด (bismuth oxide, Bi2O3) (J. Kaewkhao et al., 2012: 700) อะลูมิเนียมออกไซด
(aluminum oxide, Al2O3) ทังสเตนออกไซด (trioxide, WO3) โซเดียมออกไซด (sodium oxide, Na2O) และแบเรียม
ออกไซด (barium oxide, BaO) เป นต น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความทนทานต อ สารเคมี แ ละลดความชื้ นของแก วฟอสเฟต
(S. Damodaraiahet al., 2017: 14) จากการศึกษางานวิจัยพบวาการเติมบิสมัทออกไซด สามารถเพิ่มความเสถียรภาพทาง
เคมีของแกวฟอสเฟตไดเปนอยางดี (B.O. El-bashira al., 2017: 93) และพบวาการเติมโบรอนออกไซดสามารถปรับปรุง
โครงสรางแกวฟอสเฟตใหมีความแข็งแรง (Xiaolin Wangal al., 2012: 158) และเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมีใหดียิ่งขึ้น
(Gopi Sharma al., 2012: 960)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสงของบิสมัทออกไซดในแก วบอโรฟอสเฟต เพื่อเป น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวัสดุแกวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมแกว
การเตรียมแกวระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตโดยใชสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 : 17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3
: 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยคือบิสมันออกไซด กรดบอริก
(boric acid, H3BO3) และแอมโมเนียฟอสเฟต (ammonium dihydrogen orthophosphates, NH4H2PO4) โดยการเตรีม
สารเคมีที่เปนสวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ชั่งสารเคมีลงในเบาหลอม คนใหเขากัน แลวนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 ºC เปนเวลา
3 ชั่วโมง หลังจากนั้นเทน้ําแกวลงในแมพิมพแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 3 ชั่วโมงและนําไปตัดและขัดใหมีขนาด
1.0×1.5×0.3 cm3
2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความ
หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากนั้นนําไปคํานวณตามสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94)


wa
 w
wa  wb

(1)

เมื่อ  หมายถึงความหนาแนน wa หมายถึง น้ําหนักของตัวอยางแกวในอากาศ, wb หมายถึงน้ําหนักของแกวตัวอยางใน
น้ํา และ  w หมายถึง ความหนาแนนของน้ํามีคาเทากับ 1.000 g/cm3 จากคาความหนาแนนของตัวอยางแกวสามารถนํามา
คํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลได
ปริมาตรเชิงโมล (Molar volume) ของตัวอยางแกวสามารถคํานวณไดจากสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94)
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Vm 

MT


(2)

เมื่อ M T หมายถึงผลรวมทั้งหมดของน้ําหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก
M T  xBi2O3 Z Bi2O3  xB2O3 Z B2O3  x P2O5 Z P2O5

(3)
หมายถึงมวล

เมื่อ xBi O , xB O และ xP O หมายถึงสัดสวนโมเลกุลขององคประกอบออกไซด Z Bi O , Z B O และ Z P O
โมเลกุลขององคประกอบออกไซด
2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง
การศึ กษาสมบั ติ ท างแสงของตั ว อย างแก วได ศึ กษาด ว ยการดู ด กลื นแสง (Absorption) และการวิ เ คราะห ค า สี
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* ของตัวอยางแกว โดยใชเครื่องแครี่อิคลิพฟลูออเรส
เซนตสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Cary eclipse fluorescence spectrophotometer) รุน Cary Eclipse ของบริษัท Agilent
Technologies
2 3

2 3

2
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2 3

2
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการทดลองของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรพบวาแกวมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันมีลักษณะโปรงใสและมีสีเหลืองเขม
ปนน้ําตาล เนื่องจากบิสมัทออกไซดเปนสารที่ใหสีเหลือง ดัง นั้นเมื่อบิสมัทออกไซดเปนองค ประกอบหลักในแกวจึงสงผลให
ตัวอยางแกวทั้งสามสูตรมีสีเหลืองเขมปนน้ําตาล สังเกตไดจากภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
5.2
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ภาพที่ 2 ความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
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จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 4.7638, 5.0653 และ
5.0432 g/cm3 ตามลําดับ โดยการเติม Bi2O3, B2O3 และ P2O5 ที่ความเขมขนแตกตางกัน สงผลใหความหนาแนนของ
ตัวอยางแกวที่ ไดมีค าแตกต างกัน และนอกจากนี้ พบว าตัวอย างแก ว BiBP2 มีความหนาแนนมากกวา BiBP3 และ BiBP1
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2
75

3

Molar volume (cm /mol)
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ภาพที่ 3 ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3

Absorbance (arb. units)

จากการศึกษาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 72.1054 73.1432
และ 59.3923 cm3/mol ตามลําดับ ซึ่งจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แสดงดังภาพที่ 3 เนื่องจากบิสมัทออกไซดมีมวลโมเลกุลสูง (465.9589) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ฟอสเฟตออกไซด (141.9445) และโบรอนออกไซด (69.6202) จึงทําใหผลรวมทั้งหมดของน้ําหนักโมเลกุลมีคาสูง และสงผล
ให ปริ ม าตรเชิ งโมลมี คาเพิ่ ม ขึ้น นอกจากนี้ สามารถอธิ บายได วา โครงสร างของตัวอย างแก ว BiBP2 มี ช องวางและเกิ ดการ
ขยายตัวมากกวาตัวอยางแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ (J. Kaewkhao et al., 2012: 701)
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
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จากการศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ในชวงความยาวคลื่น 200-1100 นาโนเมตร
พบวาขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรเริ่มต นที่ความยาวคลื่นประมาณ 600 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4
สงผลใหตัวอยางแกวมีสีเหลืองเขม โดยทีข่ อบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความเขมขนของ
Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น
จากการศึกษาคาสี Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* โดยคา L* หมายถึง
ความสวาง คา +a* หมายถึงอยูในทิศของสีแดง -a* หมายถึงอยูในทิศของสีเขียว +b* หมายถึงอยูในทิศของสีน้ําเงิน และ –b*
หมายถึงอยูในทิศของสีเหลือง จากผลการทดลองสามารถพบคา L*-a*-b* ของตัวอยางแกวแสดงดังตารางที่ 1 และเมื่อนํา
คาที่ไดมาพล็อตกราฟพบวา ลักษณะสีของตัวอยางแกวอยูในชวงของแสงสีเหลืองเขมไปทางสีแดง แสดงดังภาพที่ 5 ซึ่งผลการ
ทดลองมีความสอดคลองกับลักษณะของตัวอยางแกวที่ได (Katarina Marušić et al., 2016: 63)
ตารางที่ 1 คา L*-a*-b* ของตัวอยางแกว
ตัวอยางแกว

L*

a*

b*

BiBP1

69.3282

7.3208

76.2605

BiBP2

66.1993

13.9987

84.4669

BiBP3

59.5972

18.309

85.8411

ภาพที่ 5 CIE ระบบ L*-a*-b ของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของระบบแกวบิสมัทโบโรฟอสเฟต จากสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 :
17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3 : 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ดวยเทคนิคการหลอมแลว
ทําใหเ ย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส จากการศึกษาสมบัติ ทางกายภาพพบวา ความหนาแนนและ
ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP2 มีคาสูงกวา BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยศึกษาการ
ดูดกลืนแสงพบวา ขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความเขมขนของ Bi2O3
ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโร
ฟอสเฟต
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Abstract

The physical and optical properties of 10BaO: 5Al2O3 : 15Sb2O3 : 10Gd2O3 : 60P2O5 and 10BaO:
5Al2O3 : 15TeO2 : 10Gd2O3 : 60P2O5 composition was study systematically. In this studied the samples were
prepared by conventional melt quenching technique and characterized by XRD, density, refractive index,
molar volume, dielectric constant (  ), optical dielectric constant (P∂t/∂P), molar refractivity, and refraction
lose. The XRD analysis shows the amorphous nature of so prepared samples. The composition with TeO2
and Sb2O3 has density 3.185303 g/cm3 and 3.367803 g/cm3 respectively. Refractive index for TeO2
composition is 1.6514 which is greater than 1.6328 for the Sb2O3 composition.
Keywords: amorphous, dielectric constant, melt quenching, optical properties
1. Introduction
Phosphate glasses have advantages over its counterparts because of its properties like these
glasses generally hold high thermal expansion coefficient (α), low melting temperature, low glass
transition temperature (Tg) and high electric conductivity (Yajun et al., 2014: 414-418). Therefore an
increasing interest is drawn in phosphate glasses for many low temperature applications (Sahar et al.,
2015: 18-23). But unfortunately, the phosphate glasses have some problems like comparatively low
chemical durability which makes phosphate glasses in general inappropriate for practical applications
(Shih et al., 2001: 1811-1813). It was suggested that the crosslink density and bonding strength of the glass
network can be increased by nitridation and addition of proper modifiers, which lead to a good
enhancement in the chemical durability of the modified phosphate glasses (Shih et al., 2001: 1811–1813),
in view of the fact that Tg increases with increasing bonding strength of the glass structure (Shih et al.,
2001: 1811–1813). Therefore improving chemical durability by with addition of different modifiers is
frequently accompanied by an increase in Tg. Therefore, it is not easy to prepare a phosphate glass
possessing a low Tg and excellent chemical durability simultaneously. Among all the additives made to
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phosphate glasses to improve their durability, PbO is the only one which reduces the dissolution rate and
Tg simultaneously (Shih et al., 2001: 1811–1813).
Lead based low-melting point glasses are used in a number of commercial areas like adhesives
for glass, sealing or coating frits for electronic components, conductive or resistive pastes. Science lead is
harmful to human health and environment. Therefore, the research for development of lead-free lowmelting point glasses with good properties, has involved a great interest (Yajun et al., 2014: 414-418).
Amongst different metal oxides, the use of Al2O3 in to phosphate glass network is likely to boost
the chemical durability of these glasses since Al2O3 penetrate into the glass network with AlO4 structural
units. Incidentally, the vibrational frequency of Al–O stretching in AlO4 and the band due to P–O–P
stretching vibrations of PO4 groups are found to be around 700 cm-1 (Prasad et al., 2006: 2478–2488). As
an outcome, it is quite probable that tetrahedral Al ions to cross-link with the adjacent phosphor chains
by the formation of AlPO4 species that strengthen the glass network. The presence of such linkages
improves the aqueous durability, increases the glass transition temperature and reduces the thermal
expansion coefficient of these glasses. Rare earth (RE) glasses are famous for their better physical and
chemical properties, such as enhanced hardness, thermal characterization and elastic modulus, and
particularly, higher chemical durability, due to higher field strength than traditional network modifier
cations (Liang et al., 2014: 135–140)
The Sn contain phosphate glass attract extensive investigation because these glasses have low
melting point and good water durability (Bing et al., 2008: 1948–1954). So these types of glasses can be
good candidate for replacing lead containing glasses. But tin based glass have to major problems one is
the fluctuation of Tg due to the +2 and +4 valiancy of cannot be completely eliminated and the other
problem is the cost. So as such there is a need of tin free low melting point glass for practical application
(Bing et al., 2008: 1948–1954). The Sb2O3 is much cheaper then tin and antimony contains glass with
lower Tg show much improved stability against moisture under ambient conditions (Bing et al., 2008:
1948–1954).
As amongst the various oxide glasses that have been explored, those with P2O5 as a glass former
are unique because of their ease in preparation, low melting point and ease of glass-forming while TeO2
based glasses are less hygroscopic and, in view of their high dielectric constant and high refractive index,
they find applications for optical and semiconducting materials (Chowdari et al., 1996: 31-40).
Thus, P2O5 and TeO2 have different physical and structural characteristics. In order to overcome
some of the above referenced disadvantages and to take advantage of positive attributes of each of
them, we incorporate TeO2 in one of our composition.
2. Experimental procedure
The raw materials that are used for the preparation of 10BaO : 5Al 2O3 : 15Sb2O3 : 10Gd2O3 :
60P2O5 (BAGS) and 10BaO : 5Al2O3 : 15TeO2 : 10Gd2O3 : 60P2O5 (BAGT) were of high purity. The 20 gram
batch will mix and put in furnace. Initially the materials were heated at 400 oC to avoid the P2O5
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evaporation on high temperature and remove the moisture present in composition. Then melt on
1200 oC for 4 hrs and the homogeneous melt was poured on free heated mold to quench. After
quenching the samples were put another furnace on 200 oC for annealing for 2 hrs and then slowly cool
down to room temperature. After preparation, the samples were cute in proper dimension and then
polished. The prepare samples are shown in the Fig. 1.

Fig 1. Picture of prepared glass samples.
3. Result and Discussions
3.1 XRD
The XRD pattern of prepared glass samples are show in Fig. 2A and 2B. It was observed that glass
samples have amorphous nature because this figure shows the broad hump instead of sharp peaks, which
is a sign of amorphous nature of these samples.
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Fig. 2. XRD of glass samples (A) BAGS and (B) BAGT.
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Fig. 4. Molar volume of glass samples.
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Table 1. Physical and optical properties.
Quantity
Average molecular weight, M (g/mol)
Thickness, d (cm)
Dielectric constant (  )
Optical dielectric constant (P∂t/∂P)
Molar refractivity, Rm (cm3/mol)
Refraction losses, R (%)

BATG

BAGS

165.78
0.3
2.72
1.72
52.04
6.03

182
0.3
2.66
1.66
54.04
5.77

Densities of two glasses are measured at room temperature using water as the immersion liquid.
Density is generally measured by the fluid displacement method depending on Archimedes principle. The
density is obtained by using the following (Bhatia et al., 2015: 44-52)


wa
 b
wa  wb

(1)
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where wa is the weight of glass sample in air, wb is the weight of glass sample in buoyant liquid,
( wa  wb ) is the buoyancy,  b is density of buoyant. All the measurements were made using a digital
balance. The density of the BAGS is higher than the BAGT as shown in Fig. 3.
The molar volume of the so prepared samples are calculated from following equation (Bhatia et
al., 2015: 44-52)
Vm 

MT


(2)

where Vm is molar volume,  is the density of the sample and M T is the molecular weight of the
sample. It was found that molar volume of BAGS has higher value than BAGT as shown in Fig. 4.
3.3 Optical properties
Refractive index is an important property to be measured with respect to the optical properties
of glasses. So, a huge number of researchers have carried out studies to ascertain the relation between
refractive index and glass composition. The value of refractive index in our study is given in the Table 1
and plat in comparison with one and other in Fig. 5. The refractive index of BAGT is higher than the BAGS
it is obvious because by adding the TeO2 increase the electron density as compare with Sb2O3. So when
the electron density increases the refractive index increase as will.
With the help of Fresnel’s formula the refraction loss is calculated from the glass surface using
the refractive (Bhatia et al., 2015: 44-52)
 n  1 
Rl  

 n  1 

2

(3)

where n is the refractive index.
The values for refraction lose are 6.035 and 5.776 % for BATG and BAGS respectively. The
dielectric constant and optical dielectric constant are calculated as will. The dielectric constant (  ) was
calculated from the refractive index of the glass using (Thombare, 2014: 9-15)
  n2

(4)

The values of dielectric constant for BATG and BAGS are 2.727 and 2.666, respectively and the
optical dielectric constant for BAGT and BAGS is 1.727 and 1.666, respectively.
3.4 Micro hardness
Micro hardness was measure for our glass using the HVS-1000 Digital-micro Vickers hardness tester
machine, the recorded values for BAGS and BAGT are 419.7982 and 364.828, respectively. The previous
study suggests that an increase in the hardness number of different oxides is credited to the decrease in
the flow mechanism in a glass containing oxides (Nabhan et al., 2016: 145-151).
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4. Conclusion
The study of physical and optical properties was carried out for the Sb2O3 and TeO2 containing
phosphate glass composition. The result shows that the BAGS show good physical properties as compare
to the BAGT glass. The refractive index of BAGS is lease then the BAGT glass. The hardness of the BAGS is
higher than BAGT which show that the BAGS have more viscosity than BAGT.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติและองคประกอบในตัวอย างอิฐจากพื้นที่ในจั งหวัดนครปฐมที่ใ ช
ในการผลิตอิฐมอญศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐมอญ และเปรียบเทียบคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีของ
อิฐมอญที่ทําจากตัวอยางดินโดยการสุมตัวอยางดินจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม 3 แหงและนําดิที่ไดมาผสมกับขี้เถาแกลบและ
ทราย ในอัตราสวน 3:2:1 จากนั้น นําสวนผสมที่ไดอัดบล็อก และตากใหแหงแลวนําไปเผาดวยเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 600 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 วันหาคุณสมบัติของอิฐมอญอัตรกริยาของอิฐมอญ โดยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาโดยใชเทคนิค
การกระเจิงคอมปตันในการเปลี่ยนพลังงาน จากนั้นหาคาสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงมวล (μm) จากการทดลองและจากทฤษฎี
โดยโปรแกรม WinXcom คา Zeff และ คา Nel เพื่อหาคุณสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญ
จากการทดลองพบวาดินที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสีดีที่สุดคือ ตัวอยางที่ 3 รองมาคือ ตัวอยางที่ 1 เนื่องจากตัวอยาง
ที่ 3 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ0.210 % ตัวอยางที่ 1 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ 0.066 % ตัวอยางที่ 2 ไมมีมีธาตุ Pb
เปนองคประกอบ
คําสําคัญ: ดิน อิฐมอญ การกําบังรังสี
Abstract
The objectives of this research were to study the properties and composition in brick samples
from Nakhon Pathom province that is used in the production of clay bricks, to study the interaction between
gamma rays and clay bricks, and to compare experimental and theoretical values of clay bricks made
from soil. The soil samples were selected from three sites in Nakhon Pathom province. The samples were
then mixed with rice husk ash and sand at the proportion of 3:2:1. The mixture was then compressed
block, air dried and sinter at 600º c for 2 days. The clay brick properties and interaction ware determined
by using Gamma-Rays Spectrometer with Compton scattering arrangement for energy variation. Clay bricks
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from soil samples were determine coefficient values from experiment and theory by WinXcom program.
The Zeff value and the Nel value were studied for radiation shielding characteristic of the clay brick.
From the experiments, it was found that the clay brick that had the best radiation shielding properties
is the 3rd sample, followed by 1st sample because sample 3 contained Pb element at 0.210%, sample 1
contained Pb element at 0.066% and sample 2 did not contain Pb as element.
Keywords: clay, brick, radiation shielding
1. บทนํา
ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วเทคโนโลยีไดเขามา มีบทบาทสําคัญ ในการดํารงชีวิตของ
มนุยษทั้งในดานอุตสาหกรรม การเกษตร สาธารณูปโภค การแพทย เพื่อใหเกิด ความสะดวก และรวดเร็ว ในดานการแพทยได
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการรักษาโรค เชน การผาตัดสองกลองการฝงแรเพื่อรักษาโรค การใชรังสีในการตรวจดุ
อวัยวะภายในรางกาย หรือการใชรังสีในการทําลายเซลลมะเร็งแทนการใหเคมีบําบัดในระยะแรกจากที่กล าวมาไดมีการใช
ประโยชนจากรังสีเปนอยางมาก ซึ่งนอกจากจะใหประโยชนแลวก็อาจกอใหเกิดโทษไดเชนกัน ผูใชจะตองมีความรูและความ
เขาใจในคุณสมบัติของรังสีที่มีตอมนุษย เพื่อหาวิธีการปองกันอันตราย จากรังสีเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในการรับรังสีโดยไมจําเปน
ในปจจุบันโรงพยาบาล หรือโรงงานอุสากรรมที่ใชรังสี ไดมีการสรางหองปฏิบัติการเพื่อกําบังรังสีไมใหเขาสูรางกายของมนุษย
การกอสรางหองปฏิบัติการนั้นมีความสําคัญ เปนอยางมาก ในดานสถานที่ และวัสดุในการกอสรางและการกําบังรังสี วัสดุที่ใช
ในการกอสรางสวนมากใชอิฐมอญวัสดุกอสรางนั้นมีความสําคัญซึ่งการผลิตอิฐมอญจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต คือ ดิน
จากงานวิจัยนี้ จึงสุมตั วอยางดินจาก 3 พื้นที่ใ นจังหวัดนครปฐมมาผลิตอิ ฐมอญเพื่อศึกษา สมบัติ การกําบังรัง สี
อันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐ และเปรียบเทียบคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีของอิฐมอญจากวัตถุดิบในจังหวัด
นครปฐม
การหาการกัดกรอนของพื้นผิวคอนกรีตกําบังรังสีจากอันตรกิริยา กับโลหะผสมเหล็ก ตะกั่ว ดีบุก บิสมัทหลอมเหลว.
ศึกษิต แสงแกว (2554) กลาววา ในงานวิจัย ผลการหาการกัดกรอนของคอนกรีตโดยวิธีการถายภาพดวยรังสีแกมมา และการ
ผาคอนกรีต พบวา คอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตมวลหนักมีการกัดกรอนที่ระดับพื้นผิว เล็กนอยเมื่อท าอันตรกิริยากับโลหะ
ผสมเหล็ก ตะกั่ว ดีบุก และบิสมัทหลอมเหลวปริมาตร 50 ลบ .ซม . ลักษณะการกัดกรอนเปนแบบทั่วผิวหนาของคอนกรีตที่
กระทําอันตรกิริยากับโลหะหลอมเหลว โดยมี การกัดกรอนมากที่สุดและนอยที่สุดที่อัตราสวนผสมโลหะ Fe 100 wt.% และ
LM 100 wt.% ตามลําดั บ เนื่องจากโลหะผสมหลอมเหลวที่ กระท าอันตรกิ ริยากับคอนกรีตมี ปริ มาณนอยและ เหล็ ก
หลอมเหลวมีคาความรอนแฝงในการหลอมเหลวสูงกวา LM จึงสามารถเกิดอันตรกิริยากับคอนกรีต ไดนานกวาทําใหสามารถ
สังเกตเห็นการกัดกรอนไดมากกวา ดังนั้น เหล็กหลอมเหลวจึงเปน ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการกัดกรอนของคอนกรีต สวน LM
ไมปรากฏผลการกัดกรอนของคอนกรีต อยางมีนัยสําคัญ
การพัฒนาวัสดุกําบังรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ําที่มีความยืดหยุน ที่ประกอบดวย ยางพาราธรรมชาติยางสังเคราะห
เอสบีอารแ ละบิ สมั ท ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่ ประกอบดวยน้ํายางพรี วัล คาไนซ และน้ํายางสัง เคราะหเอสบี อาร ใน
อัตราสวนในอัตราสวน 50:50 สามารถลดทอนรังสีแกมมาไดดี เมื่อเทียบกับสัดสวน ทั้งหมด เมื่อนํามารวมกับบิสมัทชนิดผง
100 phr มีคาการ ลดทอนรังสีแกมมา จากตนกําเนิดรังสี ซีเซียม -137(662 kev) ที่ 27.7 % และไอโอดีน –131(364 kev) ที่
48.9 % และน ายางพรีวัลคาไนซและน้ํายางสังเคราะหเอสบีอาร อัตราสวน 50:50 รวมกับบิสมัท ชนิดสารละลาย 20 phr มี
คาการลดทอน รังสีแกมมาจากตนกําเนิดรังสี ซีเซียม -137 (662 kev) ที่ 26.6 % และไอโอดีน–131(364 kev) ที่ 39.4 %
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และจากการ ถายภาพดวยรังสีแกมมาพบวา มีการกระจายตัวของวัสดุกําบังรังสีสม่ําเสมอทั่วทั้งชิ้นงานและสามารถกําบังรังสี
แกมมาจาก ตนกําเนิดรังสีพลังงานต่ําไดดี )นิพัฒน เขาทอง และดุลยพงศ ทองสุข, 2556(
การพัฒ นาสวนผสมผลิ ตภั ณฑอิฐดิ นเผาจัง หวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และอ างทอง จากผลการวิจัยพบว าเมื่อเพิ่ ม
ปริมาณของแกลบจะทําใหชิ้นงานอิฐดินเผามีความสามารถใน การรับแรงอัดและความหนาแนนลดลง โดยชิ้นงานอิฐดินเผาจะ
มีสมบัติ ดีที่สุด เมื่อเติมเถาแกลบลงไป รอยละ 2 โดยน้ําหนั กมีความสามารถในการรับแรงอัด 6.20 เมกะพาสคัล ความ
หนาแนน 1.68 กรัมลูกบาศกเซ /นติเมตรและรอยละของการดูดซึมน้ําเทากับ 15.20 (สุทัศน อันบัวลา, 2555)
อิฐกันรังสี ผลการทดสอบการกันรังสี พบวา อิฐมอญที่มีสวนผสม BaSO4 ในสัดสวน 5-20% เมื่อนําไปสรางกําแพง
ใหมีค วามหนา 12 เซนติ เมตร แล วสามารถกั นรังสี ให อั ตรารังสีเ อ็กซห ลังกําแพงไมเกินคาระดับความปลอดภั ย ที่กําหนด
(ICRP60) คือไมเกิน 2 mR/hr. ไดทั้งสิ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวาอิฐมอญ ที่มีสวนผสมBaSO4 ตั้งแต 5-20 %
เมื่อนําไปใชงานกอกําแพงหองเอกซเรยแลวสามารถ กันรังสีเอ็กซทั้งรังสีปฐมภูมิและรังสีทุติยภูมิที่ระดับคาพารามิเตอรการให
ปริมาณรังสีไมเกิน 100 kV 30 mAS. วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2548)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐมอญดวยมือของกลุม ชาวบานในทองถิ่น จาก
ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการผลิตอิฐมอญดวยมือโดย ใชขี้เลื่อยเปนสวนผสม คือ ดินเหนียวตอ
ขี้เลื่อย เทากับ 5:2 โดยปริมาตร อิฐที่ไดจากการวิจัยมี กําลังอัด 37.60 กก. / ซม. 2 เมื่อเผาดวยฟน การเผาอิฐโดยใชฟนหรือ
แกลบใหคากําลังอัดใกลเคียงกัน แตการเผาดวยแกลบอิฐมีการดูดซึมน้ํานอยกวา อิฐที่ไดถือวามีกําลังอัดตามมาตรฐาน มอก.
77-2545 โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในสวนของการทําอิฐดิบและวิธีการเผาเพียงเล็กนอยเทานั้น (ชัยวัฒน ธีรวรากุล,
2545)
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุที่ใชในการผลิต
1. ดินเหนียว โดยใชดินเหนียวที่ไดจากการสุมตัวอยางดินในจังหวัดนครปฐม 3 แหง
2. ขี้เถาแกลบ
3. ทราย
2.2 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
1. เครื่องตีดิน
2. แมแบบที่ใชในการทําตัวอยางอิฐ
3. เครื่องมือวัดขนาด Vernier Caliper
4.เครื่องวัดความหนาแนนในอากาศ(เครื่องชั่งสี่ตําแหนง)
5. เครื่อง (Gamma Rays Spectrometer(Canberra) with Compton Scattering Arrangement
for Energy Variation) ทําการวัดคารังสีแกมมา
2.3 ขั้นตอนการเตรียมดิน
การเตรียมดินทําอิฐมอญ เลือกดินตัวอยางที่จะนํามาทําอิฐมอญจากจังหวัดนครปฐม 3 พื้นที่ ลักษณะดินที่ใชทํา
อิฐมอญจะตองเปนดินเหนียวปนดินรวนและมีทรายปนไดบาง แตหามปนทรายเยอะเพราะจะทําใหอิฐเปราะงาย ที่สําคัญสุด
คือ หามใหมี เ ศษกิ่ ง ไม รากไม หรื ออื่ นๆ ที่ไ ม ใ ชดิ นปน มากับ ดิ นที่เ ราจะทํ าอิฐ อัต ราสวนที่ ใช คื อ 3 : 2 : 1 หรื อ
ดิน : แกลบ : ทราย เมื่อไดดินเรียบรอยแลว นําดินมาผสมกับขี้เถาแกลบ มาตีในเครื่องตีดิน พอไดดินตามที่ เราตองการแลว
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นําไปหมักทิ้งไว 1 คืน การตากอิฐจะตองตากแดดใหแหงโดยจะใชเวลาประมาณ 2-3 วัน เมื่ออิฐแหงไดที่แลวจะนําอิฐเข า
เตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูง ดวยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสการเผาอิฐจะใชเวลาในการเผาประมาณ 1-2 วัน

ภาพที่ 1 การตีดิน

ภาพที่ 2 ตัวอยางอิฐ

เมื่ อไดอิฐตั วอย างแล ววั ดความหนาของอิฐ ดวยเวอร เนี ยร คาลิ ปเปอรวัดความหนาแนนในอากาศดวยเครื่ องชั่ ง
สี่ตําแหนง และใชเครื่อง (Gamma Rays Spectrometer (Canberra) with Compton Scattering Arrangement for
Energy Variation) ทําการวัดคารังสีแกมมาโดยจะวัดทั้งหมด 1 มุม โดยขั้นตอนดังนี้
1. เปดเครื่อง Gamma Rays Spectrometer (Canberra) with Compton Scattering Arrangement for
Energy Variation จากนัน้ ทําการตั้งเวลา 300 วินาที
2. นําอิฐมอญไปวัดคาของมุม 0º
3. เมื่อครบครบแลว หาคาสัมประสิทธความคลาดเคลื่อน ที่มีคาไมเกิน 3%
4. นําคาที่ไดไปเขาสูตรรังสีแกมมา
5. นําคาที่หาจาก αa ,αe , Zeff , Nel ตามลําดับ และนําคาทฤษฎีและคาทดลอง
3. ผลการวิจัย
3.1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (µm) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามา
คํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (µm) จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม
WinXcom ผลเปนไปตามกราฟ
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลกับพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน) 2 (ขวาบน)
และ 3 (ลาง)
3.2 คาเลขอะตอมยังผล (Zeff) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหา
คาเลขอะตอมยังผล (Zeff) จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXcom ผลเปนไปตามกราฟ

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางคาเลขอะตอมยังผลและพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน) 2 (ขวาบน) และ 3 (ลาง)
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3.3 คาความหนาแนน ของอิเล็กตรอน (Nel) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามา
คํานวณ เพื่อหาคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Nel) จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม
WinXcom ผลการวิจัยเปนไปตามกราฟ

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางคาความหนาแนนของอิเล็กตรอนและพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน)
2 (ขวาบน) และ 3 (ลาง)
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยในครั้งนี้ไดทําการทดลองทําอิฐมอญจากดินตัวอยางเพื่อศึกษาคาอันตรกริยา ระหวางรังสีแกมมากับดินวา
ดินชนิดใดจะมีคุณสมบัติในการกําบังรังสีไดดีที่สุดโดยมีตัวอยางดิน 3 ชนิด คือ ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 โดยไมมี
การเติมสารลงไป
จากการทดลองพบว าตัวอยางที่ 3 มี คุณสมบัติการกํ าบัง รังสีม ากที่ สุด รองลงมาคื อตัวอยางที่ 1และตัวอยาง ที่ 2
นอยที่สุดเนื่องจาก ตัวอยางที่ 3 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ 0.210% ตัวอยางที่ 1 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ 0.066%
ตัวอยางที่ 2 ไมมีมีธาตุ Pb เปนองคประกอบ
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาและการใหความชวยเหลือจากอาจารยกิตติพงษ
เสียงเสนาะ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่งผูวิจัย ตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุมเทของอาจารย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
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การศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดินและคุณสมบัติในการกําบังรังสี
Study of Gamma Ray Interactions with Soils and Radiation
Shielding Properties
ปองกานต รอดพลอย1 พัชรินทร อาจจินดา1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,2*
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*
first_f@windowslive.com
บทคัดยอ

งานวิจัยในครั้งนี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดิน วาดินชนิดใดสามารถกําบั งรังสี
ไดดี โดยมีตัวอยางดิน 2 ชนิด ไมมีการเติมสารใด ศึกษาสมบัติดินทั้ง 2 ชนิดสามารถสรุปผลไดวา Si และ Fe เปนองคประกอบหลัก
ของดินทั้ง 2 ชนิด สวนคาความหนาแนนของดินทั้ง 2 ชนิด มีคาความหนาแนนดังนี้ 5.0367, 7.6256 ตามลําดับ และผลจาก
การวัดดวยเครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอรเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ในการทดลองพบวาดินชนิด 2.1 และชนิด 2.2 มีคุณสมบัติ
ในการกําบังรังสีไดดีที่สุด
คําสําคัญ: รังสีแกมมา กําบังรังสี สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
Abstract
This research was conducted to study the interaction between gamma rays and the soil. soil
that can shielding gamma rays, And no have addition of any substance. Characterization of Soil 2 species,
the conclusion is that Si and Fe is a main component of soil 2 types. The density of the soil 2 type with
density values are 5.0367, 7.625 and the result of measurement with a gamma ray spectrometer to determine
the coefficients showed that soil. type 2.1 and type 2.2 has the ability to get the best shielding.
Keywords: gamma, shielding, attenuation coefficients mass
1. บทนํา
เนื่องจากปจจุบันไดมีการศึกษาคนคว าในหลายดานมากขึ้นจึงทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และตอนนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามี บทบาท ตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ทั้งในดาน
เกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและดานการแพทย ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี้ยังรวมไปถึงการนํา
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รังสีไปใชประโยชนในหลายๆดาน เชนดานการถนอมอาหาร ดานพลังงานและดานการศึกษา เปนตน จากที่กลาวมาการจะนํา
รังสีไปใชประโยชนนั้นตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง เพราะรังสีสามารถทําใหเกิดประโยชนและเกิดโทษตอผูที่ใชงานและ
สาธารณะได และรังสีเปนอนุภาคที่รางกายของมนุษยไมสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส จึงไมสามารถรูไดวารับรังสีเขาสู
รางกายแลว เพื่อความปลอดภัยของมนุษยและผูที่เกี่ยวของกับรังสีจึงจําเปนตองหาวิธีการการปองกันที่ปลอดภัยที่สุด จึงมีผูที่
ศึกษาอุปกรณกําบังรังสีขึ้นมา โดยอาศัยหลักการขององคกรปองกันอันตรายจากรังสีนานาชาติ คือ ALARA (As Low As
Reasonably Achievable) ดวยการใชอุปกรณกําบังรังสีเพื่อปองกันไมใหรางกายไดรับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนดไววัสดุที่
สามารถปองกัน รังสีเอ็กซและรังสีแกมมาไดคือ ตะกั่ว คอนกรีต เหล็ก
จากหลักการดังกลาวจึงไดใชดินในการศึกษา ดินมีสารผสมที่ซับซอนของแรธาตุและสารอินทรียที่มีชองวางรูพรุนเต็ม
ไปดวยน้ํา ดินมีคุณสมบัติทางเคมีที่เปนองคประกอบของธาตุเชน C, K, S, P, CA, Mg, Na, ฯลฯ งานวิจัยครั้งนี้จึงไดนําดินที่
ตางแหล งและขนาดตางกั นมาเพื่อทําการศึกษาอันตรกริ ยาระหว างรังสีกับดิ น เปรี ยบเที ยบการเกิดอันตรกริ ยาระหว างดิน 6
ตัวอยาง และทราบถึงคุณสมบัติการกําบังรังสีของดิน
ในการศึกษานี้รัง สีแกมมาปองกันสมบัติ ของดิ นไดรั บการตรวจสอบครั้งแรกเป นวัสดุ ปองกั นรังสี โปรตอนรวมค า
สัมประสิทธิ์มวลลดทอนไมโครเมตรชั้นมูลคาครึ่งหนึ่ง (HVL) ชั้นมูลคาสิบ (TVL) และเสนทางฟรีคาเฉลี่ย (MFP) คาไดรับการ
กําหนดทดลองสําหรับพลังงานโปรตอนที่ 0.244, 0.262, 0.342, 0.600, 0.778 , 1.173, 1.332, 1.408 และ 1.728 MeV
ขอมูลทางทฤษฎีจะมีการคํานวณโดยใชรหัสคอมพิวเตอร WinXCom ในตอนทายเราไดรับขอตกลงที่ดีระหวางคาทดลองและ
ทฤษฎี เช นเดี ย วกั บ การรวมค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ม วลลดทอนเรายั ง ได คํ านวณเลขอะตอมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ Zeff จํ านวนที่ มี
ประสิทธิภาพอิเล็กตรอน Neff รวมอะตอมขามสวน σ t, A รวมอิเล็กทรอนิกสขามสวน σ t, E คา สําหรับดินและวัสดุกอสราง
บางสวน ดังนั้นผลที่ไดแสดงใหเห็นวาดินสามารถนํามาใชเปนวัสดุปองกันรังสีแกมมา (Gülbiçim et al, 2017)
การศึกษาการปองกันรังสีแกมมาและนิวตรอน โดยตัวอยางคอนกรีต มี และไมมีสารเติมแตงแร การรวมมวล 12
ลดทอนและสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน คาครึ่งความหนา เลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนที่มี
ประสิทธิภาพ และอะตอมสวนขามที่โปรตอนมีการวัด และคํานวณพลังงานของ keV คาตรวจวัด และคํานวณ 661 และ 59.5
ได มาเปรี ยบเทีย บ และได รั บการปฏิบั ติใ นขอตกลงที่ เหมาะสมยั งค าบั นทึกไว แ สดงให เห็ นการเปลี่ ย นแปลงพลั งงานและ
องคประกอบของตัวอยางคอนกรีต นอกจากนี้ ปองกันนิวตรอนไดรับการปฏิบัติในแงของแนวคิดกําจัดดวยตาเปลา สวนขาม
(∑R, cm−1) โปรแกรม WinXCom และ NXcom ถูกใชเพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนของรังสีแกมมาและนิวตรอน
ตามลําดับ (Yılmaz, 2011)
สภาพแวดลอมรังสีพื้นที่ที่มีความสําคัญตอภารกิจประจําในอนาคตและรวมถึงโปรตอนในบทความนี้ คุณสมบัติการ
ลดทอนของรังสีแกมมาใน จะถูกตรวจสอบ หมายเลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพสําหรับกา 20รปฏิสัมพันธ Zeff โปรตอนและการ
ดูดซึม พลังงานโปรตอนสําหรับหลากหลายของพลังงานโปรตอนจะถูกกําหนด ผลการวิ จัยพบวา ตัวอย างพอลโล17 สาม
ประเภทแต ละตัวมี คุณสมบัติ ในการลดทอนที่ คล ายกันในวงกวาง เช นเดี ยวกับ ผลการศึ กษาพบวา Zeff ได รับ การประสบ
ความสําเร็จในลักษณะและความสัมพันธตัวอยางดินที่แตกตางกับการผสมของหินในทองถิ่นที่แพรหลาย (El-Khayatt, 2015)
ในงานวิจัยนี้ ศึกษาตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดรังสี 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอยางดิน
จํานวน 108 ตัวอย างจากทุ กตําบลใน 8 อําเภอของจัง หวัด ยะลา โดยใช หัววัด รังสี แบบเจอร มาเนียมบริสุท ธิ์สูง และระบบ
วิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ในการตรวจวัดแตละตัวอยางใชเวลาเปน 10,800 วินาที จากผลการวิเคราะหคากัมมันต
ภาพจําเพาะเฉลี่ยของ 40K, 226Raและ232Th มีคาพิสัยอยูในชวง 192.56 – 14,173.74 Bq/kg, 11.06 – 513.74 Bq/kg
และ 20.46 – 312.13 Bq/kg ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3,607.70 ± 235.48 Bq/kg, 128.94 ± 7.42 Bq/kg และ 85.93
± 6.13 Bq/kg ตามลําดั บ นําข อมู ลที่ต รวจวั ดได นี้ เปรี ยบเทีย บกั บข อมูล ของนักวิจัยในบริ เวณภาคใตของประเทศไทย
(ปพ.ศ. 2552-2553) ขอมูลจากรายงานประจําปของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และขอมูลของงานวิจัยทั่วโลก นอกจากนี้ยังได
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สรางแผนภาพทางรังสี ของคากัมมันตภาพจําเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th โดยใชขอมูลที่ตรวจวัดไดในตัวอยางดินบริเวณ
จังหวัดยะลาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcGIS Version 9.3 (Akbal, 1999)
ดิ นเหนี ย วที่ ส ามารถใช เ ป นสารเติ ม แต ง สํ าหรั บ การป องกั นวั ส ดุ กัม มั นตรั ง สี ในการศึ กษานี้ คุ ณสมบั ติ ป องกั น
ปูนซีเ มนต micronize ดิ นเหนี ยวสี ขาวควั นดินซิ ฟู ม ซิลิ กาฟู มซิ ลิ กาและโคลนสีแ ดงที่ ร ะดั บ พลั ง งานที่แ ตกต างกั นมีการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้การบดอัดและการทดสอบการบีบอัดไรขอ จํากัด ไดดําเนินการในกลุมตัวอยาง ผลที่ไดจากดินเหนียว
และตัวอย างอื่นๆที่ถู กเมื่อเทีย บกับคนอื่นๆ เปนผลใหพบวาดิ นเหนียวผสมปูนซีเมนตโดยเฉพาะอยางยิ่งดินเหนี ยวสีขาวได
ดีกวาตัวอยางอื่นๆ ในการปองกันสารกัมมันตรังสี (Akbulut, 2015)
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
2.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน
2.2 ทําการวัดความหนาแนนของดินทั้ง 2 ตัวอยาง
2.3 ทําการวัดความหนาของดินทั้ง 2 ตัวอยาง
2.4 นําดินทั้ง6ตัวอยางไปวัดที่เครื่อง แกมมาสเปกโตรมิเตอร (Gamma Spectrometer) โดยทําการวัดตัวอยางละ
8 มุม แตละมุมใชเวลา 600 วินาที
2.5 วัดคา XRF ของดินทั้ง 2 ตัวอยาง
2.6 คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การทดลอนเชิงมวลทางทฤษฏีของดินตัวอยาง ดวยโปรแกรม XCOM
2.7 คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การทดลอนเชิงมวลทางการทดลอง จากสูตร

μ m  ln

I0

I

ρt

พรอมทั้งหาเปอรเซ็นต

ความคลาดเคลื่อน
2.8 คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การทดลอนเชิงมวลของธาตุแตละชนิด ดวยโปรแกรม XCOM และคํานวณหาคาตางๆ
ที่จะตองใช
2.9 คํานวณคาและนําไปใชในการคํานวณ Zeff และ Nel
3. ผลการวิจัยและอภิปราย
3.1 คุณสมบัติของดิน
จากการวิเคราะหธาตุองคประกอบที่อยูในดินตัวอยางทั้ง 2 ตัวอยาง ดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรเรืองรังสีเอ็กซแบบ
กระจายพลังงาน ผลการวิจัยเปนไปดังตารางที่ 3.1 และ 3.2
ตารางที่ 3.1 ธาตุประกอบของตัวอยางดิน 2.1
ธาตุองคประกอบที่พบ
ในตัวอยางดิน 2.1
Si
K
Ca
Ti
Mn
Fe

ปริมาณองคประกอบธาตุ
(รอยละโดยน้ําหนัก)
54.478
11.728
10.18
2.597
0.297
19.918
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Zn
Rb
Sr
Zr
Pb

0.067
0.241
0.052
0.379
0.061

ตารางที่ 3.2 ธาตุประกอบของตัวอยางดิน 2.2
ธาตุองคประกอบที่พบ
ในตัวอยางดิน 2.2
Si
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Zn
Rb
Sr
Zr
Ba
Pb

ปริมาณองคประกอบธาตุ
(น้ําหนักรอยละโดย)
53.525
12.882
9.471
2.339
0.035
0.238
20.396
0.075
0.259
0.059
0.342
0.318
0.062

3.2 คาความหนาแนนของตัวอยางดิน
จากการวัดคาความหนาแนนของตัวอยางดินใชหลักการของอารคีมีดิส ) Archimedes’ s principle ( โดยใชเครื่อง
ชั่ง 4 ตําแหนง ของบริษัท AND รุน HR-200 ไดผลตามตาราง 3.3
ตารางที่ 3.3 คาความหนาแนน
ชนิดตัวอยาง
คาความหนาแนน (g/cm3)
ดิน 2.1
5.0367
ดิน 2.2
7.6256
3.3 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
จากการไดวัดคาจากเครือ่ ง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ในการทดลอง แลว
เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom ผลเปนไปตามตารางที่ 3.4 และ 3.5 และภาพที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 3.4 คา µm ของดิน 2.1
µmทดลอง
(cm2/g)
1.24E-01
1.19E-01
1.11E-01
1.03E-01
9.41E-02
8.74E-02
8.12E-02
7.62E-02

0.5

Mass Attenuation Coefficient
Experiment

0.4

2

µmทฤษฏี
(cm2/g)
1.25E-01
1.19E-01
1.11E-01
1.03E-01
9.41E-02
8.76E-02
8.15E-02
7.62E-02

Mass Attenuation Coefficient (cm /g)

คาพลังงาน
(Mev)
0.228
0.249
0.29
0.341
0.415
0.488
0.573
0.662

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Energy (Mev)

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวทฤษฏี
และทดลองของดิน 2.1

ตารางที่ 3.5 คา µm ของดิน 2.2
µmทดลอง
(cm2/g)
1.24E-01
1.19E-01
1.11E-01
1.03E-01
9.41E-02
8.74E-02
8.12E-02
7.62E-02

0.5

Mass Attenuation Coefficient
Experiment

0.4

2

µmทฤษฏี
(cm2/g)
1.25E-01
1.19E-01
1.11E-01
1.03E-01
9.41E-02
8.76E-02
8.15E-02
7.62E-02

Mass Attenuation Coefficient (cm /g)

คาพลังงาน
(Mev)
0.228
0.249
0.29
0.341
0.415
0.488
0.573
0.662

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Energy (Mev)

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทฤษฏี
และทดลองของดิน 2.2

3.4 คา Zeff
จากการไดวัดคาจากเครือ่ ง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ในการทดลอง แลว
เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom ผลเปนไปตามตารางที่ 3.6 และ 3.7 และภาพที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3.6 คา Zeff ของดิน 2.1
Zeffทฤษฏี

Zeffทดลอง

1.70E+01
1.70E+01
1.69E+01
1.69E+01
1.68E+01
1.68E+01
1.68E+01
1.68E+01

1.70E+01
1.69E+01
1.69E+01
1.68E+01
1.68E+01
1.68E+01
1.68E+01
1.68E+01

50

Mass Attenuation Coefficient
Experiment
40

Zeff (electron/atom)

คาพลังงาน
(Mev)
0.228
0.249
0.29
0.341
0.415
0.488
0.573
0.662

30

20

10

0
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Energy (Mev)

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคาZeff ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.1
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ตารางที่ 3.7 คา Zeff ของดิน 2.2
Zeffทฤษฏี

Zeffทดลอง

100

Mass Attenuation Coefficient
Experiment

3.97E+01
3.95E+01
3.92E+01
3.89E+01
3.84E+01
3.80E+01
3.77E+01
3.78E+01

3.95E+01
3.93E+01
3.87E+01
3.86E+01
3.82E+01
3.79E+01
3.73E+01
3.74E+01

80

Zeff (electron/atom)

คาพลังงาน
(Mev)
0.228
0.249
0.29
0.341
0.415
0.488
0.573
0.662

60

40

20

0
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Energy (Mev)

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบคา Zeff ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.2
3.5 คา Nel
จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ในการทดลอง แลว
เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom ผลเปนไปตามตารางที่ 3.6 และ 3.7 และภาพที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3.8 คาNelของดิน 2.1
Nelทดลอง

2.99E+23
2.98E+23
2.97E+23
2.96E+23
2.96E+23
2.95E+23
2.95E+23
2.95E+23

2.98E+23
2.97E+23
2.97E+23
2.96E+23
2.95E+23
2.95E+23
2.95E+23
2.95E+23

5.00E+023

Mass Attenuation Coefficient
Experiment
4.50E+023

4.00E+023

3.50E+023

23

Nelทฤษฏี

Ne ( x10 electron/gram)

คาพลังงาน
(Mev)
0.228
0.249
0.29
0.341
0.415
0.488
0.573
0.662

3.00E+023

2.50E+023

2.00E+023
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Energy (Mev)

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบคา Nel ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.1
ตารางที่ 3.9 คา Nel ของดิน 2.2

6.941E+21
6.895E+21
6.856E+21
6.787E+21
6.712E+21
6.67E+21
6.61E+21
6.63E+21

Nelทดลอง
6.892E+21
6.86E+21
6.757E+21
6.735E+21
6.682E+21
6.618E+21
6.55E+21
6.56E+21

2.00E+022

Mass Attenuation Coefficient
Experiment

1.75E+022
1.50E+022
1.25E+022
1.00E+022

23

Nelทฤษฏี

Ne ( x10 electron/gram)

คาพลังงาน
(Mev)
0.228
0.249
0.29
0.341
0.415
0.488
0.573
0.662

7.50E+021
5.00E+021
2.50E+021

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Energy (Mev)

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบคา Nel ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.2
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดิน วาดินชนิดใดจะมีคุณสมบัติใน
การกําบังรังสีไดดี โดยตัวอยางมีดิน 2 ชนิด คือ2.1 , และไมมีการเติมสารลงไป 2.2 จากนั้นจึงเริ่มทําการทดลองศึกษาสมบัติ
ดินที่ 2 ชนิด ผลที่ไดสามารถสรุปไดวา
4.1 คุณสมบัติของดิน
จากการวิเคราะหธาตุองคประกอบที่อยูในดินตัวอยางทั้ง 2 ตัวอยาง ดวยเครื่อง สเปกโตรมิเตอรเรืองรังสีเอ็ กซแบบ
กระจายพลังงาน ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวอยาง ดิน พบวามีปริมาณของ Si และ Fe ในปริมาณที่มากซึ่ง
เปนองคประกอบหลักของดินทั้ง 2 ชนิด
4.2 คาความหนาแนน ρของตัวอยางดิน
จากการวัดคาความหนาแนนของตัวอยางดินใชหลักการของ อารคีมีดิส )Archimedes’ s principleโดยใชเครื่อง (
ชั่ง4 ตําแหนง ไดผลความหนาแนนของดิน คือ ดิน 2.1 คาความหนาแนน 5.0367g/cm3 ดิน คาความหนาแนน 2.2
7.6256g/cm3ตามลําดับ
4.3 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ในการทดลอง แลว
เปรียบเทียบกับค าทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom พบวาค าสัมประสิทธิ์ลดทอนรังสีเ ชิงมวลของดิน อยูในชวง
พลังงาน 0.228,0.249,0.29 ,0.341 ,0.415 ,0.488 ,0.573 , 0.662 Mev ตามลําดับ โดยผลการทดลองพบวา ดินชนิด 2.1
มีคุณส 2.2 และ ชนิดมบัติในการกําบังรังสีไดดีที่สุด
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือของ อาจารยกิตติพงษ เสียงเสนาะ อาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัย ซึ่ง ทานได ใหคําแนะนําและขอคิ ดตางๆ อันเปนประโยชน อยางยิ่ งในการทําวิจัย อี กทั้งยัง ชวยแก ปญหาต างๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางดําเนินการอีกดวย และใหขอเสนอแนะในการทําวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ โปรแกรมวิทยาศาสตรทุก
ทานที่คอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในการทํางานวิจัยเรื่องนี้
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บทคัดยอ
สัมประสิท ธิ์การลดทอนเชิง มวลของแกวบิสมั ทบอโรฟอสเฟตที่ มีการเปลี่ยนแปลงคาของฟอสเฟตออกไซด และ
โบรอนออกไซด ที่ปริมาณความเขมขน 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ 17.0 รอยละโดยโมล ตามลําดับ ตัวแปรนี้ถูกคํานวณทาง
ทฤษฎีดวยโปรแกรม WinXCom ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ผลการทดลองถูกนําเสนอในรูปแบบของกราฟแบบ
อันตรกิริยารวม เลขอะตอมยังผล ความหนาแนนของอิเล็กตรอน และอันตรกิริยาย อยของโฟตอน พบวาคาสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนเชิงมวลของแกวเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดเพิ่มขึ้น และมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของโบรอนออกไซด
เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลประกอบดวย 3 กระบวนการคือ การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิง
แบบคอมปตัน และการดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก ตามลําดับ
คําสําคัญ: แกว สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล อันตรกิริยาของโฟตอน
Abstract
The mass attenuation coefficients of bismuth borophosphate glass were studies which varies the
concentration of phosphate oxide and boron oxide at 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 and 17.0 mol% respectively.
This parameter has been calculated by theoretical approach using WinXCom program at photon energy
662 keV. The results of present investigation are shown graphically for total photon interactions, effective
atomic number, effective electron density and partial photon interactions. It was observed that the mass
attenuation coefficients of glass were increased with increasing concentration of phosphate oxide and or
decreased with increasing concentration of boron oxide. The variations of mass attenuation coefficient
consist three process are coherent scattering, incoherent scattering and photoelectric absorption
respectively.
Keywords: glass, mass attenuation coefficient, photon interaction
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1. บทนํา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการปองกันรังสีไดถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผลกระทบของรังสีที่สงผลตอมนุษยและ
การใชงานรังสีในดานตางๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย เปนตน
แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะโปรงใส ตนทุนการผลิตต่ําสามารถปรับเปลี่ยนองคประกอบใหเหมาะสมกับการใชงาน งาย
ตอการรักษา มีความทนตอสภาพกรดและเบส และมีความทนตอรังสี (J. Kaewkhao al., 2010: 38) แกวฟอสเฟตเปนหนึ่งใน
แกวที่ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเดน (M.A. Marzouk al., 2017: 454) แตเนื่องจาก
แกวฟอสเฟตมีความทนทานตอสารเคมีคอนขางต่ํา ซึ่งมักเปนขอจํากัดในการใชประโยชน (K. El-Egiliet al., 2003: 237) จึง
ไดมีการเพิ่มออกไซดของธาตุโลหะหนักหรือธาตุที่มีมวลมาก (S. Damodaraiahet al., 2017: 14) โดยทั่วไปวัสดุกําบังรังสี จะ
มีสวนประกอบเปนออกไซดของตะกั่ว (PbO) ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมโดยรอบ จึงไดมีการนําบิสมัทออกไซด
มาใชแทนที่ออกไซดของตะกั่ว โดยที่บิสมัทออกไซดมีคุณสมบัติที่โดดเดน เชน ความหนาแนนสูง คาการหักเหสูง และความ
เปนพิษนอยเมื่อเทียบกับตะกั่ว (M.G. Dong et al., 2017: 12)
งานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาเพื่อหาคา สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและอันตรกิริยายอยของแกวบิสมัทบอโร
ฟอสเฟตที่มีการเปลี่ยนแปลงคาของฟอสเฟตออกไซด และโบรอนออกไซด ที่ปริมาณความเขมขน 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ
17.0 รอยละโดยโมล ตามลําดับ ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต (keV) โดยใชโปรแกรม WinXcom (Gerward et al.,
2001: 23, Gerward et al., 2004: 653) คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนแบบรวม (total attenuation interaction)
และสัมประสิทธิ์การลดทอนยอย (partial attenuation interaction) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ใน
ดานสมบัติทางรังสีของวัสดุตอไป
2. วิธีการคํานวณการวิจัย
สูตรแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดและโบรอนออกไซดที่ใช
ในการคํานวณคือ 66Bi2O3 : (34-x)B2O3 : xP2O5 ตัวยอที่ใชคือ BiBP1 และ 66Bi2O3 : (34-x)P2O5 : xB2O3 ตัวยอที่ใชคือ
BiBP2 โดยที่ x คือปริมาณความเขมขนเทากับ 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ 17.0 รอยละโดยโมล ตามลําดับ สูตรแกวจะถูก
นําไปคํานวณหาคาสัดสวนโดยน้ําหนัก (fraction by weight) ของแตละธาตุ ซึ่งคาสัดสวนโดยน้ําหนักนี้จะถูกนําไปคํานวณหา
คาสั มประสิท ธิ์การลดทอนเชิ งมวล (  /  ) สํ าหรั บสารเคมีใ ดๆ หรื อสารผสมของธาตุ สามารถคํานวณสัม ประสิ ทธิ์ การ
ลดทอนเชิงมวลไดจาก “กฎการผสม (mixture rule)” ดังสมการที่ (1) ตามสูตร (Jackson and Hawkes, 1981: 169)
 /    wi  /  i

เมื่อ

(1)

คือสัดสวนโดยน้ําหนักของแตละธาตุ
 /  i คือสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแตละธาตุในสารประกอบ
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทั้งแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยายอยของแตละธาตุที่นํามาใชในการคํานวณไดรับมาจาก
โปรแกรม WinXCom คาภาคตัดขวางเชิงอะตอม (  t,a ) และภาคตัดขวางเชิงอิเล็กตรอน (  t,el ) สามารถคํานวณไดจาก
สมการ
wi

 t,a 

1
 fi Ai  /  i
NA

(2)

 t , el 

1
fi Ai  /  i

NA
Zi

(3)
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คือเลข Avogadro’s number (6.02×1023)
fi
คือคาอะตอมของแตละธาตุ ซึ่ง i แสดงถึงผลรวมของเลขอะตอมของธาตุ
Ai
คือน้ําหนักอะตอมของแตละธาตุในสารประกอบ
Zi
คือเลขอะตอมของแตละธาตุในสารประกอบ
เลขอะตอมยังผล ( Z eff ) สามารถคํานวณไดจากความสัมพันธระหวางภาคตัดขวางเชิงอะตอม (  t,a ) และภาคตัดขวางเชิง
อิเล็กตรอน (  t,el ) ดังสมการ
เมื่อ

NA

Z eff 

 t,a
 t , el

(4)

และความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอน ( N el ) สามารถคํานวณไดจากสมการ
N el  N A

Z eff
 fi Ai

(5)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต BiBP1 และ BiBP2 ในลักษณะของกราฟความสัมพันธ
ระหวางคาความเขมขนรอยละโดยโมลและคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยารวม ที่พลังงาน 662 keV
แสดงไดดังภาพที่ 1 ของแกว BiBP1 และ BiBP2 พบวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแกว BiBP1 มีคาเพิ่มขึ้นตาม
ความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแกว BiBP2 จะมีคาลดลงตาม
ความเขมขนของโบรอนออกไซดที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 1 สัมประสิทธิล์ ดทอนเชิงมวลของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา)
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ภาพที่ 2 เลขอะตอมยังผลของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา)
คาสัมประสิทธิล์ ดทอนเชิงมวลของแกว BiBP1 และ BiBP2 ที่ไดสามารถนําไปคํานวณหาคาเลขอะตอมยังผลไดจาก
สมการที่ 4 แสดงไดดังภาพที่ 2 พบวาคาเลขอะตอมยังผลของแกว BiBP1 มีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาเลขอะตอมยังผลของแกว BiBP2 มีคาลดลงตามความเขมขนของโบรอนออกไซดที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 3 ความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา)
ความหนาแน นเชิ งอิเ ล็กตรอนพบว าแก ว BiBP1 มีคาความหนาแน นเชิ งอิเ ล็กตรอนลดลงตามความเขมข นของ
ฟอสเฟตออกไซดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แกว BiBP2 จะมีคาความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของโบรอน
ออกไซดที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 4 สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยายอยของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา)
ลักษณะการเปลี่ย นแปลงของคาสัม ประสิทธิ์ การลดทอนเชิงมวลที่เกิด ขึ้นสามารถสังเกตเห็นได อยางชัด เจนวาค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ การลดทอนเชิ ง มวลของแก ว BiBP1 และ BiBP2 มาจากกระบวนการเกิ ด อั นตรกิ ริ ย าย อยที่ แ ตกต างกั น 3
ปรากฏการณ ไดแก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงคอมปตัน และการดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก ที่พลังงาน 662 keV ซึ่ง
แสดงไดดังภาพที่ 4 สามารถสังเกตไดวาอันตรกิริยาหลักที่เกิดขึ้นคือการกระเจิงแบบคอมปตัน
4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวม เลขอะตอมยังผล และความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอน ที่พลังงาน 662
keV ของระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของฟอสเฟตออกไซด (BiBP1) และโบรอน
ออกไซด (BiBP2) ทั้ ง สองสู ตร พบว า การเปลี่ ย นแปลงค าสั ม ประสิ ท ธิ์ การลดทอนเชิ ง มวลรวมมาจากอั นตรกิ ริ ย าย อยซึ่ ง
ประกอบด วย 3 กระบวนการคื อ การกระเจิง แบบโคฮี เรนท การกระเจิ งแบบคอมปตั น และการดูดกลืนโฟโตอิเ ล็กทริ ก
ตามลําดับ โดยที่แกว BiBP1 สามารถกําบังรังสีไดดีกวาแกว BiBP2 เนื่องจากมีคาการศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
รวม เลขอะตอมยังผล และความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนที่มากกวาหรือดีกวา แกว BiBP1 จึงมีโอกาสที่จะถูกนํามาประยุกตใช
เปนวัสดุกําบังรังสี
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การศึกษาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดุปองกันรังสีแกมมา
A Study of Aluminum A356 Metallic Foam Material Applied for
Gamma Ray Shielding Materials
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งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสีแกมมาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ในชวงระดับพลังงาน 1 keV
ถึง 10 GeV โดยใชโปรแกรม WinXCom ในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎี จากการศึกษาพบวา
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV
จะมีความไมตอเนื่องของกราฟเกิดขึ้น เนื่องจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุ
อลูมิเนียม ผลของคาเลขอะตอมยังผลและคาความหนาแนนของอิเล็กตรอนจะมีลักษณะกราฟที่เหมือนกัน และเมื่อทําการ
เปรียบเทียบคาความหนาครึ่งคาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 กับวัสดุกําบังรังสีมาตรฐานบางชนิด เชนคอนกรีต ชนิด
ตาง ๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 มีคาความหนาครึ่งคาต่ํากวาวัสดุ
กําบังรังสีมาตรฐาน
คําสําคัญ: วัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล รังสีแกมมา โปรแกรม WinXCom
Abstract
This article presents, the gamma-ray shielding properties of aluminum A356 metallic foam material
have been calculated using WinXCom program in the energy ranges of 1 keV to 100 GeV. The results showed
that, the mass attenuation coefficients decreased with increasing of gamma ray energies and found to
be the graph discontinuities corresponds to K absorption edge from aluminum of the energy at 1.56 keV.
The effective atomic number and the electron densities found to be the same trend. The half value layers
of material at 662 keV have been compared with some standard concretes and commercial window.
The result found that, HVL value lower than some standard concretes and commercial window.
Keywords: aluminum a356 metallic foam material, mass attenuation coefficients, gamma ray, winxcom
program
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1. บทนํา
ในป จ จุ บั นสารกั ม มั นตรั ง สี ถู กนํ า มาใช ป ระโยชน อย า งแพร ห ลาย ทั้ ง ทางด านการเกษตร การแพทย ห รื อทาง
อุตสาหกรรม รวมไปถึ งการค นควาทางวิทยาศาสตร (รัง สรรค ศรี สาคร, 1999) แต อยางไรก็ต ามกัมมั นตรังสี สามารถทํ า
อันตรายต อสิ่ง มี ชีวิต ได หากได รั บปริ มาณรัง สี เข าสูร างกายในปริ ม าณมาก อาจทําใหเ สี ยชี วิตได ในที่ สุด ดัง นั้ นผู ที่ ปฏิ บั ติ
เกี่ยวของกับกั มมันตรังสีจึง จําเปนตองมีค วามรูทางดานวิธีการปองกั นอันตรายจากกัมมันตภาพรั งสีเปนอยางดี ซึ่งหลักการ
ปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี คือ ใชเวลาในการทํางานในบริเวณที่มีรังสีใหสั้นที่สุด ควรอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสี
มากๆ และควรใชเครื่องกําบังกั้นระหวางคนกับแหลงกําเนิดรังสี (Raymond L. M., 2009)
เครื่องกําบัง (shielding) ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากในการปองกันอันตรายจากกัมมันตรังสี โดยสวนใหญ
เครื่องกําบังรั งสี จะเป นพวกโลหะหนั ก เนื่องจากโลหะหนัก จะมี อิเล็ กตรอนอยู เปนจํานวนมาก ทํ าให รังสีเ มื่อวิ่ งมาชนกั บ
อิเล็กตรอนแลวจะสูญเสียพลังงานไปหมด ตัวอยางของเครื่องกําบังเชน แผนตะกั่ว แผนเหล็ก แผนคอนกรีต ใชเปนเครื่อง
กําบังรังสีเอ็กซและรังสีแกมมา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวัสดุชนิดอื่น เพื่อใชเปนวัสดุกําบังรังสี เชน โลหะ โลหะผสม เซรามิก
พอลิเมอร และวัสดุโฟมโลหะเปนตน (Kulwinder SinghMann., 2017)
วัสดุโลหะโฟม (Composite metal foams หรือ CMF) ถูกนํามาประยุกตใชงานแทนวัสดุที่เปนแผนโลหะตางๆ
เนื่องจากโฟมโลหะมีสมบัติเดน คือ มีความหนาแนนที่ต่ํา มีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับพลังงานและถายเทความรอน
ไดดี (Shuo Chen et al., 2014) อีกทั้งยังมีนักวิทยาศาสตรหลายทานไดทําการพัฒนาวัสดุโลหะโฟม และคนพบวาวัสดุชนิดนี้
สามารถปองกันรังสีเอ็กซ รังสีแกมมา หรือรังสีนิวตรอนไดดีอีกดวย วัสดุโลหะโฟมมีหลายชนิดดวยกันแตที่นิยมใชมากที่สุดคือ
โฟมอะลูมิเนียม (John Banhart., 2017)
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัสดุโลหะโฟมที่ผสมอะลูมิเนียมเกรด A356 ซึ่งเปนอลูมิเนียมที่ใชกันอยางแพรหลาย
ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและยานอวกาศ (ณัฐวุฒิ ถมจอหอ, 2000) โดยทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสีของวัสดุซึ่ง
ไดแก คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎีโดยใชโปรแกรม WinXCom คาเลขอะตอมยังผลคาความหนาแนนของ
อิเล็กตรอน และคาความหนาครึ่งคาของวัสดุ
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass Attenuation Coefficient)
การหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุ สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinxCom ซึ่งไดมาจากสมการที่
(1)
μ m =Σ wi  μ m  i
i

(1)

เมื่อ µm หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (cm2/g), (µm)I หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
เฉพาะตัวของธาตุในสารประกอบ และ wi หมายถึง เศษสวนโดยน้ําหนัก (Weight Fraction) ของธาตุในสารประกอบ
(Limkitjaroenporn et al., 2011)
2.2 การหาคาเลขอะตอมยังผล (Effective Atomic Number)
คาเลขอะตอมยั งผลจากทฤษฎีนั้นไดมาจากการนําคาสั มประสิ ทธิ์การลดทอนเชิงมวลจากทฤษฎีในขั้นตอนที่ 3.1
และมาคํานวณหาคาภาคตัดขวางรวมเชิงอะตอม และคาภาคตัดขวางรวมเชิงอิเล็กตรอน ซึ่งคํานวณไดจากสมการที่ (2) และ
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(3) ตามลําดับ เพื่อนําคาที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาเลขอะตอมยังผลตอไป ซึ่งคาเลขอะตอมยังผลของวัสดุสามารถคํานวณ
ไดจากสมการที่ (4)
σt,a =

 μ m alloy

(2)

n

N A   Wi Ai 
i

เมื่อ σt,a หมายถึง คาภาคตัดขวางรวมเชิงอะตอม (brans/atom)

1 n fi Ai
σt,el =  (μ m )i
NA i Zi

(3)

เมื่อ σt,el หมายถึง คาภาคตัดขวางรวมเชิงอิเล็กตรอน (brans/atom)

Z eff =

σt,a
σt,el

(4)

เมื่อ Zeff หมายถึงคาเลขอะตอมยังผล (electron/atom), NA หมายถึง เลขอะโวกาโดร คาเทากับเทากับ 6.02x1023
(atom/mol), Ai หมายถึง เลขอะตอมของธาตุแตละชนิดในตัวกลาง (g/mol) และ fi หมายถึง อัตราสวนระหวางจํานวน
อะตอมของธาตุแตละธาตุในตัวกลางตอมวล 1 กรัมกับจํานวนอะตอมทั้งหมดของตัวกลางตอมวล 1 กรัมไดมาคํานวณในสมการ
ที่ (2) (Limkitjaroenporn et al., 2011)
2.3 การหาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Effective Electron Density)
คาความหนาแนนของอิเล็กตรอน คํานวณไดจากสมการที่ (5)

Nel =

μm
σt,el

(5)

เมื่อ Nel หมายถึง ความหนาแนนของอิเล็กตรอน (electron/gram) (Kaewkhao et al., 2008)
2.4 การหาคาความหนาครึ่งคาของวัสดุ (Half Value Layer)
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (6)

HVL = 0.693 μ

(6)

เมื่อ HVL หมายถึง คาความหนาครึ่งคา (cm) และ µ หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (cm-1) คํานวณได
จาก µm x ρ (Kaewjang et al., 2014)
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ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 (Shuo Chen et al., 2014)
ธาตุ
อัตราสวน (%โดยน้ําหนัก)
Mn
0.28
Si
7.01
Cr
0.02
Cu
0.11
Fe
0.5
Mg
0.39
Ti
0.09
Zn
0.06
Al
91.54
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

M ass attenuation coeffïcient (cm 2 /g )

3.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจาก โปรแกรม WinXCom
การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่มีสวนประกอบดังแสดงใน
ตารางที่ 1 โดยใชโปรแกรม WinXCom ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV แสดงผลดังภาพที่ 1 ผลการวิจัยพบวาคา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุจะลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นวัสดุสามารถกําบัง
รังสีไดดี และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีความไมตอเนื่องของกราฟเกิดขึ้น เนื่องจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption
edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม
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ภาพที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
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Effective atom ic num ber (electron /atom )

3.2 ผลการวิเคราะหคาเลขอะตอมยังผลและความหนาแนนของอิเล็กตรอน
การวิเคราะหหาคาเลขอะตอมยังผลและความหนาแนนของอิเล็กตรอนของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 โดยใช
สมการที่ (2) และสมการที่ (5) ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV จากภาพที่ 2 แสดงคาเลขอะตอมยังผลของวัสดุ พบวาคา
เลขอะตอมยังผลในชวงพลังงานเริ่มตนที่ 1.56 keV จะมีความไมตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงคาในแตละพลังงานของ โฟ
ตอนที่เกิดขึ้นโดยวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 จะเกิดปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริกรอบๆขอบการดูดกลืนพลังงานชั้น K ของ
ธาตุอลูมิเนียม และจากภาพที่ 3 แสดงคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน พบวากราฟจะมีลั กษณะความไมตอเนื่อง ในชวง
พลังงานเริ่มตนเหมือนกับคาเลขอะตอมยังผล
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ภาพที่ 2 คาเลขอะตอมยังผลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
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ภาพที่ 3 คาความหนาแนนของอิเล็กตรอนของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
3.3 ผลการวิเคราะหคาความหนาครึ่งคา (Half Value Layers)
การวิเคราะหคาความหนาครึ่งคาของโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV จากสมการที่ (6) พบวา
เมื่อนําคาที่วิเคราะหมาเปรียบเทียบกับคาความหนาครึ่งคาของคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป พบวาวัสดุมีความหนาครึ่ง
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คานอยกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป การที่คาความหนาครึ่งคามีคานอยนั้นแสดงใหเห็นถึงการเกิดอันตรกิริยากับ
รังสีแกมมาเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับวัสดุคอนกรีตมาตรฐานรวมทั้งกระจกทั่วไป นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาโลหะโฟมอลูมิ
เนียม A 356 สามารถนําไปประยุกตใชงานในสวนของการกําบังรังสีแกมมาไดดีกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป
ตารางที่ 2 คา HVL ของโลหะโฟมอลูมิเนี ยม A356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV เปรี ยบเทียบกั บกระจกทั่วไปคอนกรี ต
เซอรเพนไทน คอนกรีตมาตรฐาน และคอนกรีตเฮมาไทต
ชนิดของวัสดุ
HVL (cm)
Aluminuim A356
3.43
Commercial window
4.74
Serpentile
4.10
Ordinary concrete
3.86
Hematite
3.60
4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 โดยใชโปรแกรม WinXCom ในชวง
พลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV พบวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุจะลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่ม
สูงขึ้น และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีความไมตอเนื่องของกราฟเกิดขึ้น เนื่องจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption
edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม
คาเลขอะตอมยังผลของวัสดุ พบวาคาเลขอะตอมยังผลในชวงพลังงานเริ่มตนที่ 1.56 keV จะมีความไมตอเนื่องของ
การเปลี่ ยนแปลงคาในแต ละพลัง งานของโฟตอนที่ เ กิด ขึ้ นโดยวั ส ดุโ ลหะโฟมอลูมิ เ นีย ม A356 จะเกิ ดปรากฏการณโ ฟโต
อิเล็กตริกรอบๆขอบการดูดกลืนพลังงานชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม และคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน พบวากราฟจะมี
ลักษณะความไมตอเนื่อง ในชวงพลังงานเริ่มตนเหมือนกับคาเลขอะตอมยังผล
เมื่อทําการเปรียบเทียบคาความหนาครึ่งคาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 กับวัสดุกําบังรังสีมาตรฐานบางชนิด
เชนคอนกรีตชนิดตางๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 มีคาความหนาครึ่ง
คาต่ํากวาวัสดุกําบังรังสีมาตรฐาน และกระจกทั่วไป
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยซาแมเรียม 3+
Study of Physical and Optical Properties on Aluminium Barium Phosphate
Glasses Doped with Sm3+
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ Sm3+ เจือในตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่ความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน ดวยเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ลักษณะของตัวอยางแกวที่ได เนื้อแกวจะมีความใสสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียวกันและมีสีเหลืองเขม
มากขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบวาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของ
ตัวอยางแกวไมขึ้นกับความเขมขนของ Sm2O3 จากการศึกษาการดูดกลืนแสงชวงความยาวคลื่น 200-1700 นาโนเมตร พบสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงทั้งหมด 9 พีค โดยที่ความยาวคลื่นเทากับ 1234 นาโนเมตร เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุดอยูในชวง
อินฟาเรดใกล นอกจากนี้พบวาความเขมของการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ฟอสเฟต ซาแมเรียม สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง
Abstract
In this research, the physical and optical properties of Sm3+ doped aluminum barium phosphate
glasses have been investigated in different concentration of Sm2O3. The glass samples were prepared by
melt-quenching technique at 1200 C. The physical properties indicated that the density and molar volume
are not depending on the concentration of Sm2O3 doped in glass samples. The absorption spectra in the
wavelength range at 200-1700 nm were observed. It has been observed that the absorption bands have
9 peaks and absorption band at 1234 nm is highest absorption spectra in Near-infrared (NIR) region. Also,
it can be observed that the intensity of absorption bands of glass samples were increased with increasing
the concentration of Sm2O3.
Keywords: phosphate glass, samarium, physical properties, optical properties
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1. บทนํา
วัตถุแกว (Glass material) ถูกทําขึ้นมาเปนครั้งแรกในประเทศอียิปต เมื่อหลายปกอนคริสตศักราชแตแกวไดรับ
ความนิยม และนํามาใชงานอยางกวางขวางเมื่อประมาณ 3500 ปหลังจากคนพบ ตอมาไดมีการพัฒนาสูตรแกวเพื่อประยุกตใช
ทํากระจกเงา ฉนวนความรอน ใชในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ไดมีการ
พัฒนาแกวเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับความสนใจในปจจุบันเนื่องจากมีสมบัติที่เฉพาะตัวหลายอยาง เชน มีความโปรงใสสูง
จุดหลอมเหลวต่ํา และการกระจายของแสงต่ํา (R. Vijaya et al., 2013: 85-92) นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยพบวา แกว
ฟอสเฟตเปนแกวที่มี ประสิทธิภ าพตอการดูดกลืนแสง และการเปลงแสงของกลุ มธาตุหายาก (Rare earth) ไดเ ปนอยางดี
(M. Sobczyk et al., 2016: 194-798) อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium oxide: Al2O3) และแบเรียมออกไซด (Barium
oxide: BaO) ถูกเติมลงในแกวฟอสเฟต เพื่อชวยเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมี ลดความชื้น และชวยปรับปรุงสมบัติทางความ
รอนของแกวฟอสเฟต กลุมธาตุ หายากที่ เจื อในวั สดุแ กวถูก นํามาใช ประโยชน อย างกว างขวางตั้ง แตเ ปนตัวเร งปฏิกิริย าใน
อุตสาหกรรมปโตรเลีย มเปนโลหะผสมในอุตสาหกรรมเซรามิค ไปจนถึงการนําไปใชใ นการผลิตสารเรื องแสง เนื่ องจากการ
ดูดกลืนแสงและการเปลงแสงมีความคมชัด (X. Yu et al., 2009: 1645–1649) ซาแมเรียม (Samarium: Sm3+) เปนหนึ่งใน
กลุม ธาตุหายากที่มีความสําคัญ เหมาะสําหรับประยุกตใชทําอุปกรณจัดเก็บขอมูลดวยแสง (high density optical storage
device) จอแสดงผล (color displays) และอุปกรณการสื่อสารใตทะเล (under sea communication) เปนตน
จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของ Sm3+ ที่เจือในแกวอะลูมิเนียม
แบเรียมฟอสเฟต ที่มีความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน สําหรับพัฒนาเปนวัสดุทางแสงตอไป
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมแกว
การเตรียมแกวระบบอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : (65-x)P2O5 : xSm2O3
โดยที่ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ ลิเทียม
คารบอเนต (Lithium carbonate : Li2CO3) แทนลิเทียมออกไซด (Lithium oxide : Li2O), แบเรียมคารบอเนต (Barium
carbonate : BaCO3) แทนแบเรียมออกไซด (Barium oxide : BaO), อะลูมิเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Ammonium
dihydrogen phosphate : NH4H2PO4) แทนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (Phosphorus pentoxide : P2O5), อะลูมิเนียม
ออกไซด (Aluminium oxide : Al2O3) และซาแมเรียมออกไซด (Samarium Oxide : Sm2O3) โดยการเตรียมสารเคมีที่เปน
สวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ลงในเบาหลอมและคนสารเคมีใหเขากันนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลา
3 ชั่วโมง และเมื่อครบเวลาที่กําหนด เทน้ําแกวลงบนแบบพิมพเหล็กกลาไรสนิมเพื่อขึ้นรูปแกว นําแกวที่ไดไปอบ (anneal) ที่
อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นปดเตาอบใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตา
อบ นําตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm3 เพื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร
2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความ
หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากนั้นนําไปคํานวณตามสมการ


wa
 w
wa  ww

g / cm3

(1)
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เมื่อ

=
น้ําหนักของตัวอยางแกวเมื่อชั่งในอากาศ (g)
ww
=
น้ําหนักของตัวอยางแกวเมื่อชั่งในน้ํา (g)
wa  ww =
น้ําหนักที่หายไปในน้ําหรือหมายถึงน้ําหนักของน้ําทีป่ ริมาตรเทากัน

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

VM 

เมื่อ

MT


VM

=
=
=

MT


cm3 / mol

(2)

น้ําหนักโมเลกุลรวมของแกวตัวอยาง
ความหนาแนนของตัวอยางแกว
ปริมาตรเชิงโมล

เมื่อ M T หมายถึงผลรวมทั้งหมกของน้ําหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก
M T  xLi2O Z Li2 O  xAl 2O3 Z Al2 O3  xBaO Z BaO  xP2 O5 Z P2O5  xSm2 O3 Z Sm2O3

(3)

2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง
การศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวไดศึกษาดวยการดูดกลืนแสง (Absorption) ช วง UV-Vis โดยใชเครื่อง
UV-Vis spectrophotometer รุ น Cary ของบริ ษั ท Varian แ ละช ว ง UV-Vis-NIR โดยใช เ ครื่ อ ง UV-Vis-NIR
spectrophotometer รุน UV 3600 ของบริษัท Bara Scientific นําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวที่วัดไดไปพล็อตกราฟ
เพื่อแสดงคาการดูดกลืนแสงของแกว
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการทดลองหลอมแกวพบวาตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะ เปนเนื้อเดียวกัน ใสสม่ําเสมอและมีสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น
ตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากซาแมเรียมออกไซดเปนสารเคมีที่ใหสีเหลือง ดังนั้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ
Sm2O3 จึงสงผลใหตัวอยางแกวมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น แสดงดังรูปภาพที่ 1

0.00 mol% 0.05 mol% 0.10 mol% 0.50 mol% 1.00 mol% 2.00 mol%

รูปภาพที่ 1 ลักษณะของตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Sm2O3
จากการศึกษาสมบัติ ทางกายภาพ ของแกวอะลูมิ เนีย มแบเรี ยมฟอสเฟตที่ เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมข น 0.00,
0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล พบวาความหนาแนนของตัวอยางแกว LABSm มีค าเทากับ 2.894,
2.9145, 2.9623, 2.9440, 3.0034 และ 2.9551 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ โดยพบวาความหนาแนนของแกวไม
ขึ้นกับปริมาณความเขมข นของ Sm2O3 โดยที่ความเข มขน 0.00 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนต่ํ าที่สุด เทากับ 2.8947
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กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และความเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนสูงที่สุด เทากับ 3.0034 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากการวิเคราะหคาปริมาตรเชิงโมล พบวามีแนวโนมลดลงที่ความเขมขน 0.00 - 0.10
รอยละโดยโมล สูงขึ้นที่ความเขมขน 0.50 รอยละโดยโมล และลดลงอีกครั้งทีค่ วามเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล และเมื่อเพิ่ม
ปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ถึง 2.00 รอยละโดยโมล ปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นตัวอยางแกว LABSm จะไม
ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 โดยที่ความเขมขน 0.10 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมลต่ําที่สุด เทากับ 44.2979
ลูกบาศกเซนติเ มตรตอโมล และความเขมข น 2.00 รอยละโดยโมล มีปริ มาตรเชิงโมลสูงที่สุด เทากั บ 45.7343 ลูกบาศก
เซนติเมตรตอโมล ดั งแสดงในตารางที่ 1 คาปริ มาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว LABSm ที่ความเขมขนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอาจ
เนื่องมาจาก Sm2O3 เขาไปทําลายสะพานเชื่อมออกซิเจน (non-bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลให
ปริมาณเชิงโมลของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น และสําหรับตัวอยางแกว LABSm ที่ไมขึ้นกับความเขมขนของ Sm2O3 อาจเนื่องมาจาก
Sm2O3 เขาไปเชื่อมสะพานออกซิเจน (bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลใหปริมาตรเชิงโมลของแกว
ตัวอยางมีคาลดลง
ตารางที่ 1 ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว LABSm ที่เจือ Sm2O3 ที่ความเขมขนตางๆ

ตัวอยางแกว

สัดสวนสารเคมี

LABSm1
LABSm2
LABSm3
LABSm4
LABSm5
LABSm6

10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 65P2O5
10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.95P2O5 : 0.05Sm2O3
10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.90P2O5 : 0.10Sm2O3
10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.50P2O5 : 0.50Sm2O3
10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.00P2O5 : 1.00Sm2O3
10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 63.00P2O5 : 2.00Sm2O3

สมบัติทางกายภาพ
ความหนาแนน
ปริมาตรเชิงโมล
(กรัมตอลูกบาศก
(ลูกบาศก
เซนติเมตร)
เซนติเมตรตอโมล)
2.8947  0.0031
45.2600
2.9145  0.0044
44.9881
2.9623  0.0040
44.2979
2.9440  0.0063
44.8543
3.0034  0.0017
44.3113
2.9551  0.0096
45.7343

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมขน 0.00,
0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm ในชวง UV-VisNIR จะไดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm แสดงดังรูปภาพที่ 2
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รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm ในชวงความยาวคลื่น 200 – 1700 นาโนเมตร
จากรู ปภาพที่ 2 สเปกตรั มการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm ที่ เจือ Sm2O3 ที่ค วามเขม ขน 0.00, 0.05,
0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล ในชวงความยาวคลื่น 200-1700 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกวสามารถดูด กลืน
แสงชวงอินฟราเรดใกล (UV-Vis-NIR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 9 พีค คือ ที่ความยาวคลื่น
401 (6H5/2→6P3/2), 438 (6H5/2→4G9/2), 471 (6H5/2→4I11/2), 944 (6H5/2→6F11/2), 1082 (6H5/2→6F9/2), 1234
(6H5/2→6F7/2), 1381 (6H5/2→6F5/2), 1485 (6H5/2→6F3/2) และ 1526 (6H5/2→6H15/2) นาโนเมตร (Y.C Li et al., 2007:
367-375) โดยความเขมขนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ซึ่งที่ความยาวคลื่น 1234
นาโนเมตร เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล ที่ความเขมขนของ 0.00 รอยละโดยโมล Sm2O3 จะไม
พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ในขณะที่ความเขมขนของ Sm2O3 ที่ 2.00 รอยละโดยโมล จะใหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุด
4.สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการเจือ Sm2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต
จากสูตร 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : (65-x)P2O5 : xSm2O3 เมื่อ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00
รอยละโดยโมล ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt qeunching) ที่อุณหภูมิ 1200
องศาเซลเซียส ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับปริมาณความ
เขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาวคลื่น 200-1700 นาโนเมตร พบวาสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงมีทั้งหมด 9 พีค โดยที่ความยาวคลื่น 1234 นาโนเมตร ใหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล
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นอกจากนี้พบวาความเขมของการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากผลการ
ทดลองนี้สามารถสรุปไดวา ตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือ Sm2O3 มีแนวโนมสําหรับการนําไปศึกษาและ
ประยุกตเปนวัสดุทางแสง (Optical materials) ได
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยเปนอยางดี ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
และนางสาวเยาวลักษณ ทาริวงศ ที่ใหขอแนะนําและความชวยเหลือในดานตางๆ ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
6. เอกสารการอางอิง
Sobczyk, M., Szymański, D., Guzik, M., and Legendziewicz, J., 2016, “Optical behavior of samarium doped
potassium yttrium double phosphate”, Journal of Luminescence, Vol. 169, pp. 194-798.
Yu, X., Song, F., Zou, C., Luo, L., Ming, C., Wang, C., Cheng, Z., Han, L., Sun, T. and Tian, J., 2009,
“Temperature dependence of luminescence behavior in Er3+/Yb3+ co-doped transparent
phosphate glass ceramics”, Optical Materials, Vol. 31, pp. 1645–1649.
Vijaya, R., Venkatramu, V., Babu, P., Jayasankar, C.K., Rodríguez-Mendoza, U.K. and Lavín, V., 2013,
“Spectroscopic properties of Sm3+ ions in phosphate and fluorophosphate glasses”, Journal of
Non-Crystalline Solids, Vol. 365, pp. 85-92.
Li, Y.C., Chang, Y.H., Lin, Y.F., Chang, Y.J. and Lin, Y.J., 2007, “Synthesis and luminescence properties of
Ln3+ (Eu3+, Sm3+, Dy3+)-doped lanthanum aluminum germinate LaAlGe2O7 phosphors”, Journal of
Alloys and Compounds, Vol. 439, pp. 367-375.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 235

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาคณิตศาสตรและสถิติ (MATH)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
อาจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
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ตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
ประเภทมันเสนของประเทศไทย
Forecasting Model of Cassava Products Exporting
for Cassava Chips in Thailand
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสมของปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
ประเภทมันเสนของประเทศไทย โดยใชขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่ รวบรวม
ขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 15 ป หรือ 180 เดือน โดยแบง
ขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 14 ป หรือ
168 เดือน ใชสําหรับการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบการพยากรณดวยวิธีการ 3 วิธี คือ วิธีอนุกรมแบบคลาสสิก วิธีปรับใหเรียบ
เอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร และวิธีบ็อกซ-เจนกินส และชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 1 ป หรือ 12 เดือน สําหรับการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบการพยากรณ โดยใชเกณฑราก
ของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลดังกลาว มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นลักษณะเปนเสนตรง และมีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ
อีกทั้งยังพบสวนประกอบไมปรกติของขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จึงตองทําการ
ประมาณสวนประกอบไมปรกติในชวงเวลาดังกลาวแลวจึงสรางตัวแบบการพยากรณ ไดผลสรุปวา วิธีพยากรณปรับใหเรียบ
เอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร โดยใชการประมาณสวนประกอบไมปรกติจากวิธีบอกซ-เจนกินส เหมาะสมในการพยากรณ
ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ประเภทมันเสนมากที่สุด
คําสําคัญ: บอกซ-เจนกินส โฮลต-วินเทอร วิธีอนุกรมแบบคลาสสิก รากของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย
Abstract
The aims of this research to build the Forecasting Model of Cassava Products Exporting for Cassava
Chips in Thailand. The data in this study gathered from the website of Office of Agricultural Economics that
recorded in monthly during January 2001 to December 2015 a total of 15 years or180 months. The data
were classified into two sets. The first data set from January 2001 to December 2014 for 14 years or 168
months were used to build the forecasting model by the methods of Classical decomposition, Holt and
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Winters exponential smoothing and Box-Jenkins. The second data set from January 2015 to December
2015 a total of a year or 12 months were used to compare the earlier three methods of the forecasting
accuracy model via the criteria of root mean square error.
The study results showed that the data has increased linear trend and seasonality. However,
the data has irregular variation from July 2007 to January 2009, then we had to estimate for irregular
data at that time. The research results indicated that Holt and Winters exponential smoothing method
by Box-Jenkins method estimated irregular data was the most suitable for forecasting export cassava’s
product for cassava chips in Thailand.
Keywords Box-Jenkins, Holt and Winter, classical decomposition, root mean square error (RMSE)
1. บทนํา
มันสําปะหลังนับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ที่ปอนใหกับอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ในป พ.ศ.
2559 ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยมีสวนแบงการตลาดของปริมาณผลิต ภัณฑ
มันสําปะหลังสงออกไปยังตลาดโลก ประมาณรอยละ 70 ของผลิตภั ณฑมันสําปะหลังรวมทั้งหมดของโลก (Food Outlook
October, 2016: 38) โดยสามารถสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไดหลายรูปแบบ เชน มันเสน มันอัดเม็ดประมาณ 6.9 ลาน
ตัน แปงมันทั้งในรูปของแปงดิบและแปงแปรรูปประมาณ 4.4 ลานตัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสงออกมันสําปะหลังตลาดโลก (หนวย: พันตัน)
ป พ.ศ.
2555
2556
2557*
รวมทั้งหมด
15,302
17,638
18,601
แปงมัน
7,029
7,391
8,589
ไทย
6,163
6,686
7,919
เวียดนาม
500
355
337
อื่นๆ
367
350
333
มันเสนและ
8,273
10,247
10,012
ไทย
4,853
6,006
6,927
เวียดนาม
2,386
2,700
2,565
กัมพูชา
722
361
350
ไนจีเรีย
112
1,000
20
อื่นๆ
200
180
150
หมายเหตุ: * คาดการณ ** พยากรณ
ที่มา: Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets (2016: 38)

2558**
19,664
8,405
7,657
432
316
11,259
7,458
3,081
420
150
150

2559**
14,082
6,900
6,330
320
250
7,182
4,402
2,280
300
100
100

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบสมการในการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมัน
เสน ในประเทศไทย
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิเคราะหอนุกรมเวลา แบงวิธีการทางสถิติไดเปน 3 วิธีดังนี้ (ทรงศิริ, 2549)
3.1 การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีอนุกรมแบบคลาสสิก เปนวิธีพยากรณอนุกรมเวลาที่ถือวา การเปลี่ยนแปลง
ของอนุกรมเวลาใดๆ อาจขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแนวโนม
ฤดูกาล วัฏจักร (Cyclical) หรือ สวนประกอบไมปรกติ บางอนุกรมเวลามีองคประกอบเพียงอยางเดียว บางอนุกรมเวลาอาจมี
2 หรือ 3 องคประกอบ หรือบางอนุกรมเวลามีครบทั้ง 4 องคประกอบ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของอนุกรมเวลานั้นๆ
และระยะเวลาที่เก็บขอมูล
3.2 การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร หรือวิธี HWS เปนวิธีการ
สรางสมการ สําหรับอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากมีแนวโนมและฤดูกาลทั้งตัวแบบแนวโนมฤดูกาลแบบบวก และตัว
แบบแนวโนมฤดูกาลแบบคูณ ซึ่งวิธี HWS ใชคาปรับใหเรียบ 3 คา ไดแก α , γ และ δ โดยที่ α คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบ
ระหวางขอมูล กับคาพยากรณ และ 0  α  1 , γ คือ คาคงที่ที่ทําใหเรีย บระหว างแนวโนมจริงกับค าประมาณของ
แนวโนม และ 0  γ  1 , δ คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางคาฤดูกาลจริงกับคาประมาณฤดูกาล และ 0  δ  1
สําหรับตัวแบบแนวโนมฤดูกาลแบบคูณที่มีแนวโนมเสนตรง สามารถสรางสมการพยากรณ ดังนี้
(1)
Yˆ
 (Uˆ  mBˆ )Sˆ
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โดยที่
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Uˆ
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t
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(2)
(3)
(4)
แทนชวงเวลาที่ตองการพยากรณลวงหนา, Û คือ
t

ระดับคาของขอมูลหรือสวนที่เปนการทําใหเรียบ, B̂ คือสวนที่ปรับเรียบแนวโนม, Ŝ คือสวนที่ปรับเรียบฤดูกาล, t คือ
t

t

จํานวนชวงเวลาซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง t โดยที่ t แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1, s คือจํานวนฤดูกาล
3.3 การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีบ็อกซ-เจนกินส เปนวิธีการพยากรณคาในอนาคตที่พัฒนาโดย George E.P.
Box และ Gwilym M. Jenkins โดยการกําหนดตัวแบบ ARIMA ซึ่งเปนตัวแบบที่อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรม
เวลาที่สังเกตมีสหสัมพันธในตัว (Autocorrelation) และมีคุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบคงที่ (Stationary Time Series) แมวา
อนุกรมเวลาที่เก็บรวบรวมทั่วไปจะมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโนม และ/หรือ ฤดูกาล ซึ่งเปนลักษณะของอนุกรมเวลาที่มี
คุณสมบัติอนุ กรมเวลาแบบไม คงที่ (Nonstationary Time Series) แต สามารถใช ตัวแบบ ARIMA กั บอนุกรมเวลาที่ มี
คุณสมบัติ อนุกรมเวลาแบบไมค งที่ โดยแปลงอนุกรมเวลาที่มี คุณสมบั ติอนุกรมเวลาแบบไมค งที่ใหเ ปนอนุกรมเวลาใหมที่ มี
คุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบคงที่ แลวจึงกําหนดตัวแบบ ARIMA
3.3.1 การพิจารณาตัวแบบ ARIMA
1) กระบวนการถดถอยในตัว (Autoregressive Process: AR (p)) แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยู
กับคาตัวมันเองในอดีต โดย p คือ ชวงเวลาที่ชากวากัน (Lag) ของขอมูลในอดีตจากปจจุบัน
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2) กระบวนการคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Process: MA (q)) แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลา
ขึ้นอยูกับความคลาดเคลื่อนในปจจุบันและความคลาดเคลื่อนในอดีต โดย q คือ ชวงเวลาที่ชากวากันของคาความคลาดเคลื่อน
ในอดีตจากปจจุบัน
3) กระบวนการถดถอยในตัวและกระบวนการคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Autoregressive and Moving
Average Process: ARMA (p, q)) เปนการรวมกันระหวาง AR กับ MA นั่นคือ ขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยูกับทั้งคาของขอมูล
อนุกรมเวลาในอดีต และ คาความคลาดเคลื่อนทั้งในปจจุบันและในอดีต
3.3.2 หลักการสรางตัวแบบ ARIMA จะประกอบไปดวยตัวแบบ 2 สวน คือ
1) ตัวแบบ ARIMA (p, d, q) ซึ่งเปนตัวแบบที่ใชอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม
2) ตัวแบบ SARIMA (P, D, Q) ซึ่งเปนตัวแบบที่ใชอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรฤดูกาล
สัญลักษณที่ใชกับตัวแบบนี้ คือ ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)s เมื่อ d และ D แทนลําดับที่ของการหาผลตางและผลตาง
ฤดูกาล ตามลําดับ และ s คือ จํานวนฤดูกาล
3.4 การตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบการพยากรณ ความถูกตองของการพยากรณขึ้นอยูกับวาไดพยากรณ
คาใกลเคียงกับคาจริงมากหรือนอย สําหรับการวัดคาวัดความถูกตองของการพยากรณมีหลายวิธี เชน คาความคาดเคลื่อน
กําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: MSE) ซึ่งเปนคาที่วัดจากขนาดของคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณที่ไดจาก
กําลังสองของคาความคลาดเคลื่อน โดย MSE   e 2 / n ซึ่งคา MSE จะไวตอคาความคลาดเคลื่อนที่มีขนาดใหญ แทน
t
การใชคา MSE ในงานวิจัยครั้งนี้จะใชรากที่สองของคา MSE ที่เรียกวา RMSE (Root Mean Square Error) ซึ่งมีหนวย
เดียวกับคาสังเกตแทนโดย RMSE  MSE
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนตอไปนี้
4.1 การจัดเตรียมขอมูลในการวิจัย การวิจัยนี้ดําเนินการสรางตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกผลิ ตภัณฑ
จากมันสําปะหลังประเภทมันเสน โดยใชขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตเ ดือน
มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 15 ป หรือ 180 เดือน โดยแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ ชุด
ที่ 1 ตั้ งแต เดื อนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึ ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 14 ป หรือ 168 เดื อน ใช สําหรับ การ
วิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบสมการพยากรณ และชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม
ระยะเวลา 1 ป หรือ 12 เดือน สําหรับตรวจสอบความแมนยําในตัวแบบสมการพยากรณแตละตัวแบบที่สรางขึ้นจากขอมูลชุดที่
1 โดยใชเกณฑรากของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ
4.2 การวิเคราะหลักษณะอนุกรมขอมูลเบื้องตน จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลังประเภทมันเสนรายปของประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2557 มีแนวโนม (Trend) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อ
พิจารณาภาพที่ 2 และ 3 ในชวงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกป และเดือนสิงหาคมมีปริมาณการสงออกเปนจํานวนมาก ซึ่ง
มากกวาเดื อนอื่ นๆ อี กทั้ งเดื อนกันยายนถึ งพฤศจิกายนของทุ กป จะมี ปริ มาณการส งออกต่ํา ซึ่ ง การเคลื่ อนไหวของข อมู ล มี
ลักษณะซ้ําไปมา อาจหมายความวา ขอมูลชุดนี้มีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) เขามาเกี่ยวของ
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ภาพที่ 1 อนุกรมเวลาปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนรายปของประเทศไทย (ตอหมื่นตัน)

ภาพที่ 2 อนุกรมเวลาปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนรายเดือนของประเทศไทย (ตอหมื่นตัน)

ภาพที่ 3 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย (ตอหมื่นตัน)
นอกจากอิทธิพลของแนวโนม และฤดูกาลแลว ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552
ปริมาณการสงออกมีนอยมากจนผิดปรกติ จากการสืบคนเพิ่มเติม พบวา ในป พ.ศ. 2550 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําใหภาคการ
ผลิตทั่วโลกชะลอตัว สงผลกระทบตอความตองการใชมันสําปะหลังของอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหปริมาณการสงออกลดลง คูคา
รายใหญของประเทศไทย คือ ตลาดจีน และตลาดสหภาพยุโ รป ลดการนําเขา ซึ่งตลาดจี นเปนตลาดสําคัญอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายเนนการใชธัญพืชในประเทศมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยยังตองเผชิญกับการแขง ขันกับ
ประเทศคูแขงรายสําคัญ คือ ประเทศเวียดนาม เนื่องจากราคาสงออกมั นเสนของประเทศเวียดนามไปยังตลาดจีน มีราคาต่ํา
กวาราคาสงออกมันเสนของประเทศไทย ทําใหประเทศจีนหันมานําเขามันเสนจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย, 2550) จากสาเหตุดังกลาว จึงทําใหปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ประเภทมันเสนลดลงไปจากปรกติ
4.3 การปรับข อมูลสวนประกอบไมปรกติ (Irregular) จากการตรวจสอบลักษณะของขอมูลเบื้ องตน พบความ
ผิดปรกติของขอมูล คือ ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ดังภาพที่ 4 ที่มีปริมาณการสงออกที่
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นอยมากจนผิดปรกติ เนื่องจากสวนประกอบไมปรกติอาจสงผลใหการวิเคราะหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนสูง (พงษศิริ ริยะกาศ,
2553) เพื่ อที่ จะนํ าไปสู ขั้ น ตอนของการวิ เ คราะห การสร างตั วแบบการพยากรณ เ หมาะสมนั้ น จึ ง ต องทํ า การปรั บ ข อมู ล
สวนประกอบไมปรกติ ใหมีคาใกลเคียงกับขอมูลปรกติในชวงอนุกรมอื่นกอน ซึ่งไดทําการแบงขอมูลชวงกอนหนาที่จะเกิดขอมูล
สวนประกอบไมปรกติ คือ ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 รวมจํานวน 78 เดือน เพื่อนํามาหา
คาพยากรณล วงหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 รวมจํานวน 19 เดือน เพื่ อใหได ขอมู ล
ใกลเคียงกับขอมูลปรกติมากที่สุด แลวจึงนําคาพยากรณที่ไดมาแทนขอมูลผิดปรกติชุดเดิม เพื่อวิเคราะหหาตัวแบบที่เหมาะสม

ภาพที่ 4 ชวงอนุกรมปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนที่สวนประกอบไมปรกติ
5. ผลการวิจัย
จากขอมูลปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสน ในชวง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2558 ผูวิจัย
ไดใชองคประกอบอิทธิพลของแนวโนมและฤดูกาล ในการสรางตัวแบบการพยากรณ และเนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลามี ความ
ผันแปรเพิ่มขึ้น จึงไดใชตัวแบบการคูณในการสรางตัวแบบพยากรณ ในขณะที่สวนประกอบไมปรกติที่ตรวจสอบพบจากการ
วิเคราะหลักษณะอนุกรมขอมูลเบื้องตน ไดใชวิธีการประมาณ 3 วิธีที่กลาวไวขางตน ผลการวิจัยเปนดังนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณปริมาณการสงออก จากการประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิก
เดือน/ป

ปริมาณการสงออกจริง

ม.ค.-58
ก.พ.-58
มี.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
มิ.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
MSE
RMSE

ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ

(หมื่นตัน)

อนุกรมแบบคลาสสิก

โฮลต-วินเทอร

56.42
80.90
72.17
66.51
107.14
69.20
64.13
29.91
25.31
55.98
36.74
61.57

59.78
69.18
51.65
52.71
55.53
40.79
55.04
60.21
44.20
33.37
42.48
70.35

61.32
64.96
57.72
55.74
56.97
51.73
59.03
61.66
51.96
50.26
53.07
71.62
464.13

บอกซ-เจนกินส
ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12
67.26
65.68
54.17
48.57
48.26
42.1
49.97
54.61
47.42
50.23
58.05
83.66
622.57

21.54

24.95

517.50
22.75

242 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคา RMSE ที่นอยที่สุดของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี พบวา การพยากรณวิธีปรับให
เรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร มีคา RMSE นอยที่สุดคือ 21.54 หมื่นตัน รองลงมาคือการพยากรณอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิก 22.75 หมื่นตัน และสุดทาย การพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส คือ 24.95 หมื่นตัน ตามลําดับ ซึ่งคา
RMSE ของการพยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร นอยกวาการพยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก
1.21 หมื่นตัน และการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 3.41 หมื่นตัน ตามลําดับ
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณปริมาณการสงออก จากการประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีปรับใหเรียบ
เอ็กซโปเนนเซียล ของโฮลต-วินเทอร
เดือน/ป
ปริมาณการสงออกจริง
ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ
อนุกรมแบบคลาสสิก
โฮลต-วินเทอร
บอกซ-เจนกินส
(หมื่นตัน)
ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12
ม.ค.-58
56.42
59.32
60.86
66.8
ก.พ.-58
80.90
68.52
64.21
65.5
มี.ค.-58
72.17
51.99
57.67
54.72
เม.ย.-58
66.51
51.65
54.89
47.36
พ.ค.-58
107.14
54.89
56.32
47.87
มิ.ย.-58
69.20
41.21
51.71
41.87
ก.ค.-58
64.13
54.27
58.35
49.13
ส.ค.-58
29.91
59.32
60.95
54.27
ก.ย.-58
25.31
44.62
51.92
46.84
ต.ค.-58
55.98
37.16
51.89
51.87
พ.ย.-58
36.74
44.18
53.67
58.02
ธ.ค.-58
61.57
69.70
71.07
83.42
MSE
509.51
469.21
625.42
RMSE
22.57
21.66
25.01
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคา RMSE ที่นอยที่สุดของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี พบวา การพยากรณวิธีปรับให
เรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร มีคา RMSE นอยที่สุดคือ 21.66 หมื่นตัน รองลงมาคือการพยากรณอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิก 22.57 หมื่นตัน และสุดทายการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส คือ 25.01 หมื่นตัน ตามลําดับ ซึ่งคา
RMSE ของการพยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร นอยกวาการพยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก
0.91 หมื่นตัน และการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 3.35 หมื่นตัน ตามลําดับ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณปริมาณการสงออก จากการประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีบอกซ-เจนกินส
ARIMA(1,1,0),(2,1,0)12
เดือน/ป
ปริมาณการสงออกจริง
ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ
อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร
บอกซ-เจนกินส
(หมื่นตัน)
ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12
ม.ค.-58
56.42
59.29
61.25
66.81
ก.พ.-58
80.90
67.48
65.04
66.67
มี.ค.-58
72.17
51.68
58.33
55.79
เม.ย.-58
66.51
48.62
54.55
46.39
พ.ค.-58
107.14
52.99
56.5
48.17
มิ.ย.-58
69.20
39.21
51.63
41.42
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ตารางที่ 4 (ตอ)
เดือน/ป

ปริมาณการสงออกจริง
(หมื่นตัน)

ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58

MSE
RMSE

64.13
29.91
25.31
55.98
36.74
61.57

ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ
อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร
บอกซ-เจนกินส
ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12
51.97
57.8
48.39
53.31
59.18
53.01
40.75
51.04
45.39
35.18
51.81
51.81
43.98
54.14
57.73
71.32
72.09
84.72
522.88
456.00
617.60
22.87
21.35
24.85

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค า MSE และคา RMSE ที่นอยที่สุ ดของวิธีการพยากรณทั้ ง 3 วิ ธี พบวาการ
พยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร มีคา RMSE นอยที่สุด คือ 21.35 หมื่นตัน รองลงมาคือการ
พยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 22.87 หมื่นตัน และสุดทายการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ -เจนกินส 24.85 หมื่นตัน
ตามลําดับ ซึ่งคา RMSE ของการพยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร นอยกวาการพยากรณอนุกรม
เวลาแบบคลาสสิก 1.52 หมื่นตัน และการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 3.5 หมื่นตัน ตามลําดับ
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคา RMSE จากการพยากรณทั้ง 3 วิธี
คา RMSE จากการพยากรณ ม.ค.-58 ถึง ธ.ค.-58
วิธีการประมาณ
อนุกรมแบบคลาสสิก
โฮลต-วินเทอร
บอกซ-เจนกินส
สวนประกอบไมปรกติ
อนุกรมแบบคลาสสิก
โฮลต-วินเทอร
บอกซ-เจนกินส

22.75
22.57
22.87

21.54
21.66
21.35

24.95
25.01
24.85

จากตารางที่ 5 พบวา การพยากรณดวยวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลโฮลต-วินเทอร เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 คา RMSE นอยที่สุดทั้ง 3 วิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติ โดยวิธีการประมาณสวนประกอบ
ไมปรกติดวยวิธีบอกซ-เจนกินส มีคา RMSE นอยที่สุด คือ 21.35 หมื่นตัน รองลงมาคือ วิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติ
วิธีโฮลต-วินเทอร 21.66 หมื่นตัน และสุดทายคือ วิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติดวยอนุกรมแบบคลาสสิก 21.54 หมื่น
ตัน ตามลําดับ
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในตารางที่ 5 ทําใหทราบวาจากวิธีการทางสถิติทั้ง 3 วิธี วิธีการเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร
เปนวิธีที่มีความแมนยําในการพยากรณมากที่สุดไมวาจะประมาณสวนประกอบไมปรกติดวยวิธีการใดก็ตามใน 3 วิธีที่ศึกษา
คือ วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก วิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร และ วิธีบอกซ-เจนกินส โดยมีคา α , γ
และ δ ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คา α , γ และ δ ของวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอรแยกตามวิธีการประมาณคา
สวนประกอบไมปรกติ
วิธีประมาณคาสวนประกอบไมปรกติ
γ
α
δ
-4
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก
0.192
3.108 x 10
0.001
-7
Holt และ Winter
0.197
2.069 x 10
0.001
วิธีบอกซ-เจนกินส
0.215
2.108 x 10-8
3.839 x 10-5
เมื่อทําการศึกษาเพิม่ เติมในสวนประกอบไมปรกติโดยใชวิธีการทดสอบไมอิงพารามิเตอร (Non-parametric test)
โดยวิธีการทดสอบของฟรีดแมน (Friedman Test) ซึ่งกําหนดให RMSE เปนคาวัดที่ตองการทดสอบ ทรีตเมนต (Treatment)
เปนวิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติทั้ง 3 วิธี และ บล็อก (Block) เปนวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี และกําหนดระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคามัธยฐานทั้งหมด (Grand Median) = 22.737 คาพี (P-value) = 0.717 แสดงวา วิธีการประมาณ
สวนประกอบไมปรกติทั้ง 3 วิธีมีอิทธิพลตอคา RMSE ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่กําหนด นั่นคือขอมูลชุ ดนี้ใชวิธีการ
ประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีการใดก็ได จะสงผลตอคาพยากรณอยางไมมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตามการวิเคราะหสวนประกอบไมป รกติก็เ ปนสิ่งสําคัญที่ไม สามารถละเลยได เพราะอาจจะมีผ ลตอการ
พยากรณ ในขอมู ลชุดอื่นๆ ได ซึ่ งในการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกั บขอมูล ชุดนี้ พบวา สวนประกอบไมปรกตินี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันกับประเทศคูแขงรายสําคัญ คือ ประเทศเวียดนาม (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภมาศ (2556) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะหสวนครองตลาดและปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศไทย งานวิจัยของชินาพัชร (2557) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะห
ความสามารถในการแขงขันการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน งานวิจัยของพงษศิริ (2553)
ที่ไดทําการศึกษาการสรางตัวแบบพยากรณสําหรับขอมูลที่มีฤดูกาล กรณีศึกษา ขอมูลปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในจังหวัด
กําแพงเพชร ซึ่งพบวา สวนประกอบไมปรกติในชุดขอมูลมีความสําคัญมากเนื่องจากสวนประกอบไมปรกติอาจสงผลใหการ
วิเคราะหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนสูง และวิธีการตัดขอมูลที่ผิดปรกติออกไปไมมีความเหมาะสมกับขอมูลปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลัง
7. ขอเสนอแนะ
การประมาณสวนประกอบไมปรกติ สามารถพิจารณาดวยเทคนิคในการประมาณอื่นๆ ได เชน การวิเคราะหอินเตอร
เวนชัน (Intervention Analysis) (เฟองลัดดา และ ลี่ล,ี 2551)
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับขอมูลที่ใชในการสรางตัวแบบ และ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในการทําวิจัยจนงานวิจัยสําเร็จลุลวง
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การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต
และซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงเพื่อการหาคาเหมาะทีส่ ดุ
Improvement Hybrid Applied Frequency Domain Experiments
and Simulated Annealing Methods for Optimization
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต (AFDE) และซิมมูเลทเต็ดแอน
นิลลิง (SA) เพื่อการหาคาเหมาะที่สุด โดยสรางฟงกชันปญหา 12 ฟงกชัน ทําการหาผลลัพธคาเหมาะที่สุดดวยวิธีการ 3 วิธี คือ
1) SA 2) ซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงพรอมกับการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต (SA+AFDE) และ 3) การทดลองโดเมนความถี่
ประยุกตแลวซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง (AFDESA) ใชเกณฑการเปรียบเทียบ คือ คาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดและเวลาเฉลี่ยการ
หาผลลัพธในการพิจารณา จําลองขอมูลในแตละสถานการณดวยการจําลองมอนติคารโลจํานวน 200 รอบ ผลการวิจัยพบวา
SA หาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันปญหามากที่สุด แตก็ใชเวลาเฉลี่ย
ในการหาผลลัพธมากกวาวิธีอื่น อยางไรก็ตามมีบางกรณีของฟงกชันปญหาที่วิธี SA+AFDE และ AFDESA หาคาเฉลี่ยผลลัพธ
คาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงกับ SA โดยที่ใชเวลาเฉลี่ยในการหาผลลัพธนอยกวา
คําสําคัญ: การทดลองโดเมนความถี่ประยุกต ซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง การคัดเลือกปจจัย
Abstract
The objective of this study was improvement hybrid applied frequency domain experiments (AFDE)
and simulated annealing (SA) for optimization. Function problem was defined 15 functions. The methods
used to 1) SA 2) Simulated annealing while applied frequency domain experiments (SA+AFDE) and 3) Applied
frequency domain experiments and then simulated annealing (AFDESA). Monte Carlo Simulation was
conducted with 200 replications for each function problem. The comparison average of minimum objective
value and average time of search output. The results show that average of minimum objective value of
SA the most similarly with expected value but average time of search output longer than the other methods.
However, average of minimum objective value of some function problems by SA+AFDE and AFDESA are
similar with SA but average time of search output is faster than SA.
Keywords: applied frequency domain experiment, simulated annealing, factor screening
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1. บทนํา
ปญหาทั่วไปในทางการวิจัย และดําเนินงานนั้นมีมากมาย เชน ปญหาการวางแผนการผลิต ปญหาการวางแผนโลจิ
สติ กส และป ญ หาการขนส ง เป น ต น ซึ่ ง เป น ป ญ หาขนาดใหญ ที่ แ ก ไ ด ย าก ในการค นหาคํ า ตอบก็ ต องอาศั ย วิ ธีก ารที่ มี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อแกปญหา และตองใชเวลามากในการคนหาคําตอบ จึงนําวิธีการเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Method)
มาชวยแกปญหาที่มีความยาก ซับซอน ซึ่งไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการแมนตรงไดหรือถาแกไดก็อาจจะตองใชเวลานานใน
การแกปญหา ดังนั้นวิธีการเมตาฮิวริสติกจึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาในการคํานวณเพื่อ การหาคาเหมาะที่สุด ในระบบงาน
จริงปญหาบางปญหาเมื่อขนาดของปญหาใหญขึ้นหรือมีจํานวนของปจจัยที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น อาจจะทําใหระยะเวลาในการ
คํานวณตามลําดับการคํานวณการหาคาเหมาะที่สุดในวิธีการตางๆ นั้นใชเวลานานขึ้น อยางไรก็ตามปจจัยที่มีมากขึ้นนั้น อาจมี
เพียงบางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหาคาเหมาะที่สุดในตัวแปรตอบสนอง (Response Variable) ดังนั้นการลดขนาดปญหาโดย
การหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหาคาเหมาะที่สุดในตัวแปรตอบสนองจะทําใหการปฏิบัติงานสะดวกและสามารถลดเวลาในการ
วิเคราะหหรือหาคาเหมาะที่สุดของงานได วิธีการลดขนาดของปญหานั้นเรียกวา “การคัดเลือกปจจัย (Factor Screening)”
(ระพีพันธ, 2554; วฐา, 2554) การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล (Experiment of Factorial Design) เปนเทคนิคหนึ่ง
ที่นิยมใชคัดเลือกปจจัย ซึ่งเทคนิคนี้เปนการวางแผนการทดลองที่สามารถศึกษาอิทธิพลของปจจัยมากกวาหนึ่งปจจัยพรอม ๆ
กัน โดยที่แตละปจจัยอาจจะมีไดหลายระดับ ดังนั้นหากการทดลองที่เกี่ยวของกับหลายปจจัยและหลายระดับทําใหการทดลอง
มีขนาดใหญและยุงยาก เชน ถามีจํานวนปจจัย 20 ปจจัย แตละปจจัยมี 2 ระดับ ทําใหตองทําการทดลองทั้งหมด 1,048,576
รอบ หากมีการทําซ้ําการทดลอง จํานวนรอบการทดลองก็จะเพิ่ มขึ้ นไปอี ก การออกแบบการทดลองเชิ งแฟกทอเรี ยลจะมี
ประโยชนมากตอการทดลองในชวงเริ่มแรก แตเมื่อมีปจจัยมากขึ้น จํานวนรอบการทดลองก็จะเพิ่มตามปจจัยที่กําหนด
วฐา และ พรเทพ (2553) (Minsan, 2012) ไดเ สนอเทคนิ คการคัด เลือกปจจั ยดวยวิธีการทดลองโดเมนความถี่
ประยุกต (Applied Frequency Domain Experiments: AFDE) เปนเทคนิคการคัดเลือกปจจัยวิธีหนึ่ง โดยในการทดลองจะ
กําหนดใหปจจัยที่ศึกษาเปนตัวแปรเขา (Input Variables) โดยที่แตละตัวแปรเขาจะไดรับความถี่ขับ (Driving Frequency)
แตกตางกัน และถาตัวแปรตอบสนอง แปรเปลี่ยนไปโดยมีความสัมพันธกับตัวแปรเขา ซึ่งสามารถตรวจสอบอิทธิพลของตัว
แปรเขาตอตัวแปรตอบสนองเหลานั้นไดดวยการเปลี่ยนตัวแปรตอบสนองจากโดเมนเวลาไปเปนโดเมนความถี่ หลังจากนั้ น
ตรวจสอบโดเมนความถี่ของตัวแปรตอบสนองกับความถี่ขับที่ตัวแปรเขาไดรับ ถาความถี่ขับที่ตัวแปรเขาไดรับที่ระดับความถี่
ขับนั้นเดนกวา (โดงมาก) ความถี่ขับอื่นๆ แสดงวาตัวแปรเขาที่ไ ดรับความถี่ ขับนั้นมีอิท ธิพลมากตอตัว แปรตอบสนอง และ
ในทางกลับกัน ถาตัวแปรเขาไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองความถี่ขับที่ตัวแปรเขาไดรับ ความถี่ขับนั้นจะไมเดน (ไมโดง) ใน
การนําวิธีการทดลองโดเมนความถี่ไปประยุกตใช วฐา และพรเทพ (Minsan & Anussornnitisarn, 2009) ไดนําเสนอคัดเลือก
ปจจัยดวยวิธีการทดลองโดเมนความถี่ (Frequency Domain Experiments: FDE) ไฮบริดกับการหาคาเหมาะที่สุดดวย
วิธีการซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง (Simulated Annealing: SA) ไปพรอมกันนั่นคือ ทําการหาคาเหมาะที่สุดพรอมกับการลด
จํานวนปจจัย อยางไรก็ตามในวิธีการนี้พบขอเสียที่สําคัญคือ เมื่อนําคาของตัวแปรเขาที่ไดจากวิธี SA มาบวกเขากับคาของ
วิธีการทดลองโดเมนความถี่แลว ทําใหขอบเขตของตัวแปรเขาออกนอกชวงที่กําหนดไว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกตและซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงเพื่อการหาคาเหมาะที่สุด โดยเสนอ
การแกปญหาขอบกพรองตัวแปรเขาใหอยู ในชวงที่กําหนด และนําเสนอวิธีการไฮบริด 2 วิธี คือ 1) ซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิ ง
พรอมกับการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต (Simulated Annealing while Applied Frequency Domain Experiments:
SA+AFDE) และ 2) การทดลองโดเมนความถี่ ป ระยุ กต แ ลวซิ ม มู เ ลทเต็ ด แอนนิ ล ลิ ง (Applied Frequency Domain
Experiments and then Simulated Annealing: AFDESA) แลวเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีกับวิธีหาคาเหมาะที่สุดโดย SA ใช
เกณฑการเปรียบเทียบคือ คาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดและเวลาเฉลี่ยการหาผลลัพธ
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2. วิธีดําเนินการศึกษา
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนตอไปนี้
2.1 การกําหนดฟงกชันปญหาเพื่อใชในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีการหาคาเหมาะที่สุด 3 วิธี คือ 1) SA 2) SA+AFDE และ 3) AFDESA ซึ่ง 2 วิธีหลัง
เปนวิธีที่ผูวิจัยไดนําเสนอขึ้นมาใหม โดยเปรีย บเทียบประสิทธิ ภาพของทั้ง 3 วิธี โดยใชเกณฑการเปรียบเที ยบคือ คาเฉลี่ ย
ผลลัพ ธคาเหมาะที่สุด และเวลาเฉลี่ ยการหาผลลัพธ จากการจําลองมอนติคารโลจํานวน 200 รอบ ภายใตรูป แบบฟ งกชั น
ปญหาที่กําหนด 12 ฟงกชันที่แตกตางกัน มีรายละเอียดการสรางฟงกชันปญหาดังนี้
1) ศึกษาภายใตตัวแบบความสัมพันธในระบบ มีความสัมพันธแบบพหุนามลําดับที่ k= 2
E ( y )   0   1 1   2 2  ...   j j   j
(1)
เมื่อ
E ( y ) เปนคาคาดหวังของผลตอบสนอง
j
เปนเทอมในพหุนามลําดับที่ k โดยผลรวมของเลขชี้กําลังของตัวแปรไมมากกวาคา k
ยกตัวอยางเชน ในเทอม j=1 และ ถา k=2 แลว  1  x1 x2 จะอยูในเทอมของ
สมการเพราะเลขชี้กําลัง 1+1 เทากับ 2 เปนตน
j
เปนสัมประสิทธิ์ของเทอม  j ถาเทอมของ  j ใด ๆ ที่มีความหมายตอฟงกชันคา
สัมประสิทธิ์  j จะมีคาไมเทากับ 0
j
เปนความคลาดเคลื่อนสุม
2) สรางฟงกชันปญหาที่กําหนดตัวแปรเขา 10 ตัวแปร โดยรูปแบบฟงกชันที่สรางขึ้นนั้น เปนฟงกชันแบบเชิงเสน
(Linear Function) และฟ งกชั นพหุนามกํ าลังสอง กําหนดใหความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปรกติ มี
รูปแบบคือ  j ~ N (0, 2 )
3) กําหนดรูปแบบฟงกชันปญหา 12 ฟงกชัน แตละฟงกชันปญหามีดังนี้
(1) รูปแบบฟงกชันแบบเชิงเสน
Model 1: กําหนดใหตัวแปรเขา x5 และ x1 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
y1  75 x1  x2  x3  x4  100 x5  x6  x7  x8  x9  x10  

เมื่อ 1  xi  50 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,52 )
และคาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(คืYอ1 )  4,968
Model 2: กําหนดใหตัวแปรเขา x4 , x5 , x3 , x6 , x2 และ x1 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
y2  4 x1  25 x2  50 x3  100 x4  75 x5  50 x6  x7  x8  x9  x10  

เมื่อ 1  xi  50 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,52 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื2อ)  2, 497
Model 3: กําหนดใหตัวแปรเขา x1 , x2 ,..., x10 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง
y3  50 x1  50 x2  50 x3  50 x4  50 x5  50 x6  50 x7  50 x8  50 x9  50 x10  

เมื่อ 1  xi  50 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,52 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื3อ)  4, 600
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(2) รูปแบบฟงกชันพหุนามลําดับที่สอง
Model 4: กําหนดใหตัวแปรเขา x32 และ x82 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
y4  x12  x22  100 x32  x42  x52  x62  x72  75 x82  x92  x102  

เมื่อ 50  xi  50 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,102 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื4อ)  440, 000
Model 5: กําหนดใหตัวแปรเขา x32 , x82 , x12 , x52 , x92 และ x72 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
y5  50 x12  x22  100 x32  x42  25 x52  x62  5 x72  75 x82  25 x92  x102  

เมื่อ 50  xi  50 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,102 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื5อ)  500, 000
Model 6: กําหนดใหตัวแปรเขา x12 , x22 ,..., x102 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง
y6  25 x12  25 x22  25 x32  25 x42  25 x52  25 x62  25 x72  25 x82  25 x92  25 x102  

เมื่อ 50  xi  50 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,102 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื6อ)  187,500
(3) รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของอิทธิพลรวม
Model 7: กําหนดใหเทอมของอิทธิพลรวม x2 x5 และ x5 x9 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
y7  x1 x3  100 x2 x5  x2 x6  x3 x7  x4 x7  75 x5 x9  x6 x1  x6 x8  x7 x5
 x8 x10  

เมื่อ 100  xi  100 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,502 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื7อ)  1,810, 000
Model 8: กําหนดใหเทอมของอิทธิพลรวม x1 x3 , x1 x2 , x5 x9 , x2 x3 , x3 x7 และ x5 x8 มีอิทธิพลตอตัวแปร
ตอบสนอง ตามลําดับ
y8  75 x1 x2  100 x1 x3  50 x2 x3  25 x3 x7  5 x5 x8  75 x5 x9  x6 x7  x7 x2  x8 x9  x9 x10  

เมื่อ 100  xi  100 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,502 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื8อ)  3,340, 000
Model 9: กําหนดใหเทอมของอิทธิพลรวม x1 x2 , x1 x4 , x3 x5 , x6 x2 , x5 x6 , x5 x9 , x6 x7 , x7 x3 , x7 x9 และ
x8 x10 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง
y9  50 x1 x2  50 x1 x4  50 x3 x5  50 x6 x2  50 x5 x6  50 x5 x9  50 x6 x7  50 x7 x3  50 x7 x9
 50 x8 x10  

เมื่อ 100  xi  100 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,502 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื9อ)  4, 000, 000
(4) รูปแบบฟงกชันที่มเี ทอมของพหุนามลําดับที่สอง และเทอมของอิทธิพลรวม
Model 10: กําหนดใหเทอมของ x12 และ x2 x6 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
y10  100 x12  x42  x82  75 x2 x6  x3 x5  x4 x9  x6 x10  x3  x7  x8  

เมื่อ 100  xi  100 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,502 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื10อ )  772,500
Model 11: กําหนดใหเทอมของ x32 , x42 , x12 , x72 , x2 x5 และ x6 x8 มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ
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y11  75 x12  100 x32  100 x42  75 x72  50 x2 x5  25 x6 x8  x6 x10  x6  x8  x9  

เมื่อ 100  xi  100 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,502 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื11อ)  2,509, 900
Model 12: กําหนดใหเทอมของ x4 , x5 , x9 , x32 , x82 , x102 , x1 x7 , x1 x2 , x4 x5 และ x6 x10 มีอิทธิพลตอตัว
แปรตอบสนอง
y12  50 x32  50 x82  50 x102  50 x1 x7  50 x1 x2  50 x4 x5  50 x6 x10  50 x4  50 x5  50 x9  

เมื่อ 100  xi  100 โดยที่ i  1, 2,...,10 และ  ~ NID(0,502 )
คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชEัน(Yคื12อ )  2,130, 000
2.2 การหาคาที่เหมาะที่สุดดวยวิธี SA
วิธี SA เปนระเบียบวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Kirkpatrick Gelatt และ Vecchi ในป ค.ศ.1983 (Kirkpatrick Gelatt &
Vecchi, 1983) เพื่อใชแกปญหาคาเหมาะสมที่สุดที่ไมเปนเชิงเสน โดยการเลียนแบบกรรมวิธีการอบเหนียวของโลหะเพื่อใหได
ความเหนียวและความแข็งสูง มี 2 ขั้นตอนหลัก คือ การใหความรอน (Heating) และควบคุมการเย็นตัว (Slowly Cooling)
เปนการลดอุณหภูมิระหวางการหลอม โดยจะใหความรอนและมีการลดอุณหภูมิลงอยางชาๆ จนกระทั่งโลหะอยูในสภาวะที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งเปนกระบวนการคนหาคําตอบเฉพาะที่ (Local Search) ที่จะยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงคําตอบที่แยกว า
ขึ้นอยูกับความนาจะเปน
p  e E / KT
(2)
เมื่อ
p
คือ ความนาจะเปน
E
คือ คาความเปลี่ยนแปลงของคําตอบ yi 1  yi
K
คือ คาคงที่ของ Boltmann ซึ่งมีคาตามชนิดของโลหะ K  1
T
คือ อุณหภูมิ
โดยขั้นตอนวิธี (Algorithm) SA มีดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางคําตอบเริ่ม ตน x0 ~ U (a, b) ค าอุณหภูมิ เริ่มตน T0  อุณหภู มิสูงสุด Tmax  โดยกําหนด
T0  Tmax และคาอุณหภูมิต่ําสุด Tmin พรอมคํานวณคาตัวแปรตอบสนองเริ่มตน y0
เมื่อ
a
เปนคาที่ต่ําสุดของตัวแปร
เปนคาที่สูงสุดของตัวแปร
b
ขั้นที่ 2 คนหาคําตอบใหมใกลเคียง xi 1 พรอมคํานวณคา yi 1 โดยที่ i คือ จํานวนรอบ
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบเงื่อนไข
ถา yi 1  yi ยอมรับคําตอบใหม (เก็บคา)
yi 1  yi

ถา yi 1  yi พิจารณาจากคาความนาจะเปน p  e T
ตรวจสอบเงื่อนไขจากความนาจะเปน
ถา random  U  0,1  p
ยอมรับคําตอบใหม (เก็บคา)
ถา random  U  0,1  p
ไมยอมรับ (กลับไปทําขอ 2 ใหม)
ขั้นที่ 4 ลดอุณหภูมิ Tnew  0.99  T ทุก ๆ รอบ
ขั้นที่ 5 หยุดการทํางาน
เมื่อ
ถึงจํานวนรอบที่กําหนด
หรือ Tmin  0.01 หรือ yi 1  yi (คําตอบไมเปลี่ยนแปลง)
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2.3 การหาคาที่เหมาะที่สุดดวยวิธี SA+AFDE
วิธี SA+AFDE นี้เปนวิธีการคัดเลือกปจจัยไปพรอมกับการหาคาเหมาะที่สุด โดยการนําเอาคาตัวแปรเขา  xi*  ของ
วิธี AFDE ไปบวกกับคาตัวแปรเขา  xi**  ของวิธี SA ในระหวางการหาเหมาะที่สุด โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดคาเริ่มตน คาอุณหภูมิเริ่มตน T0  อุณหภูมิสูงสุด Tmax  โดยกําหนด T0  Tmax และคา
อุณหภูมิต่ําสุด Tmin พรอมคํานวณคาตัวแปรตอบสนองเริ่มตน y0
สุมความถี่ขับ ( ) ใหกับตัวแปรเขา โดยใชเซตความถี่ขับดังตารางที่ 1
ขั้นที่ 2 สุมหาคา xi** ~ U (a, b) ของวิธี SA
ขั้นที่ 3 คํานวณคาตัวแปรเขาจากวิธี AFDE (ชิดสมัย และ วฐา, 2558)
xi*  1 2  b  a   1 2  b  a  cos 2 i
(3)
ขั้นที่ 4 คํานวณคาตัวแปรคําตอบใหมจาก SA และ AFDE ตามสมการที่ (4)

เมื่อ

xi*  xi**
xi 
2
xi
คือ คาตัวแปรเขาใหมที่ขอบเขตของตัวแปรอยูในชวงที่กําหนด

(4)

(ปรับปรุงจาก Watha and Pornthep, 2009)
xi**
คือ คาตัวแปรเขาจากวิธี SA
*
xi
คือ คาตัวแปรเขาจากวิธี AFDE
ขั้นที่ 5 คํานวณคา yi โดยที่ i คือ จํานวนรอบ
ขั้นที่ 6 ตรวจสอบเงื่อนไข
ถา yi  yi 1
โดยที่ i  0
ยอมรับคําตอบใหม (เก็บคา)
yi 1  yi
T

ถา yi 1  yi
โดยที่ i  0
พิจารณาจากคาความนาจะเปน p  e
ตรวจสอบเงื่อนไขจากความนาจะเปน
ถา random  U  0,1  p
ยอมรับคําตอบใหม (เก็บคา)
ถา random  U  0,1  p
ไมยอมรับ (กลับไปทําขั้นตอนที่ 2)
ขั้นที่ 7 ลดอุณหภูมิ Ti  0.99  T
ขั้นที่ 8 ทําการรันจนครบจํานวนการทําซ้ํา n ตามตารางที่ 1 นําคาของฟงกชันที่อยูในรูปโดเมนเวลาแปลงเปน
โดเมนความถี่โดยใชเทคนิคการแปลงฟูเรียร
ขั้นที่ 9 พิจารณาตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง
ขั้นที่ 10 จากตั วแปรเขาทั้ งหมด เก็บ คาตัวแปร xi ที่ทําให yi มีคาน อยที่สุ ด จากการทําซ้ํา n รอบ และ
กําหนดใหเปนคาเริ่มตนในการหาคาตัวคาเหมาะสมที่สุดโดยวิธี SA
ขั้นที่ 11 ทําการคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตัวแปรเขาใดที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองจะกําหนดใหเปน
คาคงทีไมเปลี่ยนแปลงไปตามรอบของการทําซ้ําในการคนหาคําตอบ สวนตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลจะนํามาปรับเปลี่ยนคาตัวแปร
เขาเพื่อคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตอไป (ขั้นตอนวิธี SA ในหัวขอ 2.2)
ขั้นที่ 12 หยุดการทํางาน
เมื่อ
ถึงจํานวนรอบที่กําหนด
หรือ Tmin  0.01 หรือ yi 1  yi (คําตอบไมเปลี่ยนแปลง)
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2.4 การหาคาที่เหมาะที่สุดดวยวิธี AFDESA
วิธี AFDESA จะทําการคัดเลือกปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองโดยวิธี AFDE กอน เมื่อทราบวาตัวแปรเขาใด
ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองแลวนั้น จึงทําการหาคาเหมาะที่สุดดวยวิธี SA ตอ โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดจํานวนรอบการทําซ้ํา (n) และ สุมความถี่ขับ ( ) ใหกับตัวแปรเขา จากตารางที่ 1
ขั้นที่ 2 คํานวณคาตัวแปรเขาตามสมการที่ (3)
ขั้นที่ 3 คํานวณคา yi โดยที่ i คือ จํานวนรอบ และทําซ้ําจนครบจํานวนรอบการทําซ้ํา n รอบ
ขั้นที่ 4 นําคาของฟงกชันที่อยูในรูปโดเมนเวลาแปลงเปนโดเมนความถี่โดยใชเทคนิคการ
แปลงฟูเรียร
ขั้นที่ 5 พิจารณาตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง
ขั้นที่ 6 จากตัวแปรเขาทั้งหมด เก็บคาตัวแปร xi ที่ทําให yi มีคานอยที่สุด จากการทําซ้ํา n รอบ และกําหนดให
เปนคาเริ่มตนในการหาคาตัวคาเหมาะสมที่สุดโดยวิธี SA
ขั้นที่ 7 ทําการคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตัวแปรเขาใดที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองจะกําหนดใหเปนคา
คงที ไ ม เปลี่ ย นแปลงไปตามรอบของการทํ าซ้ํ าในการคนหาคํ าตอบ ส วนตั วแปรเข าที่ มีอิท ธิ พ ลจะนํ ามา
ปรับเปลี่ยนคาตัวแปรเขาเพื่อคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตอไป (ขั้นตอนวิธี SA ในหัวขอ 2.2)
ขั้นที่ 8 หยุดการทํางาน
เมื่อ
ถึงจํานวนรอบที่กําหนด
หรือ Tmin  0.01 หรือ yi 1  yi (คําตอบไมเปลี่ยนแปลง)
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ตารางที่ 1 จํานวนการทําซ้ําเมื่อกําหนดใหสมการพหุนามเปนลําดับที่สอง (Jacobson et al., 1991)
จํานวนปจจัย
เซตของความถี่ขับ ( )
( p)

2
3
4
5
6

7

8
9
10

{1,4} {2,3}
{1,5,8} {1,4,11} {3,4,13} {3,5,12} {8,9,13} {9,11,12}
{1,4,10,17} {6,8,9,13} {2,3,11,18} {4,5,7,20} {3,5,12,16} {2,9,10,15}
{1,6,16,19}
{1,4,13,19,29} {4,5,7,20,26} {2,5,11,25,26}
{1,11,28,31,35,49} {3,4,13,28,40,42}
{4,9,10,21,37,44} {6,32,40,42,43,47} {8,15,18,20,29,42}
{10,12,15,21,28,29}
{11,27,35,36,48,50} {16,23,24,43,45,49} {20,24,30,42,45,47}
{1,41,19,31,44,53,60} {4,7,9,24,30,49,59} {1,9,14,21,40,46,57}
{1,7,18,22,27,57,60} {2,3,12,29,37,50,57} {7,9,17,20,32,62,63}
{3,7,19,28,30,43,48} {1,10,16,29,34,37,41} {3,8,10,27,41,42,63}
{2,17,22,23,30,33,59} {6,9,19,20,36,41,43} {6,31,40,47,51,61,64}
{3,21,41,49,50,54,64} {10,11,36,44,49,51,63} {8,33,47,48,51,53,60}
{11,16,17,20,46,59,61} {10,11,18,23,37,53,62} {19,29,30,33,54,56,61}
{11,14,23,24,29,31,50} {21,27,34,51,56,59,60} {12,17,21,27,40,47,58}
{31,32,38,40,43,53,57} {20,33,37,42,43,58,61} {23,28,38,47,49,50,63}
{10,16,29,33,38,40,41,75}
{8,30,33,39,40,44,57,59,94}
{10,12,13,27,31,59,65,94,101,110} {2,15,22,23,47,56,75,83,121,126}

จํานวนรอบการ
ทําซ้ํา (n)
14
28
46
69
103

130

168
209
268

3. ผลการวิจัย
ผลการทดลองจากตารางที่ 2 ถึง 5 พบวา กรณีรูปแบบฟงกชันแบบเชิงเสน วิธี SA หาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุด
ของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตใน Model 2 พบวาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของวิธี
AFDESA และ SA+AFDE ใกลเคี ยงกับวิธี SA และใน Model 3 พบวาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุด ของวิธี SA+AFDE
ใกลเคียงกับวิธี SA เมื่อพิจารณาสวนเวลาเฉลี่ยในการหาผลลัพธวิธี SA+AFDE และ AFDESA ใชเวลานอยกวาวิธี SA ทุก
ฟงกชันปญหา
กรณีรูปแบบฟงกชันพหุนามลําดับที่สอง วิธี SA หาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคา
คาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตวิธี SA เวลาเฉลี่ยในการหาผลลัพธมากกวาวิธี SA+AFDE และ AFDESA ทุกฟงกชันปญหา
กรณีรูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของอิทธิพลรวม วิธี SA หาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียง
คาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตใน Model 8 และ 9 พบวาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของวิธี AFDESA และ SA+AFDE
ใกลเคียงกับวิธี SA โดยที่ SA ใชเวลาเฉลี่ยในการหาผลลัพธมากกวาวิธี SA+AFDE และ AFDESA ทุกฟงกชันปญหา
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กรณีรูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของพหุนามลําดับที่สอง และเทอมของอิทธิพลรวม วิธี SA หาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะ
ที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แต Model 11 และ 12 พบวาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะ
ที่สุดของวิธี AFDESA และ SA+AFDE ใกลเคียงกับวิธี SA สวนเวลาเฉลี่ยในการหาผลลัพธวิธี SA+AFDE และ AFDESA ใช
เวลานอยกวาวิธี SA ทุกฟงกชันปญหา
ตารางที่ 2 รูปแบบฟงกชันแบบเชิงเสน
Methods
Model 1
E ( y1 )  4,968

Model 2
E ( y2 )  2, 497

Model 3
E ( y3 )  4, 600

SA
SA+AFDE
AFDESZ
SA
SA+AFDE
AFDESA
SA
SA+AFDE
AFDESA

Mean
-4,867.42
-4,803.22
-4,844.80
-2,403.04
-2,397.08
-2,403.39
-4,595.06
-4,594.04
-4,504.94

Minimum Objective Value
Value
% Difference
Difference
100.58
2.0246
164.78
3.3168
123.20
2.4799
93.96
3.7630
99.92
4.0014
93.61
3.7488
4.94
0.1073
5.96
0.1296
95.06
2.0664

Time(Sec)
S.D.

Mean

S.D.

35.82
54.39
55.84
71.32
42.09
44.99
35.24
25.35
38.54

111.24
51.71
41.32
125.94
67.44
52.40
128.25
95.56
63.31

14.60
7.64
6.06
31.69
3.86
4.93
64.19
46.16
26.80

ตารางที่ 3 รูปแบบฟงกชันพหุนามลําดับที่สอง
Methods
Model 4
E ( y4 )  440, 000

Model 5
E( y5 )  500, 000

Model 6
E ( y6 )  187, 500

SA
SA+AFDE
AFDESA
SA
SA+AFDE
AFDESA
SA
SA+AFDE
AFDESA

Mean
-435,020.67
-427,864.23
-427,043.72
-499,490.73
-495,460.99
-495,226.17
-187,494.41
-187,464.43
-187,388.86

Minimum Objective Value
Value
% Difference
Difference
4,979.33
1.1317
12,135.77
2.7581
12,956.28
2.9446
509.27
0.1019
4,539.01
0.9078
4,773.83
0.9548
5.59
0.0030
35.57
0.0190
111.14
1.0193

Time(Sec)
S.D.

Mean

S.D.

4,134.18
4,836.28
4,753.43
457.82
1,767.66
1,779.17
141.48
97.74
505.87

176.26
58.77
52.05
141.98
99.73
73.81
122.90
88.89
77.95

98.55
16.60
23.91
68.90
39.62
15.32
60.85
53.37
29.31
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ตารางที่ 4 รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของอิทธิพลรวม
Methods
SA
E ( y7 )  1,810,000 SA+AFDE
AFDESA
SA
Model 8
E ( y8 )  3, 340, 000 SA+AFDE
AFDESA
SA
Model 9
E ( y9 )  4,000, 000 SA+AFDE
AFDESA
Model 7

Mean
-1,763,480.83
-1,752,754.96
-1,755,617.15
-3,304,722.63
-3,298,152.11
-3,303,406.99
-3,818,476.72
-3,808,846.48
-3,803,159.07

Minimum Objective Value
Value
% Difference
Difference
46,519.18
2.5701
57,245.04
3.1627
54,382.85
3.0046
35,277.37
1.0562
41,847.90
1.2529
36,593.01
1.0956
181,523.29
4.5381
191,153.52
4.7788
196,840.93
4.9210

Time(Sec)
S.D.

Mean

S.D.

13,778.94
18,358.75
18,983.84
26,160.22
27,583.63
26,066.81
363,796.46
417,894.87
409,230.31

177.70
81.91
76.07
129.12
71.36
58.41
139.96
58.73
57.91

79.50
42.11
36.21
49.90
15.86
16.66
67.01
27.10
25.63

ตารางที่ 5 รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของพหุนามลําดับที่สอง และเทอมของอิทธิพลรวม
Methods
SA
E ( y10 )  772,500 SA+AFDE
AFDESA
SA
Model 11
E ( y11 )  2, 509, 900 SA+AFDE
AFDESA
SA
Model 12
E ( y12 )  2,130,000 SA+AFDE
AFDESA
Model 10

Mean
-765,907.18
-742,821.96
-743,102.12
-2,500,738.27
-2,499,807.98
-2,500,562.40
-2,124,134.29
-2,122,681.92
-2,123,142.21

Minimum Objective Value
Value
% Difference
Difference
6,592.82
0.8534
29,678.04
3.8418
29,397.88
3.8056
9,161.73
0.3650
10,092.02
0.4021
9,337.60
0.3720
5,865.71
0.2754
7,318.08
0.3436
6,857.79
0.3220

Time(Sec)
S.D.

Mean

S.D.

4,953.15
10,451.47
11,151.76
18,675.45
6,856.43
6,453.72
17,853.82
11,717.82
18,283.35

114.06
55.78
60.34
126.12
65.00
64.88
108.12
64.17
57.46

32.91
5.92
11.45
53.99
5.18
22.32
53.38
8.47
22.85

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุด และเวลาเฉลี่ยการหาผลลัพธของ 3 วิธี คือ วิธี SA วิธี
SA+AFDE และวิธี AFDESA จากการกําหนดรูปแบบฟงกชันปญหา ทั้งหมด 12 ฟงกชัน ผลการทดลองพบวา วิธี SA หา
คาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตใชเวลาเฉลี่ยในการทดลองมาก
ที่สุดทุกฟงกชันปญหา โดยมีเวลาในการคนหาคําตอบโดยเฉลี่ยมากกวาวิธี SA+AFDE และ AFDESA ประมาณ 2 เทา
เมื่อเปรียบเทียบวิธี SA+AFDE กับ AFDESA หาคาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชัน พบวา วิธี AFDESA หา
คาเฉลี่ยผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชัน 7 ปญหา มากกวาวิธี SA+AFDE ที่ 5
ปญหา และวิธี AFDESA ยังใชเวลาเฉลี่ยในการทดลองนอยกวาวิธี SA+AFDE เกือบทุกฟงกชันปญหาคือ ไดเวลาเฉลี่ยในการ
ทดลองนอยสุด 11 ปญหาจาก 12 ปญหา อยางไรก็ตามในการพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา วิธี SA+AFDE
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวาในการหาคาเหมาะที่สุด คือ 8 ปญหาจาก 12 ปญหา แสดงวาผลลัพธที่ไดในการทดลอง
แตละครั้งวิธี SA+AFDE จะมีคาแตกตางกันนอย วิธี AFDESA จะไดผลลัพธในแตละครั้งแตตางกันมากกวา สวนคาเบี่ยงเบน
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มาตรฐานของเวลาทั้งสองวิธีไดผลลัพธที่ดีวิธีละ 6 ปญหาทั้งคู ดังนัน้ จึงสรุปไดวากรณีที่หาคาเหมาะที่สุดในระบบงานที่มีปจจัย
หรือตั วแปรเข าจํานวนมาก แตค าดว าจะมีตัวแปรเขาที่ มีอิท ธิพลจํานวนนอยตอตัวแปรผลตอบสนองของปญ หา การใชวิธี
SA+AFDE หรือ AFDESA สามารถคนหาคาเหมาะสมที่สุดไดดี และใชเวลาสั้นในการคนหาคาเหมาะที่สุดทัง้ คู
5. กิตติกรรมประกาศ
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สัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดของการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลสําหรับการ
ทดสอบความเปนปกติ
Optimal Proportion of Contamination based on Scale-Contaminated
Normal Distribution for Testing Normality
วันเพ็ญ จันทรังษี
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
wanpen@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การทดสอบทางสถิติที่มีคุณภาพดีนั้นจะตองมีอํานาจการทดสอบที่สูงซึ่งอํานาจการทดสอบจะมีคาสูงหรือไมขึ้น อยู
กับคาพารามิเตอรที่กําหนดไวในสมมติฐานทางเลือก สําหรับการทดสอบวาการแจกแจงของตัวอยางสุมมีการแจกแจงแบบปกติ
หรือไม ทําไดโดยการจําลองขอมูลใหมีการแจกแจงแบบอื่นที่ไมใชการแจกแจงแบบปกติ เชน การแจกแจงแบบปกติปลอมปน
ชนิดสเกล ดังนั้น วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ คือ การประมาณคาสัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดซึ่ งทําใหอํานาจ
การทดสอบมีคาสูงที่สุดเมื่อตัวอยางสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล ที่กําหนดสเกลแฟคเตอรเปน 3, 4
และ 5 เมื่อขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปน 10, 20, 30, 50, 100, 200 และ 300
คําสําคัญ: อํานาจการทดสอบ การแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล พารามิเตอร สัดสวนการปลอมปน สเกลแฟคเตอร
Abstract
Statistical tests which have good quality have to show superior power of the test. Whether power
of the test is high or not will depend on parameters in the alternative hypothesis. For testing whether
a random sample is taken from a normal distribution, one can simulate data being other distributions
such as scale-contaminated normal distribution. Therefore, the main objective of the research is to
estimate optimal proportion of contamination giving highest power of the test when a random sample
drawn from a scale-contaminated normal distribution if scale factors are set to be 3, 4 and 5, with sample
sizes 10, 20, 30, 50, 100, 200 and 300.
Keywords: power of the test, scale-contaminated normal distribution, parameter, proportion of
contamination, scale factor
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1. บทนํา
ในทางสถิตินั้น การทดสอบที่มีคุณภาพดี ควรจะใหอํานาจการทดสอบ (power of the test) ที่สูงซึ่งอํานาจการ
ทดสอบจะมีคาสูงหรือไมขึ้นอยูกับคาพารามิเตอรที่กําหนดไวในสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) (สุชาดา กีระ
นันทน, 2545) การหาอํานาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบนั้นไดมาจาก ความนาจะเปนของการปฏิเสธสมมติฐานวาง (null
hypothesis) เมื่อสมมติฐานวางเปนเท็จ สําหรับการทดสอบวาการแจกแจงของตัวอยางสุมมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม จะ
ใหสมมติฐานวางคือ H 0 : ตัวอยางสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น เมื่อกําหนดวาสมมติฐานวางตองเปน
เท็จ จึงจําลองขอมูลใหมีการแจกแจงแบบอื่นที่ไมใชการแจกแจงแบบปกติ เชน การแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล
(scale-contaminated normal distribution)
การแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลเปนลักษณะหนึ่งของการแจกแจงปกติแบบผสม (mixture of normal
distributions) เปนการผสมของการแจกแจงแบบปกติ 2 การแจกแจง คือ N (  ,  2 ) และ N (  , 2 ) มีพารามิเตอรแสดง
ตําแหนง (location parameter) คือ คาเฉลี่ยของประชากร  เทากัน แตพารามิเตอรแสดงสเกล (scale parameter)
แตกตางกัน ซึ่งมีรูปแบบการแจกแจงเปน (1  p) N (  ,  2 )  pN (  , 2 ) กําหนดให p คือ สัดสวนการปลอมปน
(proportion of contamination) และ 0  p  1 ,  2 และ  2 เปน ความแปรปรวนของประชากรจาก N (  ,  2 ) และ
N (  , 2 ) ตามลําดับ และ c    คือ สเกลแฟคเตอร (scale factor) โดยมีความแปรปรวนของการแจกแจงแบบปกติ
ปลอมปนชนิดสเกล คือ (1  p) 2  p 2 ลักษณะเชนนี้ทําใหการแจกแจงของประชากรไมชัดเจนวาเปนการแจกแจงแบบ
ปกติ รวมทั้งยังไมสามารถระบุไดแนชัดวาลักษณะการแจกแจงของประชากรเปนแบบใด ดังนั้น การศึกษาของ Böhning
(2002) จึงสนใจหาคาของ p ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อกําหนดคา c เพื่อใหเกิดอํานาจการทดสอบของตัวสถิติที่สูงสุด โดยไมเสีย
นัยทั่วไป (without loss of generality) เมื่อ   0,   1 และ c    1 แลวจะไดการแจกแจงแบบปกติปลอมปน
ชนิดสเกลที่พิจารณา คือ (1  p) N (0, 1)  pN (0, c2 ) มีพารามิเตอรที่ตองพิจารณาเหลือเพียง 2 คา คือ p และ c ซึ่ง
ในงานวิจัยชิ้นนี้ จะใชสัญลักษณแทนดวย ScConN( p, c)
ให X เปนตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงแบบ ScConN( p, c) จะมีฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน คือ
p x
( )
c c
สวนการแจกแจงปกติที่เหมาะสมที่สุดที่ตองการ คือ N (0, (1  p)  pc 2 ) ซึ่งมีฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน

mix ( x)  (1  p ) ( x ) 

2


1  x2
x
 เมื่อ  ( x ) 
best ( x) 

e
2
1  p  pc 2  1  p  pc 2 

1

ฟงกชันที่ถูกพิจารณา คือ f ( x, p, c)  2 mix ( x)  best ( x) ซึ่งแสดงระยะหางระหวาง 2 การแจกแจง ซึ่ง
Böhning (2002) ไดพิสูจนวา f c ( p )  sup f ( x, p, c) เมื่อ c  1 จะมีคาสูงสุด เมื่อ
 x 

 c(c  1) / 2 
p
c2  1

2 /3

1

สําหรับ p  (0, 1)

(1)

งานวิจัยหลายชิ้ น ตัวอยางเช น Yap et al. (2011) ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวอยางสุมโดยสมมติใ ห
ตัวอย างสุ มมาจาก ScConN(0.2, 3) และ ScConN(0.05, 3) ส วน Gan et al. (1990) สมมติใ หตัวอยางสุมมาจาก
ScConN( 0.05, 3) , ScConN( 0.05, 5) , ScConN( 0.05, 7) , ScConN( 0.1, 3) , ScConN( 0.1, 5) ,
ScConN( 0.1, 7) , ScConN(0.2, 3) , ScConN(0.2, 5) และ ScConN(0.2, 7) ในงานวิจัยของ Ramão et al.
(2010) ใช ตั ว อย า งสุ ม ที่ ม าจาก ScConN(0.05, 2) , ScConN(0.1, 2) , ScConN(0.2, 2) , ScConN(0.05, 4 ) ,
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ScConN(0.1, 4 ) และ ScConN(0.2, 4) จะเห็ น ว า การกํ า หนดค า สั ด ส ว นการปลอมปน p เมื ่อ c  1 สํ า หรั บ
ScConN( p, c) เพื่อใหไดอํานาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบมีคาสูงที่สุดผูวิจัยจะเปนผูกําหนด p และ c เองหรื อ

อาจนําคามาจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยกอนหนา ทําใหยังไมสามารถมั่นใจไดวาอํานาจการทดสอบของตัวสถิติ
ทดสอบเมื่อตัวอยางสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลนั้นใหอํานาจการทดสอบที่สูงที่สุดหรือไม
2. สถิติทดสอบ
ให Y1  , Yn เปนตัวอยางสุมอยางงายจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ N (  ,  2 ) และ Y[1]    Y[ n ]
เปนสถิติลําดับของ Y1  , Yn รวมทั้ง () คือ ฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ตัวสถิติ
ทดสอบที่ใชศึกษาในการวิจัยนี้ ประกอบดวย คือ
1. ตัวสถิติ Kolmogorov-Smirnov (1933)
D  max   (Y[ k ]  Y ) / ˆ Y   ( k  0.5) / n
1 k  n

n

เมื่อ Y   Yk / n และ ˆY 
k 1

n

 Y

k

สําหรับ k  1, , n

2

 Y  / n เปนคาประมาณ (Estimates) ของ  และ  ตามลําดับ

k 1

2. ตัวสถิติ Michael (1983)
Dm  max
1 k  n

2
2
arcsin   (Y[ k ]  Y ) / ˆY   arcsin (k  0.5) / n สําหรับ k  1, , n



3. ตัวสถิติ Anderson-Darling (1952)
1 n

A2     (2 k  1) ln Z k  ln(1  Z n k 1 )  n
n  k 1

เมื่อ Z k    (Y[ k ]  Y ) / ˆY  สําหรับ k  1, , n

4. ตัวสถิติ Shapiro-Wilk (1965)
2

 n

 ak Y[ k ] 
 สําหรับ k  1, , n
W  n k 1
2
 Y[ k ]  Y 
k 1

เมื่อ (a1,, an ) '  t 'V 1 / (t 'V 1V 1t )1/ 2 , t '   1 ,, n  และ V เปน เมตริกซความแปรปรวนรวม (covariance
matrix) ของสถิติลําดับ X [1]    X [ n ] จากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
Yap et al. (2011) เปรียบเทียบการทดสอบการแจกแจงแบบปกติจากตัวสถิติทดสอบ 8 ตัว คือ Shapiro-Wilk,
Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, D’Agostino-Pearson, Jarque-Bera และ
Chi-squared ซึ่งสรุปวา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติของ Shapiro-Wilk เปนตัวสถิติที่ใหอํานาจการทดสอบที่สูงที่สุด
จาก 8 การทดสอบขางตน และการทดสอบที่มีอํานาจการทดสอบสูงเปนอันดับที่สองคือ Anderson-Darling เพื่อทดสอบวา
ตัวอยางสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติหรือไม เมื่อใหตัวอยางสุมมาจาก ScConN( p, c) โดยมีสเกลแฟคเตอร (c) เปน
260 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3, 4 และ 5, สัดสวนการปลอมปน ( p ) เปน 0.05, 0.1, 0.2 และคา p ที่เหมาะสมที่สุด ตามคาในตารางที่ 1 ซึ่งคํานวณจาก
สมการ (1) เมื่อขนาดตัวอยาง (n) เปน 10, 20, 30, 50, 100, 200 และ 300 เพื่อหาอํานาจการทดสอบของตัวสถิติ
ทดสอบ
ตารางที่ 1 สัดสวนการปลอมปน ( p ) ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อ c  3, 4, 5
c
p

3
0.287741

4
0.242773

5
0.211758

เมื่อตองการหาอํานาจการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวสถิติตัวใดตัวหนึ่งขางตน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ให
จําลองตัวอยางสุมขนาด n จํานวน R ชุด จาก ScConN( p, c) คํานวณคาสถิติและเปรียบเทียบกับคาวิกฤตของตัวสถิติ
ทดสอบนั้น แลวนับจํานวนครั้ง (r ) ที่ปฏิเสธสมมติฐานวาง จะไดวาอํานาจของการทดสอบของตัวสถิตินั้น ๆ คือ
ซึ่งในงานวิจัยนี้กําหนดให R  3, 000 ชุด

r
100
R
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ตารางที่ 2 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ D, Dm , A2 และ W เมื่อตัวอยางสุมมาจาก ScConN( p, c) สําหรับ
p  0.05, 0.1, 0.2, 0.287741 และ c  3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

p
n

D

Dm

A2

W

10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300

0.05
9.0667
13.1333
16.8333
18.7667
25.3333
41.0667
54.9333
10.3333
14.9667
20.6667
26.3667
38.1667
55.8000
70.3333
11.4333
17.3333
21.7333
28.9000
42.2667
62.5333
76.7000
11.6333
19.1000
26.5333
37.6000
59.8333
82.8333
92.0333

0.1
11.3333
18.8333
24.9333
30.9000
46.8000
72.7667
87.9667
12.9667
21.9000
31.5667
41.9000
61.3667
83.9667
93.7667
15.8000
25.5667
33.3333
46.6667
68.6333
89.7000
96.8333
16.1000
28.0000
39.6000
56.6667
80.4000
96.6333
99.4000
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0.2
15.8667
26.5000
34.0333
48.7000
73.0000
95.2333
99.4333
18.2000
31.3667
42.2000
59.1000
81.8333
97.2667
99.5000
21.5667
36.1000
47.2333
66.7000
89.0333
99.1000
99.9667
21.2667
38.0000
51.1333
71.1667
93.0667
99.7333
99.9667

0.287741
16.6667
28.2667
37.1667
53.6333
81.3667
98.3333
99.9333
19.0333
32.0000
43.9667
61.9000
85.2000
98.7667
99.9333
22.7000
38.0667
50.9000
71.3000
94.1667
99.9000
100
22.1333
37.9333
51.3667
73.0000
95.0333
99.9667
99.9667
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ตารางที่ 3 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ D, Dm , A2 และ W เมื่อตัวอยางสุมมาจาก ScConN( p, c) สําหรับ
p  0.05, 0.1, 0.2, 0.242773 และ c  4 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

p

n

D

Dm

A2

W

10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300

0.05
12.80000
20.9333
26.9000
35.4667
52.1667
73.7333
87.2333
14.0667
23.2667
33.3000
43.9333
63.1000
84.1333
93.2000
15.8333
25.5333
34.9000
46.0667
67.6667
88.3667
95.8000
16.0000
28.1333
40.0667
54.8000
80.3000
95.2667
98.8333

0.1
17.7333
31.7333
42.7667
56.3333
78.9333
96.0667
99.4667
19.9000
36.1667
50.3333
67.4667
87.3000
98.3667
99.7667
23.0667
39.6667
53.5333
70.4333
90.1333
99.1333
99.8667
23.1333
42.5667
59.1000
77.5333
94.9000
99.8333
100

0.2
25.5667
45.7667
59.3000
78.1333
95.7333
99.9333
100
28.6667
51.4333
66.9667
85.5000
97.8333
99.8667
100
32.5333
56.7000
72.2667
88.7000
99.3000
100
100
31.7667
57.4000
74.2667
91.4667
99.7000
100
100

0.242773
27.0000
48.3000
63.5333
82.7333
97.9333
100
100
29.9333
54.1667
70.3667
88.1000
98.5000
100
100
34.6000
59.7333
75.4667
92.2000
98.5000
100
100
33.5667
59.3333
75.4000
93.6000
99.8333
100
100
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ตารางที่ 4 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ D, Dm , A2 และ W เมื่อตัวอยางสุมมาจาก ScConN( p, c) สําหรับ
p  0.05, 0.1, 0.2, 0.211758 และ c  5 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

p

n

D

Dm

A2

W

10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300
10
20
30
50
100
200
300

0.05
16.5667
27.7000
37.8667
47.8333
69.1667
89.3333
96.3667
18.0000
32.0000
42.9000
56.1667
78.4667
94.0667
98.05333
19.9333
33.5000
44.8333
58.4667
81.1667
95.8667
98.9000
20.0000
35.8667
49.2333
65.0333
88.0333
98.2333
99.6000

0.1
24.4000
42.9000
56.8333
72.8667
91.5333
99.4000
99.4000
26.8667
48.2333
63.7000
79.7667
95.4000
99.8333
99.9667
29.3000
52.1333
66.7000
82.5667
96.5000
99.9333
100
29.6333
54.2000
71.0000
86.3330
98.3000
100
100
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0.2
35.1000
60.8000
76.0667
91.4667
99.6000
100
100
37.6333
65.9667
82.0667
94.9000
99.8333
100
100
42.6667
71.3000
85.9000
96.8333
99.9333
100
100
40.6667
70.7333
87.0000
97.3333
100
100
100

0.211758
35.8333
61.6667
77.2667
92.4667
99.8333
100
100
38.4000
67.2000
83.0667
95.8000
99.9333
100
100
43.3667
72.0000
86.5333
97.2333
99.9667
100
100
41.3000
71.3333
87.4333
97.7333
100
100
100
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3. อํานาจการทดสอบ
อํ า นาจการทดสอบของตั ว สถิ ติ D, Dm , A2 และ W เมื่ อ ตั ว อย า งสุ ม มาจาก ScConN( p, c) สํ า หรั บ
p  0.05, 0.1, 0.2, 0.287741 และ c  3 ที่ร ะดั บนั ยสํ า คัญ 0.05 ถูก แสดงดัง ตารางที่ 2 และเห็น ได ชัด เจนว าเมื่ อ
p  0.287741 จะใหอํานาจการทดสอบที่สูงกวา คา p อื่น ๆ ในทุกขนาดตัวอยางและทุกตัวสถิติทดสอบ
อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ D, Dm , A2 และ W เมื่อตัวอยางสุมมาจาก ScConN( p, c) สําหรับ
p  0.05, 0.1, 0.2, 0.242773 และ c  4 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถูกแสดงดังตารางที่ 3 และเห็นไดชัดเจนวาเมื่ อ
p  0.242773 จะใหอํานาจการทดสอบของตัวสถิติสูงกวา คา p อื่น ๆ ในทุกขนาดตัวอยางและทุกตัวสถิติทดสอบ
อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ D, Dm , A2 และ W เมื่อตัวอยางสุมมาจาก ScConN( p, c) สําหรับ
p  0.05, 0.1, 0.2, 0.211758 และ c  5 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถูกแสดงดังตารางที่ 4 และเห็นไดชัดเจนวาเมื่อ
p  0.211758 จะใหอํานาจการทดสอบของตัวสถิติสูงกวา คา p อื่น ๆ ในทุกขนาดตัวอยางและทุกตัวสถิติทดสอบ
4. สรุปผลและขอเสนอแนะ

 c(c  1) / 2 
การคํานวณสัดสวนการปลอมปน p 
2

2 /3

1

สําหรับ p  (0, 1) เมื่อ c  1 นั้นทําใหเกิดอํานาจ
c 1
การทดสอบที่สูงที่สุ ดของตัวสถิติ D, Dm , A2 และ W สําหรับการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวอยางสุม ซึ่ง นับวาเป น
ผลการวิจัยที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับนักสถิติเพื่อกําหนดคาของสัดสวนการปลอมปนสําหรับตัวอยางสุมที่มาจากการ
แจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล ใหไดอํานาจการทดสอบที่สูงที่สุด เมื่อ c  1 โดยที่ไมจําเปนตองสุมใชคา p แบบไร
ทิศทาง แตงานวิจัยนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องของการใชสูตรการหา p ซึ่งจะสามารถใชไดเฉพาะเมื่อ c  1 ดังนั้น งานวิจัยใน
อนาคตอันใกล คือการหาคา p ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อ 0  c  1 อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชกับการทดสอบการแจก
แจงของตั วอย างสุ ม ที่ ม าจากการแจกแจงอื่ น ๆ เช น เอกซ โ ปเนนเชี ย ล (exponential) กั ม เบล (Gumbel) หรื อ ไวบู ล ล
(Weibull) เปนตน
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การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน
แบบแมกนิโทเมตริกจากตัวกลางวิวิธพันธุซึ่งอยูใตพื้นผิวดินเอกพันธุ
Mathematical Modelling of Magnetometric Resistivity Response from a
Heterogeneous Medium beneath a Homogeneous Overburden
วรินทร ศรีปญญา
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยคณิตศาสตรบริสุทธิ์และประยุกต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
ผลเฉลยเชิงวิเคราะหของสนามแมเหล็กในสภาวะคงตัวอันเปนผลมาจากแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงไดถูกนําเสนอ
ขึ้นสําหรับปญหาของแหลงจายไฟฟาและตัวรับสัญญาณซึ่งถูกฝงอยูในพื้นผิวดินวิวิธพันธุ 2 ประเภท ตัวแบบของพื้นโลกที่มี
ลักษณะเปน 2 ชั้นตอเนื่องกันถูกนํามาพิจารณาในกรณีที่พื้นผิวดินเอกพันธุอยูเหนือตัวกลางที่มีสภาพนํา ไฟฟาเปลี่ยนแปลง
แบบเชิงกําลังและแบบเชิงเสนตามความลึกของพื้นโลก การแปลงฮันเกลแบบทั่วไปถูกนํามาใชในปญหาซึ่งทําใหไดผลเฉลยเชิง
วิเคราะห ผลลัพทที่เกิด ขึ้นถูกนํามาเขียนกราฟแสดงพฤติกรรมของสนามแมเหล็ก แนวเสนโคงของสนามแมเ หล็กแสดงถึ ง
นัยสําคัญบางประการของการแปรผันของสภาพนําไฟฟา
คําสําคัญ: สภาพตานทานแบบแมกนิโทเมตริก ตัวกลางวิวิธพันธุ การแปลงฮันเกล
Abstract
Analytical solutions of the steady state magnetic field resulting from a direct current source are
derived for the problem of a buried current source and a buried receiver within two types of heterogeneous
earth structures. Two-layered continuously earth models are considered in the cases of a homogeneous
overburden overlying the host media whose conductivities vary exponentially and linearly with depth.
The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical results are obtained.
The effects of magnetic fields are plotted to show the behavior of the fields. The curves of magnetic
fields show some significance to the variation of conductivity.
Keywords: magnetometric resistivity, heterogeneous medium, Hankel transform
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1. Introduction
Many authors have investigated the nature of the resistivity response resulting from a
heterogeneous ground whose electrical conductivities vary continuously with depth. Stoyer and Wait
(1977) firstly considered the electrical conductivity varying exponentially with depth under homogeneous
overburden. Banerjee et al. (1980), Kim and Lee (1996) discussed the problem of a multilayered earth and
derived the specific case for a two-layered model. In transitional layers, the electrical conductivity is
assumed, for simplicity, to be linearly dependent upon depth. The problem was first treated by Mallick
and Roy (1968) that presented an analysis of the problem of a two-layered earth. Koefoed (1979) solved
the problem with a linear change of the resistivity with depth, a type of change that seems to be more
common in nature than the type considered by Mallick and Roy. Banerjee et al. (1980) studied the
electrical conductivity in a transitional layer which is assumed to be binomially with depth and derived
some particular cases of a linear change.
In this paper, we derive analytical solutions of the steady state magnetic field resulting from a
direct current source buried within two types of two-layered heterogeneous earth structures with a
homogeneous overburden in which the electrical conductivities in a host medium vary exponentially and
linearly with depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical results
are obtained.
2. Magnetic Field from a DC Source in a 1D Structure
Let us consider a geometric model of the earth’s structure described and discussed by Sato
(2000). The earth’s structure consists of two conductive half-spaces. The half-space above the ground
surface z  0 is a region of air, denoted by layer 0. The half-space below the ground surface z  0 is
a two-layered horizontally stratified earth with depth to the layer h (the lowermost layer extending to
infinity) measured from the ground surface. A point source of direct current I is deliberately located at
the interface z  h of layer 1 and layer 2 to simplify the mathematics. Each layer has conductivity as a
function of depth, i.e., k z  for layer 0  k  2 . The general steady state Maxwell’s equations in the
frequency domain (Edwards, 1988) can be used to determine the magnetic field for this problem. Since
the problem is axisymmetric and the vector magnetic field has only the azimuthal component in
cylindrical coordinates, for simplicity, we use H to represent the azimuthal component in the following
derivations (Sripanya, 2016), and we now have
 2H
z 2



  1  H
 2H  0 ,
 
z    z
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The magnetic field in each layer can be obtained by taking the inverse generalized Hankel transform (Ali
and Kalla, 1999) to the solution of equation (1). The problem satisfies the physical boundary conditions
presented by Sripanya (2016).
3. Solution of the Problem
3.1 Exponential Profile
For an exponentially varying conductivity profile, the variation of conductivity is denoted by



,

 z   a exp b z  h 

(2)

where a , b and h are constants that preserve  z   0 . Hence, the magnetic field in an exponentially
varying conductive ground can be written as







H , z   A exp z  h    B exp z  h  

where

and





,

(3)

are given by



1 
b  b 2  42 

2 

and




1 
b  b 2  42  .

2 

(4)

The unknown coefficients A and B are arbitrary constants, which can be determined by using the
boundary conditions (see Sato, 2000).
3.2 Linear Profile
For a linearly varying conductivity profile, the variation of conductivity is denoted by
 z   a  m z  h  ,

(5)

where a , h and m  0 are constants that preserve  z   0 . Hence, the magnetic field in a linearly
varying conductive ground can be written as





H , z    z CI 1   z   DK1   z  ,
 


 


where



and



(6)

are given by
m a

and

 z   1   z  h  .

(7)

The special functions I1 and K1 are the modified Bessel functions of the first and second kinds of order
one, respectively, and the unknown coefficients C and D are arbitrary constants, which can be
determined by using the boundary conditions.
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4. 2-layered Earth Model
Consider a 2-layered earth model with a nonconductive layer 0 (representing a region of air). An
overburden has a constant conductivity a with thickness h overlying a host medium having continuously
varying conductivity  , as given above, with infinite depth. A current electrode is located at the interface
z h.
4.1 Exponential Profile
The magnetic field in an exponentially varying conductive medium can be written as
H r , z  




0



J


I   cosh h  exp z  h  

2   cosh h   sinh h  





1

r d ,

(8)

where J 1 is the Bessel function of the first kind of order one.
4.2 Linear Profile
The magnetic field in a linearly varying conductive medium can be written as
H r , z  

where

K0




0

 






 z  K1    z 
I 


J r d  ,
2  K    tanh h  K    1
0
 1


 

 

(9)

is the modified Bessel function of the second kind of order zero.

5. Numerical Experiments
In our sample tests, we calculate the magnetic fields resulting from the models of practical
interest. Both of the example models are 2-layered electrically conductive earth structures with a
nonconductive layer 0, as shown in Section 4. These models are referred to as Models 1 and 2, which are
given in equations (8) and (9), respectively. The values of the model parameters are tabulated in Table 1.
Chave’s algorithm (1983) is used for numerically calculating the inverse Hankel transform of the magnetic
field solutions. The special functions are computed by using the Numerical Recipes source codes (Press et
al., 1992). The electric current of 1 ampere is used in our computations. The results of our models are
plotted and compared to show the behavior of magnetic fields against source-receiver spacing r at
different depths z  5, 5.5, ,15 metres as shown in Figure 1. We see that the curves of magnetic fields
obtained from the first model are quite different from the second model. The contrast of electrical
conductivity gives effect to the magnitude of magnetic field. It can be seen that the magnitude of
magnetic field from the second model is much higher than the magnetic field from the first model at the
same depth and source-receiver spacing. We observe that if the conductivity of a host medium is high, it
will lead to the large sized magnitude of magnetic field. This means that the differences of magnetic
curves are depended on the variation of conductivity.
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Table 1 Model parameters used in our sample tests
-1
Model
a (S/m)
b (m )
1
0.1
0.25
2
0.1
-

m

(S/m2)
0.1

h

(m)
5
5

Figure 1 Behavior of magnetic fields from our example models.
6. Conclusions
We have derived analytical solutions of the steady state magnetic field for the problem of source
and receiver electrodes buried within two types of two-layered heterogeneous earth structures with a
homogeneous overburden in which the electrical conductivities in a host medium vary exponentially and
linearly with depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical results
are obtained. The effects of magnetic fields are plotted and compared to show the behavior in response
to different ground structures at many depths while some parameters are approximately given. The
curves of magnetic fields show some significance to the variation of conductivity.
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การลูเขาของกระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa เพือ่ หาผลเฉลยรวมของปญหาดุลยภาพแบบ
split และปญหาจุดตรึงของการสงแบบหลายคาในปริภูมิฮิลเบิรต
On the convergence of Ishikawa iteration of common solutions
for a split equilibrium problem and fixed point problems
of multi-valued mappings in Hilbert spaces
ณวิชชา ออนใจเอื้อ
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nawitcha@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ ไดเสนอและศึกษากระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa เพื่อที่จะหาผลเฉลยรวมของปญหาดุลยภาพแบบ split
และปญหาจุดตรึงของการสงหลายคาดัดแปลงสําหรับคา  ในปริภูมิฮิลเบิรตจริง และไดศึกษาการลูเขาแบบออนของลําดับที่
สรางจากกระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa ไปสูผลเฉลยรวมของทั้งสองปญหาขางตน
คําสําคัญ: กระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa ปญหาดุลยภาพแบบ split ปญหาจุดตรึง
Abstract
In this paper, we introduce and study Ishikawa iteration for solving split equilibrium problems and
fixed point problems of  -hybrid multivalued mappings in real Hilbert spaces and prove that the proposed
iterative algorithm converges weakly to a common solution of the considered problems
Keywords: Ishikawa iteration, split equilibrium problems, fixed point problems
1. บทนํา
การศึกษาเกี่ยวกับปญหาดุลยภาพ (Equilibrium Problems) ถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญในดานเศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตร หรือแมกระทั่งในทางวิศวกรรมศาสตรก็ตาม โดยปญหาดุลยภาพเปนการศึกษาปญหา ดังตอไปนี้ กําหนดให H
เปนปริภูมิฮิลเบิรตจริง กับ inner product ·,· และ induced norm ‖‖
· กําหนดให C เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปด ที่
ไมเปนเซตวาง ของปริภูมิฮิลเบิรตจริง และกําหนดให การสง F : C  C   เปนการสงไบฟงกชัน ผลเฉลยของปญหา
ดุลยภาพก็คือการหาสมาชิก x  C ที่สอดคลองกับอสมการตอไปนี้
F ( x, y )  0, y  C
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องคความรูใหมที่ไดจาก ปญหาดังกลาวนั้นเปนแบบจําลองพื้นฐาน และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับ
ทั้งปญหาเชิงเสน และไมเชิงเสน (linear and nonlinear problems) อยางเชนทางดาน กลศาสตร (mechanics) ฟสิกส
(physics) การหาคาเหมาะที่สุด และการควบคุม (optimization and control) การเงิน (finance) เครือขาย (network)
ทฤษฎี เ กมส (game theory) เศรษฐศาสตร แ ละการเคลื่ อนย ายเชิ ง ดุ ล ยภาพ (economics and transportation
equilibrium) วิทยาศาสตรเชิงวิศวกรรมศาสตร (engineering science) เปนตน ( Blum, Oettli, 1994) และ
(Combettes, Hirstoaga, 2005)
ในป 2005 Censor และ Elfving (2005) เปนนั กวิจัยกลุ มแรกที่ไ ดศึกษาป ญหาที่เรี ยกว า split feasibility
problem (SEP) ในปริภูมิฮิลเบิรตที่มีมิติจํากัด โดยกําหนดให C และ Q เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปด ที่ไมเปนเซตวาง
ของปริ ภูมิฮิ ลเบิร ต H1 และ H 2 ตามลํ าดับ ให A : H1  H 2 เปนการสง เชิ งเส นแบบมีขอบเขต แล วผลเฉลยของ
ปญหา split feasibility problem (SEP) คือการหาสมาชิก x* ที่สอดคลองกับสมบัติตอไปนี้
x*  C , Ax*  Q

ผลเฉลยของป ญ หา split feasibility problem สามารถนํ าไปประยุกตใ ช ในการแกป ญหา เรื่ อง intensitymodulated radiation therapy, signal processing และ image reconstruction (Censor et al., 2005)
ตอมาในป 2013 Kazmi และคณะ (2013) ไดนําปญหาดุลยภาพ และ split feasibility problem นํามาประยุกต
รวมกั น กลายเป นป ญ หาที่ เ รี ย กว า ป ญ หาดุ ล ยภาพแบบ split (split equilibrium Problem) นั่ นคื อ: กํ าหนดให
F1 : C  C   และ F2 : Q  Q   เปนไบฟงกชันแบบไมเชิงเสน กําหนดให A : H1  H 2 เปนการสงเชิง
เสนที่มีขอบเขต แลวการหาผลเฉลยปญหาดุลยภาพแบบ split คือ การหาสมาชิก x*  C ที่สอดคลองกับสมการตอไปนี้
F1 ( x* , x)  0, x  C โดยที่ y*  Ax*  Q และ y* สอดคลองกับอสมการ F2 ( y * , y )  0, y  Q
ในงานวิจัยเรื่องนี้จะใชวิธีการสรางกระบวนการทําซ้ําของจุดตรึง สําหรับการสงไมเชิงเสน มาประยุกตในการหาผล
เฉลยของปญหาดุลยภาพแบบ split ปจจุบันทฤษฎีจุดตรึง (fixed point theory) นับวามีบทบาทสําคัญอยางมาก ตอการ
พัฒนา ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมและนําไปประยุกตเพื่อแกปญหาตาง ๆ เชน ในทางเศรษฐศาสตรก็
นําทฤษฎีจุดตรึงไปใชในการหาจุดที่ทํากําไรสูงที่สุด หรือเพื่อหาจุดคุมทุน
โดยการศึกษาปญหาจุดตรึงสําหรับการสงแบบไมเชิงเสนเริ่มตนจาก Banach (1922) โดย กําหนดให ( X , d )
เปนปริภูมิเมตริกบริบูรณ พบวาการสงแบบหดตัว (Contraction mapping) จะมีจุดตรึงเพียงจุดเดียว และ สามารถสราง
กระบวนการทําซ้ํา เพื่อหาผลเฉลยของจุดตรึง เรียกวา กระบวนการทําซ้ําแบบ Picard นิยามโดย
xn 1  T ( xn ), n  1

ตอมาป 1953 Mann (1953) เสนอกระบวนการทําซ้ําแบบเฉลี่ยคา ซึ่งสามารถแกไขปญหาการไมลูเขาของ
กระบวนการทําซ้ําแบบ Picard ได ซึ่งสามารถใชสมาชิกตัวใดก็ไดที่อยูในโดเมนของการสงมาเปนคาเริ่มตน ซึ่งปจจุบันเปนที่
รูจักกันทั่ วไป คื อ Mann’s iteration ดัง ตอไปนี้ ให C เซตย อย คอนเวกซ แบบปด ที่ไม เปนเซตวางของปริภูมิ และ
T : C  C ให { n },{ n }  [0,1] และนิยามลําดับ {xn } ดังตอไปนี้
x1  C
xn 1   n xn  (1   n )Txn , n  1

ตอมาในป 1974 Ishikawa (1974) ไดสรางกระบวนการทําซ้ําที่เปนการวางนัยทั่วไปมากกวาของ Mann (1953) ซึ่ง
รูจักกันดีในชื่อวา Ishikawa’s iteration ดังตอไปนี้
x0  C
yn   n xn  (1   n )Txn ,
xn 1   n xn  (1   n )Tyn , n  0,
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2.วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการลูเขาอยางออนของลําดับที่สรางจากกระบวนการทําซ้ําแบบ อิชิกาวาบนปริภูมิฮิลเบิรต
2.2 เพื่อหาผลเฉลยรวมของปญหาจุดตรึงสําหรับการสงแบบหลายคาและปญหาดุลภาพแบบ split บนปริภูมิฮิลเบิรต
3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กําหนดให CB(C ) เปนวงศของเซตยอยมีขอบเขตแบบปดที่ไมเปนเซตวางของ C และ K (C ) เปนเซตยอย
กระชับที่ไมเปนเซตวางของ C และระยะทางของเฮาสดอฟฟ (The Hausdorff metric (  ) )บนเซต CB(C ) นิยามโดย
( A, B) : max{sup dist ( x, B),sup dist ( y , A)}, A, B  CB(C )
xA

yB

กําหนดให การสง S : C  2 เปนการสงหลายคา จะกลาววา x  C เปนจุดตรึงของเซต S ถา x  Sx
บทนิยามที่ 3.1 กําหนดให S : C  2C เปนการสงหลายคา จะกลาววา S เปน
(i) การสงแบบไมขยาย ถาสอดคลองกับอสมการตอไปนี้
C

( Sx, Sy) ‖x  y‖, x, y  C

(ii) การสงแบบกึ่งไมขยาย ถาสอดคลองกับอสมการตอไปนี้
( Sx, Sp) ‖x  p‖, x  C , p  F (S )

(iii) การสงแบบ nonspreading ถาสอดคลองกับอสมการตอไปนี้
2( Sx, Sy) 2  dist ( y, Sx)2  dist ( x, Sy)2 , x, y  C

(iv) การสงแบบดัดแปลงสําหรับคา  (lambda) ถามี    และสอดคลองกับอสมการตอไปนี้
(1   )( Sx, Sp)2  (1   )‖x  y‖2  dist ( y, Sx)2   dist ( x, Sy )2 , x, y  C

จะเห็นวา การสงแบบดัดแปลงสําหรับคา 0 ก็คือการสงแบบไมขยาย และการสงแบบดัดแปลงสําหรับคา 1 คือ
การสงแบบ nonspreading เนื่องจากงานวิจัยทําใหทราบวาถา S เปนการสงแบบดัดแปลง สําหรับคา  แลวเซต F ( S )
เปนเซตปด นอกจากนี้ถาการสง S ซึ่งสอดคลองกับเงื่อนไขวา Sp  { p}, p  F ( S ) แลว F ( S ) เปนเซตคอนเวกซ
บทตั้งที่ 3.2 (Takahashi et al., 2005) กําหนดให H1 เปนปริภูมิฮิลเบิรต แลวจะมีสมบัติตอไปนี้
3.2.1 ‖x  y‖2 ‖x‖2 ‖y‖2 2 x  y, y, x, y  H1;
3.2.2 ‖x  y‖2 ‖x‖2 2 y, x  y, x, y  H1 ;
3.2.3 ‖tx  (1  t ) y‖2  t‖x‖2 (1  t )‖y‖2 t (1  t )‖x  y‖2 , t  [0,1] x, y  H1;
3.2.4 ถาลําดับ {xn }n1  H1 เปนลําดับที่ลูเขาแบบออน ไปสูคา z  H1 , แลวจะไดวา
lim sup‖xn  y‖2  lim sup‖xn  z‖2 ‖z  y‖2 , y  H1
n 

n 

การสง T : C  H เรียกวาการสงทางเดียวแบบเขมผกผันสําหรับคา  ถามีจํานวนจริงบวก  ที่สอดคลอง
กับอสมการ
2

x  y , Tx  Ty   Tx  Ty , x, y  C

และสําหรับคา   (0, 2 ] จะเห็นวาการสง I   T เปนการสงแบบไมขยายคาเดียว นั่นคือ
( I   T ) x  ( I   T ) y  x  y , x, y  C
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บทตั้งที่ 3.3 (Opial, 1967) ให E เป นปริภูมิ บานาค จะกลาววา E สอดคลองเงื่อนไข opial ถาลําดั บ
{xn }  E และ xn  x แลว lim sup‖xn  x‖ lim sup xn  y , y  E , x  y
บทตั้งที่ 3.4 (Suantai, 2005) ให E เปนปริภูมิบานาคสอดคลองกับเงื่อนไข Opial และลําดับ {xn }  E ให
u , v  E , lim‖xn  u‖ และ lim‖xn  v‖ หาคาได ถา {xn },{xm } เปนลําดับยอยของ {xn } ลูเขาอยางออน
n 

k

n 

k

สูคา u และ v ตามลําดับ แลวจะไดวา u  v
สําหรับการหาผลเฉลยของปญหาดุลยภาพ จําเปนตองตั้งสมมุติฐานโดย ให F1 : C  C   เปนไบฟงกชันที่
สอดคลองกับเงื่อนไขตอไปนี้
3.4.1 F1 ( x, x)  0 สําหรับ x  C;
3.4.2 F1 เปนการสงแบบทางเดียว นั่นคือ F1 ( x, y)  F1 ( y, x)  0 x, y  C;
3.4.3 สําหรับ x, y, z  C , จะไดวา lim F1 (tz  (1  t ) x, y )  F1 ( x, y );
t 0

3.4.4 สําหรับ x  C , y  F1 ( x, y) เปนการสงคอนเวกซ และการสงกึ่งตอเนื่องลาง และ
1
F1 ( z , y x )  yx  z , z  x  0
r
บทตั้งที่ 3.5 (Suantai et al., 2016) ให C เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิฮิลเบิรต
จริง H1 และ F1 : C  C   เปนไบฟงกชันสอดคลองกับเงื่อนไข 3.4.1-3.4.4 สําหรับ r  0 และ x  H1 จะนิยาม
1
TrF1 : H1  C โดย TrF1 ( x)  {z  C : F1 ( z , y )   y  z , z  x  0, y  C}, x  H 1 จึงสรุปไดวา
r
F1
3.5.1 สําหรับสมาชิก x  H1 , Tr  
3.5.2 TrF ปนการสงแบบคาเดียว
3.5.3 TrF เปนการสงไมขยายแบบ firmly นั่นคือ ‖TrF x  TrF y‖2  TrF x  TrF y , x  y, x, y  H1
3.5.4 F (TrF )  EP( F1 )
3.5.5 EP( F1 ) เปนคอนเวกซแบบปด
นอกจากนี้ให F2 : Q  Q   สอดคลองกับสมมุติฐานสําหรับ s  0 และ w  H 2 นิยามการสง TsF : H 2  Q
1

1

1

1

1

1

1

2

1
r
3.5.6 สําหรับสมาชิก x  H 2 , TsF2  

โดย TsF (v)  {w  Q : F (w, d )   d  w, w  v  0, d  Q} จึงสรุปไดวา
2

3.5.7 TsF ปนการสงแบบคาเดียว
3.5.8 TsF เปนการสงไมขยายแบบ firmly นั่นคือ‖TsF x  TsF y‖2  TsF x  TsF y, x  y, x, y  H 2
3.5.9 F (TsF )  EP( F2 )
3.5.10 EP( F2 ) เปนคอนเวกซแบบปด
ขอสังเกต เงื่อนไข (A) กําหนดใหปริภูมฮิ ิลเบิรตจริง H และ C  H การสงหลายคา S : C  CB(C ) จะ
กลาววา การสง S สอดคลองเงื่อนไข (A) ถา ‖x  p‖ d ( x, Sp), x  H และ p  F ( S ) จะเห็นวา S สอดคลอง
กับเงื่อนไข (A) ก็ตอเมื่อ Sp  { p} สําหรับ p  F ( S ) เปนที่ทราบวาการดําเนินการที่ประมาณคาที่ดีที่สุด PS โดยที่
PS x  { y  Sx ‖
: y  x‖ d ( x, Sx)} และสอดคลองกับเงื่อนไข (A)
บทตั้งที่ 3.6 (Suantai et al., 2015) กําหนดให C เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิ
ฮิลเบิรตจริง H และ S : C  K (C ) เปนการสงหลายคาดัดแปลงสําหรับคา  ถาลําดับ {xn }  C ที่ซึ่ง xn  x
และ yn  Sxn เมื่อ xn  yn  0 แลว x  Sx
2

2

2

2
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4. ผลการวิจัย
ทฤษฎีบทที่ 4.1 กําหนดให C และ Q เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิฮิลเบิรตจริง H1
และ H 2 ตามลําดับ ให A : H1  H 2 เปนการสงเชิงเสนแบบมีขอบเขต และ S : C  K (C ) เปนการสงหลายคา
ดัดแปลงสําหรับคา  กําหนดให F1 : C  C   และ F2 : Q  Q   เปนการสงแบบไบฟงกชันที่สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ 3.4.1-3.4.4 และ F2 เปนการสงกึ่งตอเนื่องบนอารกิวเมนต ที่ 1 สมมุติให S สอดคลองเงื่อนไข (A) และ
  F ( S )     เมื่อ   {z  C : z  EP( F1 ) , Az  EP( F2 )} ให x1  C และ
un  TrnF1 ( I   A* ( I  TrnF2 ) A) xn ,

(1)

yn   n xn  (1   n ) wn , wn  Sun ,
xn 1   n xn  (1   n ) zn , zn  Syn , n  

เมื่อ   (0,1/ L) ที่ซึ่ง L คือรัศมีสเปกตรัมของ A* A โดยที่ A* ผูกพันของ A สมมุติใหลําดับ {xn } ที่สรางขึ้น
สอดคลองกับเงื่อนไขตอไปนี้
4.1.1 { n }  (0,1) และ 0  lim inf  n  lim sup  n  1;
n 

n 

4.1.2 { n }  (0,1) และ 0  lim inf  n  lim sup  n  1;
n 
n

4.1.3 {rn }  (0, ), 0  liminf rn
n 

แลวจะไดวา ลําดับ {xn } ที่สรางขึ้นตามสมการ (1) จะลูเขาอยางออนไปสูคา p โดยที่ p  
พิสูจน กอนที่จะเริ่มการพิสูจน ตองแสดงวา A* ( I  TrF ) A เปนการสงแบบทางเดียวแบบเขมผกผันกอน สําหรับคา
2

n

1
L

เนื่องจาก TrF เปนการสงไมขยายแบบ firmly และ I  TrF เปนการสงทางเดียวแบบเขมผกผัน สําหรับคา 1 จะเห็นไดวา
2

2

n

n

‖A* ( I  TrnF2 ) Ax  A* ( I  TrnF2 ) Ay‖2  L x  y , A* ( I  TrnF2 ) Ax  A* ( I  TrnF2 ) Ay, x, y  H 1

แลวจะไดวา A* ( I  TrF ) A เปนการสงแบบทางเดียวแบบเขมผกผัน สําหรับคา
2

n

1
1
นอกจากนี้ เมื่อ   (0, )
L
L

จึงสรุปวา I   A* ( I  TrF ) A เปนการสงแบบไมขยายอีกดวย
การพิสูจนทั้งหมดจะแบงเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตองการแสดงวา lim‖xn  q‖ หาคาได
2

n

n 

สมมุติให q   แลว q  T q และ q  ( I   A* ( I  TrF ) A)q ดังนั้น
F1
rn

2

n

‖un  q‖‖
 TrnF1 ( I   A* ( I  TrnF2 ) A) xn  TrnF1 ( I   A* ( I  TrnF2 ) A)q‖‖
 xn  q‖

(2)

เนื่องจากสมการ (1) จะพิจารณาระยะทางระหวาง ลําดับ {wn } และ q ดังนี้
(3)

‖wn  q‖ dist( wn , Sq )  H (Sun , Sq ) ‖un  q‖‖
 xn  q‖

และตอไปจะพิจารณาระยะทางระหวาง ลําดับ { yn } กับ q และ ลําดับ {zn } กับ q คือ
‖yn  q‖  n‖xn  q‖(1   n )‖xn  q‖ xn  q

(4)

‖zn  q‖ dist( zn , Sq )  H (Syn , Sq ) ‖yn  q‖‖
 xn  q‖

เนื่องจากสมการ (3) และ (4) จะไดวา
(5)
เนื่องจากสมการ (5) นั่นคือลําดับ ‖xn  q‖ เปนลําดับลดและมีขอบเขตลางจึงสรุปวา lim‖xn  q‖ หาคาได

‖xn 1  q‖  n‖xn  q‖ (1   n )‖xn  q‖‖xn  q‖

n 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 277

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ขัน้ ตอนที่ 2 แสดงวา คาลิมิต lim‖wn  zn‖ 0
n 

เนื่องจากบทตั้งที่ 3.2 (3.2.3) และอสมการ (3), (4) และการสง S สอดคลองกับเงื่อนไข (A) จะไดวา
‖xn 1  q‖2  n‖xn  q‖2 (1   n )‖zn  q‖2  n (1   n )‖wn  zn‖2

‖xn  q‖2   n (1   n )‖wn  zn‖2

นั่นคือ  n (1   n )‖wn  zn‖2 ‖xn  q‖2 ‖xn1  q‖2
เนื่องจากเงื่อนไข 4.1.1 และ lim‖xn  q‖ หาคาได จึงสรุปวา
n 

(6)

lim‖wn  zn‖ 0
n 

ขั้นตอนที่ 3 แสดงวาคาลิมิต lim‖un  xn‖ 0 และ lim‖wn  un‖ 0
n 

n 

การพิสจู นในขั้นตอนที่ 3 จะเริ่มพิจารณาจาก
‖un  q‖2 ‖( I   A* ( I  TrnF2 ) A) xn  q‖2
‖xn  q‖2  L 2‖Axn  TrnF2 Axn‖2
 2  A(q  xn )  ( Axn  TrnF2 Axn )  ( Axn  TrnF2 Axn ), Axn  TrnF2 Axn 
‖xn  q‖2  ( L  1)‖Axn  TrnF2 Axn‖2

แลวจะไดวา
‖xn 1  q‖2   n‖xn  q‖2 (1   n )‖zn  q‖2

‖xn  q‖2  ( L  1)‖Axn  TrnF2 Axn‖2

ดังนั้นจะไดวา  ( L  1)‖Axn  TrF Axn‖2 ‖xn  q‖2 ‖xn1  q‖2
เนื่องจากคา  ( L  1)  0 และ lim‖xn  q‖ หาคาไดจึงแสดงไดวา
2

n

n 

(7)

lim‖Axn  TrnF2 Axn‖ 0
n 

เนื่องจาก TrF เปนการสงแบบไมขยายแบบ firmly และ I   A* ( I  TrF ) A เปนการสงแบบไมขยายดวยคือ
1

2

n

n

‖un  q‖2  TrnF1 ( I   A* ( I  TrnF2 ) A) xn  TrnF1 q, ( I   A* ( I  TrnF2 ) A) xn  q


1
{‖un  q‖2 ‖xn  q‖2
2
‖
( un  xn‖2  2‖A* ( I  TrnF2 ) Axn‖2 2 un  xn , A* ( I  TrnF2 ) Axn  )}

แลวจะไดวา
‖un  q‖2 ‖xn  q‖2 ‖un  xn‖2 2 ‖un  xn‖‖A* ( I  TrnF2 ) Axn‖

เนื่องจากอสมการ (3) และ (4) จึงได
‖xn 1  q‖2   n {‖xn  q‖2 ‖un  xn‖2 2 ‖un  xn‖‖A* ( I  TrnF2 ) Axn‖}  (1   n )‖xn  q‖2

ดังนั้นจะได  n‖un  xn‖2 ‖xn  q‖2 ‖xn1  q‖2 2n M‖A* ( I  TrF ) Axn‖
2

n

เมื่อ M  sup  un  xn : n   เนื่องจากเงื่อนไข 4.1.1, (7) และ lim‖xn  q‖ หาคาไดจึงสรุปวา
n 

lim‖un  xn‖ 0
n 

ตอไปจะพิสูจน lim‖wn  un‖ 0 โดยเริ่มพิจารณา
n 
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‖yn  q‖2   n‖xn  q‖2 (1   n )‖xn  q‖2 (1   n ) n‖xn  wn‖2

‖xn  q‖2 (1   n ) n‖xn  wn‖2

เนื่องจากอสมการ (3) และ (4) จะไดวา
‖xn1  q‖2  n‖xn  q‖2 (1   n ){‖xn  q‖2 (1   n ) n‖xn  wn‖2 }

‖xn  q‖2 (1   n ) n‖xn  wn‖2

นั่นคือ (1   n ) n‖xn  wn‖2 ‖xn  q‖2 ‖xn1  q‖2
และเนื่องจากเงื่อนไข 4.1.2 และ lim‖xn  q‖ หาคาไดจึงไดวา
n 

(9)

lim‖wn  xn‖ 0
n 

จากสมการ (8), (9) และพิจารณาจาก ‖wn  un‖‖
 wn  xn‖‖xn  un‖ จึงสรุปวา
(10)

lim‖wn  un‖ 0
n 

ขั้นตอนที่ 4 แสดงวา w ( xn )  {x  H1 : xn  x,{xn }  {xn }}  
เนื่องจากลําดับ {xn } เปนลําดับที่มีขอบเขตและ H1 เปนปริภูมิฮิลเบิรตแบบสะทอน จึงไดวา w ( xn )  
สมมุติให p  w ( xn ) แลวจะมีลําดับยอย {xn }  {xn }  p เนื่องจาก (8) แลวจะไดอีกวา {wn }  {wn }  p
เมื่อ i   ดังนั้น โดยบทตั้งที่ 3.6 และ สมการ (10) จะไดวา p  F ( S )
ขั้นตอนตอไป ตองแสดงวา p  EP( F1 ) เนื่องจาก un  TrF ( I   A* ( I  TrF ) A) xn จะได
i

i

i

i

1

2

n

F1 (un , y ) 

n

1
1
 y  un , un  xn    y  un ,  A* ( I  TrnF2 ) A) xn   0, y  C
rn
rn

จากสมมุติฐาน 3.2.4 จึงสรุปวา
1
1
 y  un , un  xn    y  un ,  A* ( I  TrnF2 ) A) xn    F1 (un , y )  F1 ( y, u n ), y  C
rn
rn

ดังนั้น
1
1
 y  uni , uni  xni    y  uni ,  A* ( I  TrnF2 ) A) xni   F1 ( y , uni ), y  C
i
rni
rni

จาก (10) จะไดวา un  p, จากเงื่อนไข 4.1.2, (7) และ 3.4.2 จะไดอสมการวา F1 ( y, p)  0, y  C
กําหนดให yt  ty  (1  t ) p, t  (0,1], y  C จะไดวา yt  C และ F1 ( yt , p)  0
i

จากสมมุติฐาน 3.4.1-3.4.4 ดังนั้น 0  F1  yt , yt   tF1 ( yt , y)  (1  t ) F1 ( yt , p )  t[F1 ( yt , y )]
จะไดวา F1 ( yt , y)  0, y  C ให t  0 จาก 3.4.4 จะได F1 ( p, y )  0 จึงสรุปวา p  EP( F1 )
เนื่องจาก A เปนการสงเชิงเสนที่มีขอบเขต และ Axn  Ap จาก (7) คือ TrF Axn  Ap เมื่อ i  
2

i

โดยนิยามของ TrF Axn จะได F2 (TrF Axn , y ) 
2

ni

2

i

ni

i

ni

i

1
 y  TrnF2 Axni , TrnF2 Axni  Axni   0,y  C
i
i
rni

เนื่องจาก F2 เปนการสงกึ่งตอเนื่องบนอารกิวเมนตที่ 1 เพราะวา TrF Axn  Ap จะไดวา F2 ( Ap, y)  0, y  C
2

ni

i

ซึ่งแสดงวา Ap  EP( F2 ) จึงสามารถสรุปไดวา p  
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ขั้นตอนที่ 5 แสดงวาลําดับ {xn } และ {wn } ลูเขาอยางออนไปสูคา p โดยที่ p  
มีเ งื่ อนไขที่ จําเป นและเพี ยงพอที่ จะสรุ ป ว า w ( xn ) มี เ พี ย งจุด เดี ย วเทานั้ น โดยการพิ สูจน นั้นต องสมมุ ติ ใ ห
p, q  w ( xn ) และ {xn },{xn }  {xn } ที่ซึ่ง xn  p , xn  q เนื่องจากสมการ (8) จะไดวา un  p ,
un  q โดยบทตั้งที่ 3.6 จึงสรุปวา p, q  F ( S ) สุดทายนีเ้ นื่องจากบทตั้งที่ 3.4 จึงสรุปไดวา p  q
k

m

k

m

k

m
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การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21
21st Century Learning Design
แกวตา เจือนาค* และอารีย วรเตชะคงคา
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
ams_2413@hotmail.com
บทคัดยอ
ศตวรรษที่ 21 ถือเปนสังคมฐานความรูที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเนื่องจากผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา
ที่ตองการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT)
ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูสอนตองปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ เพื่อใหเกิด
การเรียนรูเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ICT จึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผูสอนควรออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการ ICT กับกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
ของตนเอง และพัฒนาใหผูเรียนมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับอนาคต ผูเขียนไดเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนรูเ พื่อศตวรรษที่ 21
ดังนี้ 1) การวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู (Goal Analysis) 2) การวิเคราะหผูเรียน (Define Learners) 3) การเลือกวิธีการจัดการ
เรียนรู (Method Learning Selections) 4) การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology Selection) 5) การเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Selections) อีกทั้งการออกแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ผูสอนตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนความสามารถในการใช ICT สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน และทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 ที่ตองการเสริมสรางใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว
คําสําคัญ: การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ICT การใช ICT เพื่อการเรียนรู
Abstract
The 21st century is regarded as the era of knowledge-based society which changes rapidly because
learners can always access information as much as they need. Moreover, learners enable modern information
technology and communication for effective learning. It makes instructors adapt and develop themselves for
technology literacy so that they gain new instructional techniques and methods efficiently. ICT is accepted as
an effective tool for learning management in 21st century. Therefore, instructors should design learning by
integrating ICT and learning process to increase their efficiency and to reinforce learners for better future.
In this article, the author proposed the approaches of 21st century learning design as follows: 1) goal analysis
2) define learners 3) method learning selections 4) information and communication technology selections
5) evaluation selections. According to 21st century learning design, instructors need to concern about key
components such as the use of ICT to develop 21st century skills, the ICT competency for instructor and
21st century skills for students’ enhancement corresponding to learning outcomes based on learning framework.
Keywords: 21st Century Learning Design, 21st century skills, ICT, ICT for learning
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1. บทนํา
ปจจุบันกระบวนทัศนการจัดการเรียนรูเปลี่ยนไปจากเดิม ดวยองคความรูที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ที่พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณสื่อสารไรสาย
อาทิ โมบายโฟน สมาร ทโฟน แทบเลต ผู เ รีย นอยู ใ นโลกที่ เชื่ อมต อกันด วยการเขาถึ งข อมู ล และประสบการณ ดิจิต อลอั น
มากมาย การใช ICT จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการทํางาน การปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยีใหม ๆ จะเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ดัง นั้ นคนยุ ค ใหม ต องรู เ ทาทั น และรูจักเลื อกใช ICT ได อยางเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อีกทั้ ง ยัง ต องมี
ความสามารถในการใช ICT ในการออกแบบและสรางองคความรูใ หม
การใช ICT จึงจําเปนในสังคมฐานความรูที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง ICT ยังเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาเพ็ญ ภูหาด (2558: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานโดยใชเทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับพัฒนาทักษะการเรียนรู
ที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
มีคุณภาพเหมาะสม สัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเรียนมีผลการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่
4.77 และยั ง สอดคลองกั บงานวิจัย ของ ภั ทรานิ ษฐ ศรี ส กลทรั พ ย และณมน จี รั งสุ วรรณ (2558: 12) ได ทําวิ จัยเรื่ อง
การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบรวมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.87 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 แสดงวาสามารถนํารูปแบบไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม
จากผลการวิจัยข างตนแสดงใหเห็ นวา ICT เปนเครื่ องมือที่มี ประสิทธิ ภาพในการเสริม สรางทักษะการเรียนรูใ น
ศตวรรษที่ 21 ผูสอนจึงควรออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการ ICT กับกระบวนการเรียนจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนของตน และพัฒ นาผูเ รียนใหมีคุณสมบัติ เหมาะสมสํ าหรับ อนาคต นั่นคือผูเ รียนจะตองมีทักษะแหง ศตวรรษที่ 21
ซึ่งประกอบดวยทักษะหลัก 3 ประการ ไดแก ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี ดังนั้นผูสอนจะตองออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและซึบซับทักษะเหลานี้จากการลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมการเรียนรูทั้งในรูปแบบรายบุคคลหรือรายกลุม
รูปแบบของการนํา ICT ไปใชในการเรียนการสอนสวนมากมักใชเพื่อนําเสนอหรือบริโภคขอมูลแบบทําซ้ํา มากกวาใช
ปรับเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู ดังนั้นบทความนี้จะมุงเนนการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรีย นไดมีโอกาสใช ICT
เพื่อสรางองคความรูหรือออกแบบผลิตผลที่ใชความรูเปนฐาน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง โดยขอบเขตของ
การศึกษามีดังนี้ ความสามารถในการใช ICT สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 แนวทางการออกแบบ
การเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 และตัวอยางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21
2. ความสามารถในการใช ICT
กลุมภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) อางถึงใน ดนุภัค เชาวศรีกุล (2558:
13 -14) ไดกลาวถึงความหมายของ ความสามารถในการใช ICT คือ ทักษะการใชเครื่องมือแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู 3 ดาน ดังนี้
2.1 การใช ICT เปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดและแกไขปญหา เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางเปนระบบ และการแกปญหา
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2.2 การใช ICT เปนเครื่องมือพัฒนาทักษะดานขอมูลและการสื่อสาร เชน การเขาถึง การจัดการ การผสมผสาน
การประเมิน การสรางและการสื่อสารสารสนเทศ
2.3 การใช ICT เปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคลและการชี้นําตนเอง เชน การแสดง
ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ และการเรียนรูดวยตนเอง
3. สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน
รสสุคนธ มกรมณี (2556) ตองการกระตุนใหผูสอนยอมรับวาการใช ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอนยุคนี้ เปนเรื่องของผูสอน “ทุกคน” ไมใชเรื่องของ ผูสอนคอมพิวเตอร ผูสอนสวนใหญและคนสวนมาก
มักจะเขาใจวา ICT เปนเรื่องเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่ซับซอนและมีราคาแพง แตความจริงแลว ICT ยังหมายถึง เทคโนโลยี
ธรรมดาอยาง วิทยุ โทรทัศนและโทรศัพท ชีวิตตั้งแตตื่นมาจนเขานอนในแตละวันแวดลอมไปดวยสื่อตางๆ ทั้งหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน และ คอมพิวเตอร นี่คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกวา ICT และรสสุคนธ มกรมณี (2557) ไดกลาววา การที่ผูสอน
จะบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรูไดนั้น ในเบื้องตนควรตรวจสอบสมรรถนะดาน ICT ของตนเอง โดยใชแผนแมบทดาน
ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุสมรรถนะดาน ICT ของผูสอนไว 4 ระดับตามโมเดลของ UNESCO เรียงจากนอยไปหา
มากคื อ ระดั บ เริ่ ม ต น (emerging) ระดั บ ประยุ กต (applying) ระดั บ แพร ก ระจาย (infusing) ระดั บ ปรั บ โฉมใหม
(transforming) มาเปนเกณฑในการประเมิน ตัวอยางเชน
สมรรถนะระดับเริ่มตน สามารถใชคอมพิวเตอร ใชโทรศัพทมือถือระบบ iOS หรือ Android ไดอยางคลองแคลว
รูวาเครื่องมือ ICT ตาง ๆ ทําหนาที่อะไร มีวิธีการใชอยางไร มีความรูความเขาใจและมีทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ
ICT และนําไปสรางผลผลิตไดอาทิใชโปรแกรมประมวลคํา ใชโปรแกรมสรางภาพสําหรับทํางานนําเสนอ ใชฐานขอมูลตา ง ๆ
เพื่อทํางานประจําวัน
สมรรถนะระดับประยุกตสามารถใช ICT ในการสอนไดอยางหลากหลาย อาทิใชโปรแกรมประยุกตเพิ่มเขาไปในการ
สอนเพื่อชวยการเรียนรูของนักเรียน ใชในวิชาหรือเนื้อหาสาระที่แตกตางกัน
สมรรถนะระดับแพรกระจาย สามารถใช ICT อํานวยการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย อาทิใชเครื่องมือ
ประเภทมัลติมีเดียเพื่อชวยการเรียนรูของนักเรียน สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และใชเครื่องมืออยางหลากหลาย
เพื่อแกไขปญหาในชีวิตจริงไดรูวาสถานการณแบบใดที่เครื่องมือชนิดนั้น ๆ จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด
สมรรถนะระดับปรับโฉมใหมสามารถสอนหรือแนะนําเพื่อนครูใหใช ICT เพื่อสงเสริมการเรียนรูได สรางและจัดการ
สิ่งแวดลอมการเรียนรูที่ แปลกใหมแ ละเปดกวาง ปรับโฉมใหมแกการเรี ยนรูในหองเรียน มีการใช ICT เพื่ออํ านวยการให
นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และนักเรียนมีความคิดระดับสูงในวิชาตาง ๆ ตลอดหลักสูตร
4. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
กลุมภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (2017:
online) ไดกําหนด ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยทักษะใน 3 กลุม คือ
4.1 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) กลาวคือ เปนทักษะในการจําแนกผูเรียน
ที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการทํางานที่ซับซอนมากขึ้นออกจากผูเรียนที่ยังไมไดรับการเตรียมความพร อม ซึ่งทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังตอไปนี้
4.1.1 ความคิดสรางสรรคแ ละนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เปนความสามารถในการคิดอยาง
สรางสรรค (Think Creatively) การทํางานในลักษณะรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค (Working Creatively with Others)
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4.1.2 ความคิดเชิงวิพากษและการแกปญ
 หา (Critical Thinking and Problem Solving) เปนความสามารถ
ในการใชเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) และสามารถคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) เพื่อการ
แกปญหา
4.1.3 การสื่อสารและการรวมมือทํางาน (Communication and Collaboration) เปนความสามารถในการ
สื่อสารที่มีค วามชัดเจน (Communicate Clearly) และการร วมมือกับผู อื่นได อยางมีประสิทธิ ภาพ (Collaborate with
Others)
4.2 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) กลาวคือ โลก
ปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นผูเรียนควรมีทักษะ 3 ทักษะ ดังตอไปนี้
4.2.1 การรูด านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เป นการเข าถึ งสารสนเทศและการประเมิ นสารสนเทศ
(Access and Evaluate Information) สามารถใชและจัดการสารสนเทศไดอยางถูกตองและสรางสรรค จัดการเกี่ยวกับการ
รับขอมูลทางสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย มีความเขาใจพื้นฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย เพื่อเขาถึงการใช
ขาวสารไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
4.2.2 การใชแ ละจั ดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เปนความสามารถในการวิเ คราะหสื่อ (Analyze
Media) เพื่อเขาใจกระบวนการและวัตถุประสงคของการสื่อสาร เขาใจความแตกตางในการตีความสารของแตละบุคคล เชน
ผลของคานิยมและมุมมองของบุคคลตอการตีความสารและสื่อที่สงผลตอความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลอยางไร เปนตน มี
ความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตองทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเขาถึงการสรางผลผลิตทางสื่อ (Create Media Products)
4.2.3 การเข าถึ งสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เปนการใชเ ทคโนโลยีอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ เช น การใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการ การประเมิน และการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีดิจิตอล เชน คอมพิวเตอร
เครือขายสื่อสารหรือเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางเหมาะสม เพื่อสามารถเขาถึง จัดการ บู รณาการ ประเมิน
และสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตองทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อการเขาถึงและสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดสูงขึ้น
4.3 ทักษะชีวิต และการทํางาน (Life and Career Skills) กลาวคือ การทํางานและการใชชี วิตในปจจุบันมี
ความสําคัญมากกวาทักษะการคิดและความรูในเนื้อหา เนื่องจากความสามารถในการใชชีวิตและการทํางานที่ซับซอนมากขึ้น
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงตองใหความสําคัญกับทักษะชีวิตและการทํางาน
4.3.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เปนความสามารถใน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) เชน การปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการทํางาน และ
บริบทที่หลากหลาย เปนตน สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศแหงความคลุมเครือและเปลี่ยนแปลงเปนผู
ยืดหยุน (Be Flexible) และใชขอมูลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ จัดการตอคําชมเชยหรือคําวิจารณในเชิงบวกไดดี และ
สรางความสมดุลระหวางมุมมองและความเชื่อที่หลากหลายเพื่อการทํางานในสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดดี
4.3.2 ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง (Initiative and Self-Direction) เปนความสามารถในการจัดการ
เปาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) การทํางานอยางเปนอิสระและเปนผูเรียนที่ชี้นําตนเอง (Be Self-Directed
Learners)
4.3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวั ฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) เปนการมี
ปฏิสัมพันธตอผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ รูโอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟง ใหความเคารพนับถือผูอื่น และสามารถทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย (Work Effectively in Diverse Teams)
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4.3.4 การเพิ่มผลผลิต และการรู รับผิด (Productivity and Accountability) เปนความสามารถในการ
จัดการโครงการ (Manage Projects) เชน การตั้งเปาหมาย การจัดลําดับความสําคัญ และทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย
ภายใตอุปสรรคและแรงกดดันไดอยางมีคุณภาพ
4.3.5 ความเปน ผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) เปนความสามารถในการ
ชี้แนะและนําผูอื่น (Guide and Lead Others) โดยการใชทักษะระหวางบุคคลและการแกปญหา เพื่อแนะนําหรือชี้นําผูอื่นให
บรรลุเปาหมาย เชน การใชประโยชนจากจุดเดนของผูอื่น การสรางแรงบันดาลใจ การแสดงพฤติกรรมในการใชอํา นาจ การ
แสดงความรับผิดชอบตอความสนใจของตนเองและผูอื่นในเชิงกวาง
5. แนวทางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21
เนื่ องจาก ICT เป นเครื่ องมือที่ มีป ระสิท ธิภ าพในการเสริ มสร างทักษะแห งศตวรรษที่ 21 ดั งนั้ นผู สอนจึ งควร
บูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู โดยผูสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปน ความสามารถในการใช ICT
สมรรถนะดาน ICT ของผูส อน และทั กษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่ ตองการเสริมสรางใหแกผูเ รียน ดังนั้ นผูเขียนจึ งขอเสนอ
แนวทางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนดังนี้
5.1 การวิ เคราะห เป าหมายการเรียนรู (Goal Analysis) คือ พิ จารณาเนื้ อหาความรู ทั กษะการเรีย นรู และ
คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน พรอมทั้งกําหนดทิศทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู
5.2 การวิเคราะหผูเรียน (Define Learners) จากข อมูลและบริบทพื้นฐานของผูเ รียน เพื่ อจะไดออกแบบการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ และความสนใจของผูเรียน
5.3 การเลือกวิธีการจั ดการเรียนรู (Method Learning Selections) ผูส อนตองคํานึงถึงเป าหมายการเรียนรู
ลักษณะของเนื้อหา และผูเรียน โดยเลือกวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัตเิ ปนรายบุคคลหรือรายกลุม จนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยหลักการเรียนรูสมัยใหม คือ Teach Less,
Learn More สอนใหนอย แตใหผูเรียนเรียนไดเยอะ ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก และทําใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตาม
กรอบแหงศตวรรษที่ 21 ไดอยางเต็มที่ ซึ่งวิธกี ารจัดการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดแก
5.3.1 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน ฐาน (Problem Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการ
จัดการเรียนรูนี้คือ ผูสอนกําหนดสถานการณปญหาซึ่งเปนจุดเริ่มของกระบวนการเรียนรู โดยปญหาจะตองมีลักษณะที่เกิดจาก
สภาพจริงในชีวิตประจําวัน (Authentic Learning) พบบอย มีความสําคัญตอชีวิตและสังคม หรือเปนที่สนใจ เปนปญหาแบบ
เปด ซับซอน คลุมเครือและกระตุนใหเกิดความสงสัย จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูนี้คือ ตัวปญหาเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียน
เรียนรู และสามารถสรางความรูจากกระบวนการแกปญหาได
5.3.2 วิธีการจัดการเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูนี้
คือ เปนวิธีการที่เนนการเรี ยนรูดวยประสบการณตรงจากสภาพจริง และการแกปญ หาเพื่อใหผูเ รียนเกิดการเรียนรูจากการ
กระทํา ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกการคนควา ฝกทักษะดานตาง ๆ ไดแก การคิด การแกปญหาดวยตนเอง การเสาะแสวงหา
ความรู รวมกั นเปนกลุม ผู เรียนไดเรีย นรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวทางประชาธิ ปไตย จุดเด นของวิ ธีการจัดการ
เรียนรูนี้คือ ผูเรียนไดรับประสบการณตรงและสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อสรางองคความรูใหม ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใชทรัพยากรในการเรียนรู ไดแก เวลา สถานที่ ภูมิปญญา และสื่อ
5.3.3 วิธีการจัดการเรียนรู ตามทฤษฎี การสรางองค ความรู (Constructivism) แนวคิดสํ าคัญ ของวิ ธีการ
จัดการเรียนรูนี้คือ เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง สามารถแสวงหาความรูและสรางความรูใหมดวยตนเอง
ดวยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมที่มีอยูกับความรูใหม ผานกระบวนการทํางานเปนกลุม จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูนี้
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คือ ผูเรียนไดแสดงบทบาทการสรางความรูดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติ ที่ผานกระบวนการคิด พั ฒนาทักษะการคิด การใช
ทักษะทางสังคมในการแลกเปลีย่ นเรียนรู
5.3.4 วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูนี้
คือ เป นวิ ธีการที่ มุง เน นใหผูเ รีย นเผชิ ญปญ หาหรื อสถานการณ ที่ท าทายให เ กิด ความต องการที่จะสื บค นหรือเสาะแสวงหา
คําตอบ ปญหาหรือสถานการณนั้นตองกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด มีความเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
สนใจของผูเรียน ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และพยายามกระตุนใหเกิดความขัดแยงหรือ
ความแตกตางทางความคิดขึ้น เมื่อมีความแตกตางทางความคิดเกิดขึ้นจะทําใหผูเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอมูลหรือ
หาวิธีการพิสู จนท ดสอบความคิด ของตน ดัง นั้ นความรูจึง เป นเป าหมายของกระบวนการสื บสอบและเปนสิ่ งที่ คนพบผ าน
กระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรูและประสบการณ จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูนี้คือ ผูเรียนสามารถสืบสอบและเสาะ
แสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดความใฝรู และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น ผูเรียนไดพัฒนาทักษะหลายดาน เชน ทักษะการ
สืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการทํางานกลุม เปนตน
5.3.5 วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรู
นีค้ ือ เปนวิธีการที่มุงเนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจ และเปนผูวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอนไดดวยตนเอง
โดยมีผูสอนเปนผูใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง อีกทั้งเปนวิธีการที่นําความรูจากหลายกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการ
จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูนี้คือ เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
เปนวิธีการที่ผสมผสานการเรียนรูหลายเทคนิค เชน ฝกทักษะการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกัน ฝกลักษณะนิสัยที่ดีของ
การทํางานใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นําความรู ความคิด หรือแนวทางที่ไดไปใชในการแกปญหา
ในชีวิตจริงได เปนตน
5.3.6 วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูนี้
คือ เปนวิ ธีการที่ส งเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู รวมกัน เน นการสรางปฏิ สัมพันธร ะหวางผูเ รียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ระหวางสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกทุกคนมีโอกาสชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน ดังนั้น
ผูเรียนตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายการเรียนรูเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูที่ตองการศึกษาใชทักษะในการทํางานรวมกัน
จนสําเร็จ จุดเดนของวิธีการจั ดการเรีย นรูนี้ คือ เปนวิ ธีการที่สงเสริม ใหผูเ รียนไดรวมกันทํ างานเปนกลุมและช วยเหลือกั น
พัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานเปนทีม
5.3.7 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน ฐาน (Brain Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการ
เรียนรูนี้คือ เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เปนการนําองคความรูเ รื่องสมองมาใชเปน
ฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนควรจัดกิจกรรมที่ใชสมองระหวางผูสอนกับผูเรียน จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู ที่สําคัญคือการออกแบบและใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรูตาง ๆ โดยเนนวาตองทําใหผูเรียนสนใจ เกิดการเรียนรู
ความเขาใจ และการจดจําตามมา นําไปสูความสามารถในการใชเหตุผล เขาใจความเชื่อมโยงสัมพันธในทุกมิติของชีวิต จุดเดน
ของวิธีการจัดการเรียนรูนี้คือ ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสัมผัส
โดยตรงและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงซึ่งมีสวนสงเสริมใหสมองสามารถรับรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.3.8 วิธีการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการ
เรียนรูนี้คือ เปนการจัดการเรียนรูซึ่งเปลี่ยนการใชชวงเวลาของการบรรยายเนื้อหาในหองเรียนเปนการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
สรางความรู และประยุกตใ ชความรู ใหผูเรี ยนได มีเวลาเรี ยนรูแ บบรูจริง และลงมื อปฏิบั ติมากยิ่งขึ้น สวนการศึ กษาเนื้อหา
บทเรียนจะใชเวลาที่บานผานสื่อเทคโนโลยี ที่ผูส อนเตรี ยนไวให หรื อใหผูเ รียนเปนผูเลื อกแหล งการเรี ยนรูดวยตนเองตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน จุดเดนของการจัดการเรียนรูนี้คือ เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดเวลาจากสื่อการ
เรีย นรูไ ดตามศักยภาพของตน ทําใหค รูเข าใจความกาวหน าทางการเรี ยนรู เห็ นจุด แข็ง จุด ออนของผูเรี ยนแตละคน และ
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สามารถใหคํ าแนะนําตลอดจนใหความชวยเหลื อไดอยางเหมาะสม อี กทั้งเปนวิธีการที่ ชวยสรางปฏิสัมพั นธระหวางผูเรีย น
ดวยกัน และผูเรียนกับผูสอนจากการทํากิจกรรมภายในชั้นเรียน
5.3.9 วิธีการจัดการเรียนรูแ บบอุปนัย (Induction Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูนี้ คือ
เป นวิ ธีการที่ใ หผู เ รีย นสรุป หลั กการหรือแนวคิ ดจากตั วอยางต าง ๆ ด วยตนเอง มุ งให ผูเ รีย นไดฝ กทั กษะการคิ ดวิ เคราะห
สามารถสรุปหลักการ หรือประเด็นสําคัญไดดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูหลักการ แนวคิด หรือขอความรูตาง ๆ อยางเขาใจ
จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูนี้ คือ เปนวิธีการที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเองทําใหเกิด ความเขาใจและ
จดจําไดดี เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู อีกทั้งยังเปนวิธีการที่
ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดทั้งเนื้อหาความรูและทักษะกระบวนการ
5.4 การเลือ กเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication Technology
Selection) ผูสอนควรเลือกใช ICT ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา เปาหมายการเรียนรู ความสามารถในการใช ICT
ของผูสอน และระบบสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน
5.5 การเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูสอนควรใชการประเมินที่หลากหลายสามารถประเมินผลการเรียนรูได
ทั้งดานเนื้อหาความรู และทักษะกระบวนการ โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน การใชแฟมสะสมผลงาน การประเมิน
การทํางานกลุม การประเมินการใช ICT เปนตน โดยใหผูเรียนมีโอกาสประเมินตนเองและประเมินเพื่อนดวย เพื่อเปนการฝก
ใหผูเรียนยอมรับผลการประเมิน และวางแผนในการแกไข ปรับปรุงดวยตนเอง
ตัวอยางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21
ในบทความนี้ผูเขียนจะขอเนนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใช ICT เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูโดย
ผานกิจกรรมที่ผูสอนออกแบบไว ตัวอยางเชน ในรายวิชาวิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตร 1 หัวขอการสอน “การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21” ผูสอนมีขั้นตอนในการออกแบบการเรียนรูดังนี้
1. การวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1 ดานเนื้อหาความรู ผูเรียนจะตองเกิดองคความรูเกี่ยวกับ กระบวนทัศนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กลยุทธในการจัดเรียนรูที่เสริมสรางผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และวิธีการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหัวขอ
ที่มอบหมายใหผูเรียนคนควานี้ตองอาศัยการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อชวยกันสรุปองคความรู ที่
ถูกตอง
1.2 ดานทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ผูสอนตองการเสริมสรางทักษะทั้ง 3 ดานแกผูเรียน ไดแก ทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทํางาน
1.3 ด านคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ยน ผู ส อนต องการให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั กษะการคิ ด อย างมี
วิจารณญาณและมีทักษะในการแกปญหา/ ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม/ ทักษะความรวมมือและการทํางานเป น
ทีม ภาวะผูนํา/ ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร/ ทักษะอาชีพและการเรียนรู/
2. การวิเคราะหผูเรียน จากการวิเคราะหผูเรียน ผูสอนพบวาผูเรียนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน ผูเรีย น
ทุกคนคุนเคย และมีความรูพื้นฐานสําหรับการใช ICT เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
3. การเลือกวิธี การจัดการเรียนรู หลัง จากที่ผูส อนไดทําการวิเคราะหเป าหมายการเรีย นรู วิเคราะหผูเ รียนแล ว
ผูสอนจึงเลือกวิธีการจัด การเรียนรูแบบหองเรีย นกลับดาน (Flipped Classroom) เพราะเปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนได
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เรียนรูตลอดเวลาจากสื่อการเรียนรูไดตามศักยภาพของตน ทําใหครูเขาใจความกาวหนาทางการเรียนรู เห็นจุดแข็ง จุดออน
ของผูเรี ยนแตละคน และสามารถให คําแนะนํ าตลอดจนใหความช วยเหลื อได อยางเหมาะสม อีกทั้งเปนวิ ธีการที่ช  วยสราง
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอนจากการทํากิจกรรมภายในชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน (Flipped Classroom) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้
3.1 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
3.1.1 ผูสอนใหผูเรียนแตละคนไปศีกษาคนควาหัวขอ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นที่
ผูสอนกําหนด โดยใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู (ในกรณีที่ผูสอนไมเนนการเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ผูสอนอาจจะกําหนดใหผูเรียนศึกษาคนควาจากสื่อการเรียนรูอื่น ๆ นอกเหนือจาก ICT ก็ได)
3.1.2 ใหผูเรียนแตละคนวางแผนการเรียนรู และคนควาหาขอมู ลจากแหลงขอมูลที่ นาเชื่อถือ พรอมทั้ ง
สรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง
3.2 กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
3.2.1 ใหผูเรียนแบงกลุมแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะใหครบทั้ง 3
ดาน (การกําหนดลักษณะการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุมขึ้นอยูกับเปาหมายในการเรียนรู)
3.2.2 ใหสมาชิกแตละคนนําเสนอผลการเรียนรูของตนเองใหสมาชิกคนอื่นในกลุมฟง พรอมทั้งใหทุกคนใน
กลุมรวมกันอภิปรายผลและรวมกันสรุปเปนความคิดรวบยอดของกลุม พรอมทั้งเขียนรายงานผลการเรียนรู ในระหวางที่แตละ
กลุมรวมกันทํางาน ผูสอนควรกํากับดูแล และใหคําปรึกษาชี้แจงแกผูเรียนที่เกิดปญหาในการเรียนรู
3.2.3 ใหแตละกลุมนําเสนอผลการทํางานของกลุมตนเอง
3.2.4 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรูรวมกัน
3.2.5 ผูสอนมอบหมายงานกลุมในสัปดาหตอไป คือ ใหสมาชิงทุกคนในกลุมชวยกันออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไดศึกษาในวันนี้ โดยใหเลือกเนื้อหาวิชาในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมากลุมละ 1 เรื่อง และนํามาเสนอผลงานในสัปดาหหนา
สําหรับวัตถุประสงคของงานชิ้นนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมจนสามารถสรางเปน
นวัตกรรมได ซึ่งเปนการสรางใหผูเรียนเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตแบบยั่งยืนตามแนวทางการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21
4. การเลือกสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องจากผู เรียนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน ผู เรียนทุกคน
คุนเคยและมีความรูพื้นฐานสําหรับการใช ICT เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู ดังนั้นผูสอนจึงกําหนดใหผูเรียนคนควา
หาความรูโดยใช ICT ไมวาจะเปนฮารตแวรอยางคอมพิวเตอร แทปเล็ต โนตบุค สมารทโฟน และซอฟตแวรอยางอินเทอรเนต
โปรแกรมตางๆ โซเชียลมีเดีย เพลตฟอรมตาง ๆ เปนตน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกใชตามศักยภาพของแตละบุคคล
5. การเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูสอนใชแบบประเมินการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย
3 สวน คือ สวนที่ 1 ประเมินดานการแสวงหาสารสนเทศและการเขียนรายงาน สวนที่ 2 ประเมินกระบวนการทํางานกลุม
และสวนที่ 3 ประเมินการนําเสนอ โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนดวย
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จากตัวอยางขางตน การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 ผูสอนควรกําหนดเปาหมายการเรียนรูใหชัดเจน มี
การวิ เคราะหผู เรียน เพื่ อสามารถเลือกวิธีการจัด การเรียนรู สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมโดยพิ จารณาจาก
แนวคิดและจุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูแตละวิธี เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนดไว
6. บทสรุป
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรูของผูสอนนั้น ผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยน
กระบวนทั ศ น ที่ ถู กต อง คื อ ไม เ น นการสอนแต เ น นการจั ด การเรี ย นรู ทั กษะและความรู ที่ จําเป น ใช กลยุ ท ธ การเรี ย นรู ที่
หลากหลายเพื่อเสริมสรางผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใหผูเรียนเปนผูเรียนรูโดยการลงมือทํา (Learning by doing)
รวมกับการเรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน (Team-based Learning) พรอมกับใช ICT เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู นอกจากนี้
ตองสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมจนสามารถสรางเปนนวัตกรรมได กระบวนทัศนดังกลาวเปน
การสรางใหเด็กไทยเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตแบบยั่งยืน ซึ่งเปนแนวทางการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21
ดังนั้นการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 ผูสอนควรบูรณาการ ICT กับกระบวนการจัดการเรียนรูของตน โดย
คํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปน ความสามารถในการใช ICT สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน และทักษะแหงศตวรรษที่
21 ที่ตองการเสริมสรางใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว
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การปรับความสวางของภาพโดยใชคณ
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งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอการศึกษาและวิธีการปรับความสวางของภาพโดยใชคุณสมบัติของดวยฮิสโตแกรมอิควอไลเซชัน
เพื่อปรับปรุงใหทําการชดเชยแสงใหกับภาพเพื่อความเหมาะสมในการนําภาพมาใชงาน ซึ่งจะทําใหเห็นรายละเอีย ดของภาพ
ไดชดั เจนขึ้นและรักษาคุณสมบัติของภาพตนฉบับไว โดยเริ่มจากการปรับภาพใหอยูระดับสีเทา แลวทําการกระจายคาความสวาง
ใหอยูในชวง 0-255 ระดับอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจากผลการทดลองผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคาฮิสโต-แกรมกอนการปรับและหลัง
การปรับการกระจายความสวาง พบการกระจายคาอยางสม่ําเสมอมากขึ้นในกราฟแสดงคาฮิสโต-แกรมของภาพที่นํามาประมวลผล
ซึ่งสงผลใหภาพมีความสวางขึ้นและแสดงขอมูลในภาพออกมาไดชัดเจนยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ความสวาง ฮิสโตแกรม ความถี่ของพิกเซล
Abstract
This research presents a study of adjusting the brightness method of images by using the features
of histogram equalization to improve the exposure compensation of the image which will make the
details of the image clearer and maintain the properties of the original image. Start by converting the
image to gray level and then distribute the intensity of all pixels in 0-255 level consistently. From our
experimental results, we examined the histogram before and after adjusting the brightness distribution
and found that the distribution of intensity is more consistent as shown in the processed images’ histogram.
These results came in a brighter image and clearer picture details.
Keywords: intensity, histogram, pixel frequency
1. บทนํา
ปจจุบันขอมูลทางภาพมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจําวันและเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ งในการประกอบอาชีพ
ธุร กิจ ซึ่ง การประมวลผลภาพมี การพัฒ นาและการใช งานกันอย างแพรห ลาย และในบางครั้ ง การนําข อมู ล ทางภาพมาใช
ประมวลผลการทํางานจะพบวารายละเอียดของภาพไมเหมาะสมในการประมวลผล เชน ภาพมืดเกินไป หรือภาพสวางเกินไป
ทําใหไมสามารถแสดงรายละเอียดที่สําคัญได การทํางานกับภาพนั้นในเบื้องตนจําเปนตองมีการเตรียมขอมูลภาพใหเหมาะสม
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สําหรับการนําไปใช วัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของภาพและทําการชดเชยแสงใหกับภาพ ซึ่งวิธีฮิสโตแกรมเปนวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาชวยในการประมวลผลภาพโดยภาพผลลัพธที่ผานการชดเชยแสง จะมีคุณสมบัติที่คมชัด
มากขึ้นกวาหรือภาพสามารถแสดงรายละเอียดของภาพชัดเจนแตยังคงรักษาคุณสมบัติของภาพตนฉบับไดเชนเดิม ฮิสโตแกรม
(histogram (จะแสดงในรูปของกราฟแทงแบบเฉพาะที่แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลเปนหมวดหมูที่เรียกวาชั้นขอมูลกับ
ความถี่ของขอมูล เพื่อดูการกระจายของขอมูล ลักษณะของขอมูลที่เปนเหมาะสม โดยแกนตั้งจะเปนตัวเลขแสดงความถี่ และ
แกนนอนจะเปนขอมูลคุณสมบั ติของสิ่ง ที่เราสนใจ แทงกราฟแตละแทงจะมี ความกวางเทากันซึ่งเทากับ กวางของชั้นขอมู ล
สวนความสูง ของกราฟแต ละแท งนั้ นจะสูง เท ากั บจํ านวนความถี่ ของแตล ะชั้ นข อมูล (ภาควิช าวิ ศวกรรมอุ ตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2559) ซึ่งกระบวนการปรับเทาฮิสโตแกรมมีหลายวิธีที่จะสงผลใหภาพที่ไดมี
ความคมชัดมากขึ้น เชน การปรับเทาฮิสโตแกรมสามารถชดเชยแสงไดโดยการแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอย จากนั้นทําการปรับ
เทาฮิสโตแกรมในพื้นที่ยอย จะพบไดวาคาเฉลี่ยความสวางผิดพลาดจะมีคาลดลง ยิ่งไปกวานั้นการลดคาความสวางผิดพลาด
ของภาพผลลัพธสามารถทําการแกไขไดโดยการแบงฮิสโตแกรมออกเปนฮิสโตแกรมยอย ซึ่งจํานวนชวงของการแบงสงผลตอคา
ผิดพลาดที่นอยลง อีกทั้งภาพผลลัพธยังคงรักษาความเปนธรรมชาติของภาพเอาไวไดดีอีกดวย (ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล ณัฐพงศ
พันธุนะ และพิชัย สีดา, 2556) วิธีการปรับความคมชัดของภาพดิจิตอลดวยวิธีการปรับเทาฮิสโตแกรมออกเปนสองสวนโดยใช
ตัวถวงน้ําหนักแยกสวน จากนั้ นทําการปรับเทาฮิสโตแกรมต นฉบับออกอยางอิสระซึ่งกัน โดยภาพผลลัพธที่ไดจะสงผลให มี
ความสวางคมชัดมากขึ้นกวาภาพตนฉบับ และรักษาคาความผิดพลาดสัมบูรณของภาพผลลัพธไวได ดีกวาวิธีการปรับเทาฮิสโต
แกรมทั้งภาพ (ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล และนุชนาฏ ผองพุฒ,ิ 2556) การปรับเทาฮิสโตแกรมในแตละชวงอยางอิสระซึ่งกันและกัน
และทําการแปลงกลับโดยใชเวฟเล็ตสองมิติผกผันแบบไมตอเนื่อง ทําใหภาพผลลัพธที่ไดมีความชัดเจน สงผลใหคาเฉลี่ยความ
สวางผิดพลาดสัมบูรณของภาพมีคาใกลเคียงกับตนฉบับ และมีความสม่ําเสมอในทุกชวงระดับสีเทาดวย(ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล
และณัฐพงศ พันธุนะ, 2557)

Dark image

Normal brightness
ภาพที่1 การแสดงคาความสวางของแสง

Bright image

2. วิธีการดําเนินงาน
การถายภาพในบางครั้ง หากมีอุปกรณ สภาพแวดลอม หรือเทคนิคการถายที่ไมดีพอ อาจสงผลใหภาพที่ไดมีระดับ
ความเขม ของสีที่มากเกิ นไปทําใหภาพที่ถายนั้นไมส ามารถมองเห็ นรายละเอียดของภาพไดอย างชั ดเจน ดัง นั้น ผู วิจัย จึงนํ า
คุณสมบัติของฮิสโตแกรมมาชวยในการปรับภาพเหลานั้นใหมีคาความสวางที่มากขึ้น เพื่อที่จะทําใหสามารถเห็นรายละเอียด
ตางๆ ของภาพไดอยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนแรกของการปรับภาพนั้น จะตองนําภาพที่เปนตนฉบับซึ่งมีคาสี RGB มาทํา
การปรับใหมีคาสีอยูในระดับสีเทาดวยสมการที่ (1)
X(x, y) = 0.299*R(x, y) + 0.587*G(x, y) + 0.114*B(x, y)
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โดยกําหนดให X(x, y) แทนคาระดับสีเทา ณ จุดพิกเซลที่ตองการหา, R(x, y) หมายถึง คาสีแดง ณ จุดที่ตองการหา,
G(x, y) หมายถึง คาสีเขียว ณ จุดที่ตองการหา, และ B(x, y) หมายถึง จุดสีฟา ณ จุดที่ตองการหา (สุพรรณี ศิริมาก, 2557)
หลั ง จากปรั บ ภาพให เ ปนภาพในระดั บ สี เ ทาแล ว จึ ง ทํ าการปรั บ ค าฮิ ส โตแกรม ด วยการใช การกระจายของค า
ระดับสีเทา โดยกําหนด X = {xij} เปนภาพในระดับสีเทา L ระดับ และ xij เปนคาระดับสีเทาของจุดภาพตําแหนง (i,j)
โดยที่ x(i, j) ϵ {0, 1, …, 255}
ขั้นตอนการปรับเทาฮิสโตแกรมมีดังนี้
1) คํานวณหาคาความนาจะเปนของคาระดับความเขมของจุดภาพ ซึ่งแทนดวยตัวแปร k ดังแสดงในสมการที่ (2)
(2)
โดย nk เปนจํานวนจุดภาพทั้งหมดของภาพในระดับสีเทา, k = 0, 1, …, L-1 และ N เปนจํานวนจุดภาพทั้งหมดที่จะ
ทําการปรับเทาฮิสโตแกรม
2) คํานวณหาความหนาแนนสะสมของภาพ ดังแสดงในสมการที่ (3)
(3)
3) คํานวณหาคาระดับสีเทาใหม ดังแสดงในสมการที่ (4)
(4)
โดยที่ X0 เปนคาระดับสีเทาต่ําสุด และ XL-1 เปนคาระดับสีเทาสูงสุด
3. ผลการศึกษา

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่ 3 ภาพที่นํามาใชในการทดสอบและผลลัพธการปรับคาฮิสโตแกรม

(ง)
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การวิ จัยนี้ เ ป นการประมวลผลภาพเพื่อเพิ่ ม ความคมชั ด และปรั บ การกระจายจํ านวนจุ ด ความสวางของภาพให
ใกลเคียงกัน โดยขอมูลภาพที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชภาพที่ไดจากการถายผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนภาพสีแบบ RGB จากนั้น
จึง นํ ามาประมวลผลให เป นภาพระดับ สี เ ทา ดั ง แสดงตั วอยางในภาพที่ 3 (ก) ซึ่ ง เปนภาพต นฉบับ จากการถายด วยกล อง
โทรศัพทมือถือจํานวน 3 ภาพ สวนภาพที่ 3 (ข) เปนกราฟฮิสโตแกรมของภาพระดับสีเทาของภาพตนฉบับดังกลาว โดยแสดง
คาความถี่ของความเขม (Intensity) ในขอมูลภาพระดับสีเทา ซึ่งมีคาระหวาง 0-255 ระดับ จากนั้น ในภาพที่ 3 (ค) เปนผล
การนํ าภาพต นฉบั บ ทั้ ง สามภาพมาประมวลผลปรั บ ความสว างด วยวิ ธีฮิ ส โตแกรมอิ ค วอไลเซชั น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพใหขอมูลที่แปลงแลวจะมีการกระจายความสวางอยางสม่ําเสมอกัน ไมมีจุดภาพที่มืดมากหรือสวางมากเกินไป
สุดทาย ในภาพที่ 3 (ง) แสดงกราฟฮิสโตแกรมของภาพทั้งสามที่ผานการปรับความสวางดวยวิธีฮีสโตแกรมอิควอไลเซชั น
มาแลว ซึ่งจะพบวามีการกระจายของความสวางในภาพ สงผลใหมีความสวางและมีความคมชัดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
บางภาพตนฉบับที่แทบมองไมเห็นหนาคนในภาพ ก็กลายมาเปนภาพที่เห็นรายละเอียดในใบหนาไดอยางชัดเจน
4. สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ไดเสนอการวิจัยดานการประมวลผลภาพดวยวิธีฮิสโตแกรมอิควอไลเซชัน เพื่อเพิ่มความคมชัดและปรับ
การกระจายจํานวนจุดความสวางของภาพใหใ กลเคียงกัน โดยผลการทดลองแสดงใหเห็นวาภาพที่ ได เมื่อเปรียบเทียบกั น
ระหวางภาพตนฉบับที่ถายไดจากกลองโทรศัพทมือถือ และภาพหลังการปรับความสวางดวยฮิสโตแกรมอิควอไลเซชันแลวนั้น
พบวาภาพมีความสวางที่เหมาะสมและมีความคมชัดขึ้น
ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลว ภาพที่ไดจากกลองโทรศัพทมือถือมักมีการกระจายตัวของความสวางที่ไมดีนัก เนื่องจากกลอง
โทรศัพทมือถือโดยทั่วไปมักมีขอจํากัดในเรื่องของเลนส แสดงสวาง การสั่นไหว และคุณภาพของตัวรับแสง ดังนั้นจึงควรตองมี
การปรับปรุงภาพกอนนํามาใช ดังภาพที่นํามาผานการประมวลผลภาพดวยวิธีฮิสโตแกรมอิควอไลเซชันจึงมีคุณภาพที่ดีขึ้น ดัง
แสดงจากความหนาแนนของสีในแตละชวงขอมูลมีคากระจายตัวอยางสม่ําเสมอ โดยจะเห็นไดจากกราฟฮิสโตแกรมของภาพ
กอนและหลังการปรับความสวางภาพ จากเดิมที่มีชวงคาการกระจายความสวางของแสงที่ความหนาแนนของกราฟเบี่ยงเบน
ทางซาย และภายหลังการปรับฮิสโตแกรมจะมีกราฟฮิสโตแกรมที่แสดงคาความสวางของพิกเซลอยางกระจายสม่ําเสมอมากขึ้น
5. กิตติกรรมประกาศ
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การแยกวัตถุจากขอมูลภาพถายโทรศัพทมือถือ
Image Segmentation from Smartphone
กมลมาศ ทองเรือง1 ปยะดา คัมภิรานนท2 และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา1*
1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
natchamol@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ

การวิจัยนี้เปนการศึกษาและพัฒนาใหคอมพิวเตอรสามารถแบงแยกวัตถุของภาพ โดยใหสามารถแยกวัตถุจากพื้นหลัง
ของภาพจากภาพถายที่ไดจากโทรศัพทมือถือใหไดเทียบเทากับที่สายตามนุษยมองเห็น ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหสามารถแบงแยกความตางของขอมูลในภาพนั้นเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยโปรแกรมนี้
จะทําการประมวลผลภาพดวยวิธีการ Otsu’s Thresholding Method ในการแบงสวนภาพ และนําภาพเฉลยมาเปรียบเทียบ
ดวยการสรางเงื่อนไขในการทําตัวกรอง 3*3 พิกเซล เพี่อนําไปหาคาเฉลี่ยของภาพ จากนั้นจึงนํามาหาคาเกณฑกลางของทั้งภาพ
เพื่อนําไปหาวัตถุของภาพและพื้นหลังของภาพที่ไดทําการแบงออกเปน 2 สวน คือ หากคาที่ไดเปน 0 จะเปนสวนของวัตถุของภาพ
แตหากคาที่ไดเปน 1 จะเปนสวนของพื้นหลังของภาพ ทั้งนี้โปรแกรมสามารถแสดงภาพความแตกตางและคาความผิดพลาด
จากการประมวลผลของโปรแกรมดวย
คําสําคัญ: การแยกภาพ วัตถุ พื้นหลัง ตัวกรอง 3*3 พิกเซล
Abstract
This research is to study and develop a computer application to separate the object in the image
from the background of the photo from the smart phone’s camera to be the same as the human eye.
We studied and developed the computer program to separate the difference in the image so that it can
be used for a variety of purposes. This program can do image processing with Otsu's Thresholding Method
and compare the results by creating a filter of 3 * 3 pixels to find the mean of the image. Then, from
finding the threshold value of the whole image, the object and the background in the image are divided
into two parts. If the value is 0, it is the part of the image object. But if the value is 1, it is part of the
image background. The program can display the difference and the error value of the process.
Keywords: image segmentation, object, background, filter 3 * 3 pixel
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1. บทนํา
ปจจุบันการประมวลผลภาพเปนศาสตรหนึง่ ที่ใชในการวิเคราะหภาพ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับเทคนิคหรือ
ขั้นตอนตางๆ เพื่อใหไดผลการทํางานที่ดีขึ้น ปญหาในขั้นตอนการแยกสวนภาพนั้นมีการพัฒนามาอยางตอเนื่ องในหลายปที่
ผานมา ดั งจะพบวามีการนํามาใชงานกั บขอมูลที่ห ลากหลาย เชน ขอมูลภาพถายดาวเที ย ม ขอมูลภาพหนาคน ขอมูลภาพ
ทางดานเอ็กซเรย ขอมูลทางดานภาพวิว และอื่นๆ โดยแตละวิธีมีความแตกตางกันไปและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การแบง
สวนภาพเป นปญหาหนึ่ง ที่นิยมนํามาใชในการแบงหรือจํ าแนกความแตกตางของภาพใหแ สดงองคป ระกอบตางๆ ของภาพ
เทคนิคการแบงสัดสวนภาพเปนกระบวนการในการแยกกลุมของพิกเซลในภาพ ภาพจะถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ ของพิกเซล
ในแตละกลุม ซึ่งเปนขั้นตอนที่มนุษยจะสามารถทําการจําแนกไดดวยสายตา แตการแบงพื้นที่สวนของวัตถุภาพและพื้นที่สนใจ
ของภาพในการถายภาพนั้นยังจําเปนตองใหคอมพิวเตอรเรียนรูและทําการแยกขอมูลภาพใหมีความถูกตองนั้นยังมีการศึกษา
กันอยางตอเนื่อง และเปนปญหาที่ยังควรไดรับการพัฒนาตอไป
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประมวลผลภาพดิจิทัลคือ เทคนิค กระบวนการ หรืออัลกอริทึมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ ดําเนินการกับภาพ
ดิจิทัล โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อทําใหภาพมีคุณภาพดีขึ้น โดยสวนใหญกระบวนการตาง ๆจะเริ่มตนจากกระบวนการรับภาพ
กระบวนการทําใหภาพมีความคมชัดมากขึ้นหรือการกําจัดสัญญาณรบกวน ภายในภาพ หากตองการวิเคราะหวัตถุในภาพ การ
แยกสวนภาพเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการประมวลผลภาพ คือการแยกสวนตาง ๆ ของรูปภาพออกจากกันตาม
ลักษณะสําคัญ เพื่อลดจํานวนขอมูลในรูปภาพที่ไมจําเปนในการวิเคราะหจัดระเบียบขอมูลในรูปภาพใหเปนกลุมและแสดง
ขอมู ลในรู ปที่ เ ข าใจง าย หลั กการในการแยกส วนภาพคื อการแยกส วนภาพจากความไมต อเนื่อง (discontinuity) ของ
องคประกอบภาพ โดยดูจากความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนของความเขมขององคประกอบภาพ และการแยกสวนภาพตาม
ความคลายกัน (similarity) ของ องคประกอบภาพ โดยแยกสวนภาพตามคุณสมบัติของจุดภาพ (Pixel) ภายในพื้นที่เดียวกันที่
มีความเหมือนกัน โดยเทคนิคที่ใชในการแยกสวนภาพนีค้ ือการหาขีดเริ่มเปลี่ยน (thresholding) ของภาพ เปนกระบวนการใน
การสรางพื้นที่ที่มีความเปนเอกรูป (uniformity) ในรูปภาพออกเปนสวนๆ (เทิดศิลป โสมูล, 2555) ซึ่งแตละสวนก็จะเห็นได
อยางชัดเจนโดยการใชสีขาวหรือดํา นอกจากนี้การแยกภาพใหมีประสิทธิภาพนั้นยังสามารถนําเทคนิคการกรองภาพในแบบ
ตาง ๆ มาใชดวย เชน เทคนิคเรสโครไซตเบอรที่สามารถใชแทนเทคนิคเกาสเซียนเบอรได และกระบวนการในการคํานวณนั้นก็
ไมซับซอน คาความตางที่ไดก็ใกลเคียงกันมาก เทคนิคนี้เ หมาะสําหรับการประมวลผลภาพแบบหาขอบของภาพ (ทรงพล
นคเรศเรืองศักดิ์, 2557) หรืออาจจะใชเทคนิคการกรองแบบการจับภาพเคลื่อนไหว, แบบคาเฉลี่ย และแบบลาปาเชียนมาใช
เพื่อลดสัญญาณรบกวน เมื่อนําเทคนิคเหลานี้มาใชนับจํานวนวัตถุอาจไมถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะโฟกัสของวัตถุนั้น ๆ ดวย
(นพดลย อิษฎาธิคม, 2557) การแบงสวนภาพอีกวิธีหนึง่ ที่เปนที่นิยม คือ การคนหาขอบของวัตถุ (edge detection) เปนการ
คนหาเสนรอบวัตถุที่อยูในภาพ การดําเนินการนี้จะตองกําหนดเทมเพลต (template) สําหรับใชในการพิจารณาหาขอบ ซึ่ง
เทมเพลตที่นิยมใชงานมีขนาดตาง ๆ กัน เชน 2x2, 3x3, 5x5 เปนตน ซึ่งภาพผลลัพธที่ไดจากกระบวนการนี้ประกอบดวย
พิกเซลตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนขอบของวัตถุในภาพ โดยทั่วไประบบที่ใชงานการดําเนินการประมวลผลภาพมีทั้งแบบระบบ
อัตโนมัติ (automatic system) นั่นคือการดําเนินการทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยระบบเองและไมตองใหผูใชงานเขาไปเกี่ยวของ
ดังนั้นระบบนี้จึงตองมีกระบวนการและมีอัลกอริทึมการประมวลผลภาพหรือการวิเคราะหภาพที่คอนขางซับซอน แตสําหรับ
ระบบกึ่งอัตโนมัติ (semiautomatic system) จะอนุญาตใหผูใชงานสามารถระบุขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมไดระหวางประมวลผล
เชน จํานวนวัตถุในภาพ และตําแหนงของวัตถุแตละชิ้น เปนตน ดังนั้นโปรแกรมก็จะสามารถดําเนินการในสวนที่เหลือไดอยาง
ถูกตอง (สัตถาภูมิ ไทยพานิช, 2553)
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3. เครื่องมือที่ใช
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานมีดังตอไปนี้
1) กลองถายภาพจากโทรศัพทเคลื่อนที่
2) ภาพถายที่ใชภาพมีวัตถุประสงคโดยภาพในองคประกอบของภาพที่เปนจุดโฟกัสตองมีวัตถุที่โดดเดน สวนรอบขาง
หรือพื้นหลังของภาพจะเปนสวนภาพเบลอที่มีสีในโทนเดียวกัน
3) แหลงกําเนิดแสง แสงที่เกิดจากธรรมชาติหรือแสงที่เกิดจากหลอดไฟฟาเพื่อใหความสวางในการถายภาพ
4. การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการพัฒนาระบบในการวิจัยนี้ เริ่มตนจากการออกแบบหนาจออินพุตและเอาตพุต ใหสามารถนํารูปเขา
ประมวลผล และแสดงผลของรูปในแตละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งมีการออกแบบหนาจอเปนไปดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การออกแบบหนาจอของระบบ
โดยระบบจํ าเริ่ม ทํางานโดยการนํ าภาพมาปรับ ให อยู ในระดับ สีเ ทา ในอยู ในชวงความสวางระหวาง 0 – 255
เนื่องจากการแยกภาพนี้ไ ดทําการทํ าการสรางภาพขอมู ลเองจึง ทําการแยกภาพดวยการใช วิธีการ Otsu’s Thresholding
Method ในการแยกภาพออกเปน 2 สวน คือสวนของวัตถุของ ภาพและสวนพื้นหลังของภาพ จากนั้นจึงนําภาพที่ไดจากการ
ใชวิธีการ Otsu’s Thresholding Method มาเทียบกับภาพเฉลยที่หาไดจากเทคนิคการหาตัวกรองและนําไปหาคาเฉลี่ย
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5. กระบวนวิธีในการประมวลผล
5.1 สมการภาพเฉลย
การสรางตัวกรอง สรางไดโดยการบวกคาพิกเซลตามขนาดตัวกรองดวย 9 = x1y1 + x2y2 + … + xmnymn เมื่อทํา
การบวกคาพิกเซลภายในตัวกรองแลว นําคามาหาเฉลี่ยดังสมการ (1)
(1)
โดย
x, y

คือ ภาพผลลัพธที่ไดจากการสรางตัวกรอง
คือ พิกเซลแกน x, พิกเซลแกน y

คาเฉลี่ยทั้งภาพ หาไดจากการนําตัวกรองที่ได มาหาผลรวมแลวหารดวยขนาดของภาพ ดังสมการ (2)
(2)
โดย

A

คือ ความเขมแสงของจุด ณ ตําแหนง (x, y) ในภาพผลลัพธ
(x, y)คือ ความเขมแสงของจุด ณ ตําแหนง (x, y) ในภาพ
K
คือ จํานวนขอมูลคาเฉลี่ยที่ไดจากตัวกรอง
แยกสวนภาพ ทําการเทียบคาระหวางคาเฉลี่ยของแตละตัวกรองกับคาเฉลี่ยทั้งภาพ โดยภาพที่ไดจะถูกแบงเป น
2 สวนคือ 0 จะแสดงภาพในสวนวัตถุของภาพและ 1 จะแสดงภาพในสวนพื้นหลังของภาพ ดังสมการ (3)
(3)
โดย

คือ ภาพที่ไดหลังการแยกสวนภาพ

5.2 สมการภาพที่ทําได
ใชวิธีของ Otsu ซึ่งเปนวิธีการแบงสวนภาพ จะเปนการจัดกลุมขอมูลแบบออกเปนสองชั้น โดยใชเกณฑ คาความ
แปรปรวนในชั้นที่มีขนาดเล็กมาก ดวยการแทนที่ระหวางพิกเซลที่มีคาพิกเซลที่เหมือนกัน ใหอยูในตําแหนงที่ตางกันทั้งหมดใน
ภาพจะถูกรวมเขาดวยกันจะลดความแปรปรวนภายในระดับที่ถวงน้ําหนัก  w2 ซึ่งกําหนดในสมการ (4) ตัวแปร t คือ เกณฑ
ซึ่งโดยปกติจะเปนคาระหวาง 0 ถึง 255 (Juan Pablo Balarini, Sergio Nesmachnow, 2559)
 w2 (t )  q1 (t ) 12 (t )  q 2 (t ) 22 (t )

(4)

กระบวนการคํานวณ  w2 ( t ) ใชฟงกชันความนาจะเปน P จะรับคาสําหรับทุกๆ คาพิกเซล ขั้นแรกใหคํานวณฮิสโต
แกรมสําหรับภาพและคํานวณคาเปนมาตรฐาน หลังจากนั้นคาพิกเซลจะถูกแบงออกเปนสองสวน C1 และ C2 โดยคาเริ่มตน
t โดยใชฟงกชัน q1 (t ) และ q2 (t ) ที่กําหนดไวในสมการ (5) และ (6)
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t

(5)

q1 (t )   P (i )
i 1
I

q 2 (t ) 

(6)

 P (i )

i  t 1

หลังจากนั้นความแปรปรวนของคลาส C1, 12 (t ) และคลาส C2,  22 (t ) ถูกคํานวณ
t

 12 (t )   [i  1 (t )] 2
i 1
I

 22 (t ) 

 [i  

i t 1

2

(t )] 2

P(i )
q1 (t )

(7)

P (i )
q 2 (t )

(8)

จากสมการ (5) และสมการ (6) กําหนดความแปรปรวนภายในที่ถวงน้ําหนักของ C1 และ C2 ตามลําดับ คาเหลานี้
เปนคาที่อัลกอริทมึ ของ Otsu พยายามลด คาความแปรปรวนนี้ เปนตัววัดการรวมตัวของแตละชั้น มีความหมายวา ถาวิธีการ
เลือกเกณฑโดยใชสมการ (4) (7) และ (8) Otsu อาจจะไมสามารถหาเกณฑที่ถูกตองในการแบงกลุม การใช Otsu สามารถทํา
การลดสัญญารบกวนไดอยางชัดเจน
6. ผลการเปรียบเทียบภาพที่ไดจากวิธีการ Otsu’s Thresholding Method และภาพเฉลยที่ไดจากการสรางตัวกรอง
จากการทดลอง ผูวิจัยไดนําภาพตนฉบับจํานวน 5 ภาพ ซึ่งเปนภาพของวัตถุที่แตกตางกัน มาทําการแยกวัตถุออก
จากพื้นหลัง จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบคาความผิดพลาดโดยเทียบจากภาพเฉลยที่มีการแยกวัตถุออกจากพื้นหลังแลวไดผล
พบวามีคาความผิดพลาดอยูในชวง 0.35 – 0.56 %
ภาพที่

ภาพตนฉบับ

ภาพเฉลย

ภาพที่ทําได

คาความผิดพลาด

1

0.49

2

0.50

3

0.54

4

0.35

5

0.56

300 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

(%)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

7. บทสรุป
การประมวลผลภาพดิ จิ ทั ล เป นเทคนิ ค ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพสามารถนํ ามาประยุ กต ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ภาพได
หลากหลายประเภท ทั้งภาพทางดานการเกษตร การแพทย อุตสาหกรรม และดานวิทยาศาสตร เปนตน จากการศึกษาใน
งานวิ จัยนี้พ บวาการประยุกตใช งานเทคนิค การประมวลผลภาพสามารถใช ในการแยกวัตถุ ออกจากพื้ นหลัง ในภาพถาย ซึ่ ง
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะการทํา Pre-Processing ภาพใหเหลือเฉพาะสิ่งที่ตองการ และเอาไปใช
ประโยชนตอไป ซึ่งสามารถชวยใหการดําเนิ นการมีป ระสิทธิ ภาพมากขึ้นได ในปจจุบันยังคงมีชองทางในการพัฒนาเทคนิ ค
ประมวลผลภาพให ใช ง านไดกับ ภาพที่ มีค วามคมชัด ต่ํ า ซึ่ งการลดข อจํ ากัด ต าง ๆ เหลานี้ จะนํ าไปสู การประยุ กต ใ ชง านที่
หลากหลายและแพรหลายมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพือ่ นคูค ดิ
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
The Development of the CAI entitled “The Basic of Computer Maintenance”
for the 2nd Year of Undergraduate cooperates with Think Pair Share
Technique to develop Learning Achievement
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) เพื่อหา
ความพึงพอใจของผูเ รียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ดานเทคนิค
และวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหา
ดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 71.46/77.08 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเทคนิคเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคเพื่อนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled “the basic of computer
maintenance”, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement, and
4) to evaluate the satisfaction of the students. The research tools were the CAI, quality evaluation form
in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The sample
group was 32 students in the 2nd year of undergraduate in major of computer education by purposive
sampling. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this research. The research results found that a

302 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

quality of content, technique and methodology of the CAI were at the highest level. The effectiveness of
the CAI was 71.46/77.08 that higher than the criteria 70/70. The learning achievement after studied was
higher than before studied at significance level of 0.05. And the students satisfied with the CAI and think
pair share technique at a high level.
Keywords: CAI, think pair share technique, learning achievement
1. บทนํา
การบํ ารุ ง รั กษาเครื่ องคอมพิ วเตอร เ บื้ องต น เป น เนื้ อ หาส ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช า การศึ ก ษาวงจรและซ อมบํ ารุ ง
ไมโครคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง วิ ช านี้ มี จุ ด มุ ง หมายที่ ต อ งการให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบวงจรของเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร เขาใจหลักการตรวจเช็คและวิเคราะหอาการเสียของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือในการซอม
การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิ บัติ การ และโปรแกรมประยุกต ตาง ๆ ในไมโครคอมพิ วเตอร (วินัย เพ็ง ภิญ โญ, 2558) จาก
ประสบการณ การเรี ย นของผู วิจัย ในวิ ช าการศึ กษาวงจรและซ อมบํ ารุ ง ไมโครคอมพิ วเตอร ใ นส วนของเนื้ อหา เรื่ อง การ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พบวา เพื่อนนักศึกษาบางคนไมมีความรูดานฮารดแวร ไมมีประสบการณในการติดตั้ง
วินโดวและโปรแกรมตาง ๆ เมื่อมาเรียนในรายวิชานี้จึงปฏิบัติตามที่อาจารยสอนไมทัน ไมกลาถาม และไมมีการจดบันทึก
ประกอบกับอาจารยผูสอนก็ไมมีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายซ้ําหลาย ๆ ครั้ง หรือรอคอยนักศึกษาที่มีปญหา
บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน คือ สื่อที่ใชความสามารถของคอมพิ วเตอรในการนําเสนอสื่อประสมเพื่อถายทอด
เนื้อหาบทเรียนโดยมีเปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู เนื่องจากมีการโตตอบ
และมีผลปอนกลับ (feedback) มีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตัวเองและเรียนรูไดตามความสามารถ
ของตนเอง (กรรณิกา แชมประเสริฐ, 2557)
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ที่จับคู
กัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ได ไปเสนอใหเพื่อนรวมชั้น
เรียนไดรับฟง (ทิศนา แขมมณี, 2558)
จากปญหาในการเรียนวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบเพื่อน
คูคิด ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ซึ่งเปนสื่อการสอนใน
ลักษณะมัลติมีเดีย ผูเรียนไดโตตอบ มีปฏิสัมพันธกับบทเรียน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
สามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรในเบื้องตนดวยตนเองได ไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปรานคอมพิวเตอร ไมเสียเวลา
ในการรอคอยและเปนการประหยัดคาใชจาย และในระหวางการเรียนผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ซึ่งเปนการเรียนรู
แบบรวมมือที่จะชวยสรางเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดชวยเหลือกันเปนการ
สงเสริมทักษะทางสังคม อันจะทําใหผูเรียนมีทักษะที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรั กษาเครื่องคอมพิวเตอร เบื้องตน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 เพื่อหาความพึ งพอใจของผูเรียนที่มี ตอการเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุ งรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคิ ดเห็ นของผู เชี่ ย วชาญด านเนื้อหาที่ มี ตอบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง การบํ ารุ งรั กษาเครื่ อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 อยูในระดับดีมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 อยูในระดับดีมาก
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.5 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตการวิจัย
4.1.1 ดานเนื้อหา
วิชาที่นํามาใชในงานวิจัยนี้คือ วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งนํามาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จํานวน 3 เรื่อง คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการ
ปรับแตง Windows 7 ใหเร็วขึ้น
4.1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.2.1 ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ที่เรี ยนรายวิชาการศึกษาวงจรและซ อมบํารุง ไมโครคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่
2/2559 จํานวน 2 หมูเ รียน จํานวน 93 คน
4.1.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 หมูเรียน 58/7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
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ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลเนื่องจากนักศึกษา
ทุกคนในหมูเรียนนี้มีชวงเวลาวางที่ตรงกันและตรงกับวันที่หองเรียนวาง
4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พัฒนาตาม ADDIE Model ดังนี้
4.2.1 ขั้นการวิเคราะห
เปนการวิเคราะหเ นื้อหาและจุด มุงหมายของรายวิ ชา การศึกษาวงจรและซ อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป ที่ 2 ในเรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน จากมคอ. 3 ของผูสอนรายวิช า
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
4.2.2 ขั้นการออกแบบ
เปนการออกแบบแผนการสอน นําเนื้อหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.3 ขั้นการพัฒนา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และ
ขอความ ใชโปรแกรม Adobe Flash Pro Cs6 สรางการตูนและภาพเคลื่อนไหว และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6 ในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.2.4 ขั้นการนําไปใช
ผู วิจัย ได ท ดลองใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เพื่ อตรวจสอบการควบคุ ม การแสดงผลของบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรช วยสอน จากนั้น นํ าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนไปให อาจารยที่ ป รึกษาการทํ าวิจัยพิ จารณาและผู วิจัย ได
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
4.2.5 ขั้นการประเมิน
ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวนทั้งหมด 3 คน ซึ่ งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมของการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา แบบประเมิน
คุ ณภาพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนด านเทคนิ ค และวิ ธีการ ใบงาน แบบทดสอบก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนในการสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทํา
วิจัยตรวจสอบภาษาและความถูกตอง จากนั้นปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของใบ
งาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน
4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group
Pretest Posttest Design โดยใหผเู รียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทํากิจกรรม
การเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาใหผูเรียนทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูอธิบายจุดประสงคในการเรียนของเนื้อหาที่จะเรียนและเกณฑในการประเมินผล
1.2 ครูใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อนในหอง คละกันตามความสามารถโดยใชผลการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรของ
ภาคเรียนที่ผานมา
1.3 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูถามคําถามนํา เชน นักศึกษาคิดวา การลง Windows คืออะไร การลง Windows ใหมมีขอดีอยางไร
3. ขั้นสอนดวยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด
3.1 ขั้นคิด (Think)
3.1.1 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคนทําใบงาน
3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair)
3.2.1 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคูศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากนั้น
ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง
3.2.2 นักศึกษาแตละคูแลกเปลี่ยนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของใบงานของเพื่อน จากนั้นรวมกันหา
คําตอบที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักศึกษาคูใดสงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการชมเชย
4. ขั้นสรุป
4.1 ขั้นแบงปน (Share)
.
ครูสุมนักศึกษาบางคูนําเสนอความรู
4.2 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา
ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่อง การบํารุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอรเ บื้องต น ประกอบดวย
เนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการ
ปรับแตง Windows 7 ใหเร็วขึ้น ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
แสดงไดดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4

ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาพที่ 2 หนาเมนูหลักของบทเรียน

306 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ภาพที่ 3 หนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 3 บท

ภาพที่ 4 หนาเนื้อหาบทเรียนบทที่ 1

5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนด านเนื้ อหา และผลการประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานเทคนิคและวิธีการ

x
4.71
4.75

S.D.
0.15
0.23

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก ( x = 4.71,
S.D. = 0.15) และมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D. = 0.23)
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
ใบงาน จํานวน 3 เรื่อง
30
686
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง
30
740

คาประสิทธิภาพ
E1 = 71.46
E2 = 77.08

จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 71.46/77.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดคือ 70/70 โดยที่คะแนนรวม 686 คะแนน ไดมาจากผลรวมของคะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง ของนักเรียน จํานวน
32 คน และคะแนนรวม 740 คะแนน ไดมาจากผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง ของนักเรียน จํานวน 32 คน
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค
เพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน

จํานวนผูเรียน (คน)

กอนเรียน (30)
หลังเรียน (30)
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

32
32

คาเฉลี่ย

tคํานวณ

tตาราง

Sig.

12.88
23.13

9.31

1.69

.00*

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x = 23.13, S.D. = 5.15) สูงกวากอนเรียน ( x = 12.88, S.D. =
4.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
รายการประเมิน
1. นักศึกษาพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักศึกษาพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นักศึกษาพอใจตอวิธีการนําเสนอเนื้อหา
4. นักศึกษาพอใจในคําอธิบายเนื้อหา
5. นักศึกษาพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
6. นักศึกษาพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
7. นักศึกษาพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
8. นักศึกษาพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
9. นักศึกษาพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
10. นักศึกษาพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
โดยรวม

x
4.44
4.41
4.41
4.34
4.25
4.19
4.09
4.09
4.09
4.09
4.24

S.D.
0.67
0.67
0.61
0.60
0.51
0.47
0.53
0.47
0.47
0.69
0.37

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด
อยูในระดับมาก ( x = 4.24, S.D. = 0.37)
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผล
6.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง
คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการปรับแตง Windows 7 ให
เร็วขึ้น เมื่อนําบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนที่ พัฒนาไปใหผู เชี่ ยวชาญประเมินพบวา มีคุ ณภาพดานเนื้ อหา ดานเทคนิค และ
วิธีการในการจัดทําอยูในระดับดีมาก
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6.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 71.46/77.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 70/70
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนผู วิจัย ได ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน ตามหลั กการ
ออกแบบของ ADDIE Model ซึ่ ง เป นวิ ธีการที่ ร ะบุ ร ายละเอี ยดการทํ างานในแต ล ะขั้ นตอนไว ชั ด เจน พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ออกแบบไวและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ทําใหทราบจุดบกพรองและไดปรับปรุงแกไขจึงทํา
ใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาไปใชสอนได
6.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกั บการใชเ ทคนิค เพื่ อนคู คิด ทํ าให ผูเ รีย นมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นสู งขึ้น เนื่องจากผู เรี ยนได มี
ปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ
กรณ แก ว (2556) ที่ ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนวิชาการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง
เครื่องมือและวิธีการซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวังพุกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ
พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง เครื่องมือและวิธีการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรมัย รังษีธรรม (2555) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรีปที่ 1 พบวา ความก าวหนาทางการเรีย นของผู เรีย นที่เ รียนดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 20.89
6.1.4 ความพึ ง พอใจของผูเ รี ยนที่ เ รีย นดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนที่ ผู วิจัย พั ฒนาขึ้นและเรี ยนด วย
เทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก ซึ่งเปนผลมาจากการที่ผูเรียนได เรียนดวยวิธีการใหมที่แตกตางจากวิธีเรียนปกติ การเรียน
แบบเพื่อนคูคิดจะทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเรียนรู เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
6.2.1 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชครูควรอธิบายขั้นตอนและวิธีการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนใหผูเรียนเขาใจ
6.2.2 ครู ค วรอธิ บ ายวิ ธีการเรี ย นด วยเทคนิ ค แบบเพื่ อนคู คิ ด และอธิ บ ายให ผู เ รี ย นเห็ นความสํ าคั ญ ในการ
ชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและคูประสบความสําเร็จในการเรียน
6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
6.3.1 ควรที่จะมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนสูงขึ้น
6.3.2 ควรมีการศึกษาวาการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิดจะชวยพัฒนาผูเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือ
ในการทํางาน มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแ บบรวมมือแบบเพื่อนคูค ดิ
เพือ่ การเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
The Development of the CAI and using Cooperative Learning in
Think Pair Share for Learning entitled “Addition Subtraction
and Multiplication” of Prathomsuksa 3 Students
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 2) หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนประกอบดวยเนื้อหา
จํานวน 3 บท คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 86.56/83.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร ะดั บ .05 และความพึง พอใจของนักเรี ยนที่มี ตอบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนและการใช การเรีย นรูแ บบรวมมื อแบบ
เพื่อนคูคิดอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคเพื่อนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled “addition subtraction and
multiplication”, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement of
students before and after studied with the CAI and used cooperative learning in think pair share, and
4) to evaluate the satisfaction of students on the CAI and used cooperative learning in think pair share.
The sample group was 30 students of prathomsuksa 3/1 of Anuban Kamphaengsaen School by purposive
sampling. The research tools were the CAI, quality evaluation form of the CAI, learning achievement test,
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and satisfaction questionnaire. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this research. The research
results found that the CAI has 3 lessons, the quality of the content was at the high level, the quality of
the technique and methodology was at the highest level, the effectiveness of the CAI was 86.56/83.00.
The learning achievement after studied was higher than before studied at significance level of 0.05. The
students satisfied with the CAI and used cooperative learning in think pair share at the highest level.
Keywords: CAI, think pair share technique, learning achievement
1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัดการศึกษาตอง
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานคณิตศาสตร ฝกใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาได (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) คณิต ศาสตรมีความสําคัญตอการ
พัฒนาความคิ ด ทํ าให มนุษยมีค วามคิด สรางสรรค คิดอยางมีเ หตุผ ล เปนระบบ มีแ บบแผน สามารถวิเ คราะหป ญหาหรื อ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกไขปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม (วิมลรัตน ศรีสุข, 2553) สอดคลองกับภัทรา สุวรรณบัตร (2552) ซึ่งไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีประโยชน
ตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
และอารมณ ชวยใหคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ปญหาของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คือ นักเรียนแตละคนมีทักษะในการเรียนรูที่แตกตางกัน นักเรียนที่
ออนคณิตศาสตรมักจะไมตั้งใจเรียน การสอนโดยใชหนังสือและกระดานดํา ทําใหนักเรียนเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร จากผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559 พบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 40.47 (admission premium, 2560) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน โดยมี
เปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู
เทคนิ ค การสอนแบบเพื่ อนคู คิ ด เป น เทคนิ ค การเรี ย นรู แ บบร วมมื อระหว างผู เ รี ย น 2 คน โดยให จับ คู กันคละ
ความสามารถ แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ไดไปเสนอใหเพื่อน
รวมชั้นเรียนไดรับฟง เพื่อใหเกิดการวิเคราะหวิจารณผลรวมกัน
จากปญ หาในการเรี ย นการสอนวิช าคณิ ต ศาสตรแ ละการศึ กษาเทคนิ ค การสอนแบบเพื่ อนคูคิ ด ผู วิจัย จึ งพั ฒ นา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ซึ่งผูเรียนจะไดเรีย นรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อให
ตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน และการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
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2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการ
คูณอยูในระดับดี
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ
และการคูณอยูในระดับดี
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ที่สรางขึ้นมีคามากกว า
80/80
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ
เพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณอยูในระดับมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตการวิจัย
4.1.1 ดานเนื้อหา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยนี้คือวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งนําเนื้อหา
มาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง คือ การบวกจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 การลบ
จํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 และการคูณ
4.1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.2.1 ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 228 คน
4.1.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และ การคูณพัฒนาตาม ADDIE Model ดังนี้
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4.2.1 ขั้นการวิเคราะห
เปนการวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อนํามา
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและเนื้อหาที่จะสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.2.2 ขั้นการออกแบบ
เปนการออกแบบแผนการสอน นําเนื้อหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.3 ขั้นการพัฒนา
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน
4.2.4 ขั้นการนําไปใช
ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตัวผูวิจัย เพื่อตรวจสอบการควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาและผูวิจัยไดปรับ ปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา
4.2.5 ขั้นการประเมิน
นํ า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด านเนื้ อ หา ซึ่ ง เป นอาจารย ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตร จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของเนื้อหา และประเมินคุณภาพในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group
Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก
การลบ และการคูณ ทํากิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนครบ
ทุกเนื้อหาใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูอธิบายขั้นตอนการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share)
1.2 ครูใหนักเรียนที่นั่งติดกันจับคูกัน
1.3 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูพรอมเงื่อนไขตาง ๆ และเกณฑการประเมินผล
2.2 ครูถามคําถามนําที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสอน
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3. ขั้นสอนดวยการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด
3.1 ขั้นคิด (Think)
3.1.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําใบงาน
3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair)
3.2.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคูศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากนั้น
ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง
3.2.2 นักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบในใบงานของเพื่อน จากนั้น
รวมกันหาคําที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักเรียนคูใดที่สงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการ
ชมเชย
4. ขั้นสรุป
4.1 ขั้นแบงปน (Share)
.
ครูสุมนักเรียน 1 คู สรุปความรู จากนั้นใหนักเรียนคนอื่น ๆ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัย ไดดําเนินการพัฒ นาบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนําขอมูลจากการศึกษา และ
วิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ แสดงดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4

ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียน

ภาพที่ 2 รายการเลือกบทเรียน

ภาพที่ 3 ตัวอยางบทเรียนเรื่องการบวก

ภาพที่ 4 ตัวอยางบทเรียนเรื่องการลบ
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 3 บท ไดแก การบวกจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิ น 100,000 การลบจํานวนซึ่ ง มีผ ลลั พ ธแ ละตั วตั้ งไม เกิ น 100,000 และการคูณ ผลการประเมินคุณภาพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
1. ดานเนื้อหา
4.48
0.28
ดี
2. ดานเทคนิค
4.83
0.08
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาบทเรียนชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( x = 4.48, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาดานเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( x = 4.83, S.D. = 0.08)
5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การ
บวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30
คน แสดงดังภาพที่ 5 และผลการหาประสิทธิภาพแสดงดังตารางที่ 2

ภาพที่ 5 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
จํานวนนักเรียน (คน)
คะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง (E1)
30
คะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง (E2)
30

คะแนนเต็ม
30
30

คาเฉลี่ย
25.97
24.90

รอยละ
86.56
83.00

จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ
25.97 คิดเปนรอยละ 86.56 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
(80/80)
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใช
การเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการ
จํานวนนักเรียน (คน)
กอนเรียน
หลังเรียน
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

30
30

x

t
คํานวณ

t
ตาราง

Sig

16.47
24.90

11.26

1.69

.00*

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก อนเรียนเทากับ 16.47 และคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเทากั บ 24.90
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อน
คูคิด แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
รายการ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเนื้อหาเขาใจงาย
2. หนาจอมีสีสันสวยงาม
3. ขนาดตัวอักษร ภาพ เสียง มีความชัดเจน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจทีใ่ ชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน
5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนสําหรับนักเรียน
6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น
โดยรวม

x
4.67
4.80
4.70
4.73
4.63
4.73
4.71

S.D.
0.55
0.48
0.53
0.52
0.49
0.45
0.06

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.71, S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุดทุกดาน
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผล
6.1.1 การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ องการบวก การลบ และการคู ณ ได
ดําเนิ นการตามวิธีการพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอนอยางเป นระบบ โดยการศึ กษาและวิ เ คราะห เ นื้อหา กํ าหนด
วัตถุประสงค และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน พบว า ผลการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑดี และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและ
วิธีการ จํานวน 3 คน พบวา อยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการ
สอนได
6.1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ และการคูณ ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.56/83.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว เนื่องมาจากผูวิจัยไดปรับแกเนื้อหาและ
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แกไ ขบทเรีย นคอมพิวเตอรตามคําแนะนําของผู เชี่ย วชาญกอนนําไปใชจริ งจึง ทําใหบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอ
เนื้อหาไดตรงตามวัตถุประสงคของแผนการสอนและทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีคาประสิทธิภาพสอดคลองกับมนตชัย เทียนทอง (2545) ที่ไดกลาวไววา โดยปกติ E2 จะมีคาต่ํากวาคา ของ E1 เนื่องจาก
E1 เกิดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด หรือคําถามระหวางบทเรียน ซึ่งเปนการวัดผลในระหวางการ
นําเสนอเนือ้ หาหรือวัดผลทันทีที่ศึกษาเนื้อหาจบในแตละเรื่อง ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวาคา E2 และ สอดคลองกับงานวิจัย
ของบุศรา สวนสําราญ (2554) ไดวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิด กลุมตัวอยางเปนนักเรียน โรงเรียนบานหนองตา
แพง ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ ทากับ 88.58/88.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
6.1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับกอนเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
หลังเรียน (24.90) ของกลุมตัวอย างมีคาสูงกวากอนเรียน (16.47) อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทําใหสรุ ปไดวาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรู มีพัฒนาการ มีวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพัฒนาการทางดานสติปญญา ทําให
เปนคนชางสังเกต ชางสงสัยรูจักวิเคราะห รูจักตั้งคําถาม สามารถนําไปตอยอดเพื่อเปนความรูขั้นสูง ตอไป และเปนความรู
พื้นฐานสําหรับวิชาอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ปริศรา มอทิพย (2553) ไดวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมการเรียนรูรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สําหรับกลุมการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จํานวน 41 คน ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
6.1.4 ดานความพึงพอใจของนักเรียนจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 30 คน นักเรียนมีความ
พึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทุ กด านเท ากั บ 4.71 มี ผ ลเนื่ องมาจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน
ทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะ
เขาใจ การที่ผู วิจัยเลือกใชรูป แบบการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิ ดชวยใหผูเรียนและเพื่ อนไดช วยเหลือกัน สร างเสริ ม
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ผูเรียนจึงมีความสุข มีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียน
แบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
6.2.1 จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
6.2.2 ควรสนับสนุนใหมีการใชบ ทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เปนสื่อการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู เพื่อใชทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและชวยแบงเบาภาระของครู
6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
6.3.1 ควรมีการนําบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ไปทดลองกับนักเรียนในกลุมอื่น ๆ เชน ในจังหวัดที่อยูใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6.3.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบ
เพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่อง การบวก การลบ และการคูณโดยการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก อนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ และ 3) ประเมิ น
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช คือ เกมการศึกษา เรื่อง คําศัพท
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาล
กําแพงแสน ที่เรียนเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช
ในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอเกมการศึกษา
วามีคุณภาพอยูในระดับดี ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิด เห็นตอเกมการศึกษาวามีคุณภาพอยูใ นระดับ ดีม าก
คะแนนเฉลี่ย หลัง เรีย นของนักเรีย นที ่เ รีย นดวยเกมการศึกษาสูง กวากอนเรีย นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกมการศึกษา
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the educational game entitled “vocabulary”,
2) to compare the learning achievement of students before and after studied with the educational game
entitled “vocabulary”, and 3) to evaluate the satisfaction of students on the educational game entitled
“vocabulary”. The research tools were the educational game entitled “vocabulary”, quality evaluation
form in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The sample
group of this research was 29 students of prathomsuksa 2/3 of Anuban Kamphaengsaen School who studied
the vocabulary in semester 2/2559 by purposive sampling. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this
research. The research results found that the opinion of the content experts on the educational game
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was at the high level. The opinion of the technique and methodology experts on the educational game
was at the highest level. The average of post-test scores of the students who studied with the educational
game was higher than pre-test scores at significance level of 0.05. And the students satisfied with the
educational game at the high level.
Keywords: learning achievement, educational game
1. บทนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษโดยมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษ คือ สามารถนําไปใชในการเขาสูสังคม และเขาใจวัฒนธรรมของภาษา (social cultural functions) แลวสื่อ
ความหมายไดถูกตองตามหลักภาษา (cognitive linguistic functions) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประกอบดวย 4
ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและสังคมไทย ดวยความสําคัญดัง กลาว
พระราชบั ญญั ติการศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 จึง กําหนดให เรี ยนภาษาอั งกฤษตั้ง แต ชั้นประถมศึกษา หลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหผูเรียนตองบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรูดวยมาตรฐานทางดานตาง ๆ ดาน
ภาษาเพื่อการสื่อสารผูเรียนตองเขาใจกระบวนการการฟง พูด อาน เขียน และมีทักษะทางการสื่อสาร ดานภาษากับวัฒนธรรม
ตองเขาใจความสัมพันธระหว างภาษากับวัฒนธรรมและความเหมือนกับความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกั บ
วัฒ นธรรมของเจ าของภาษา ภาษากั บ ความสั ม พันธ กับ กลุม สาระการเรีย นรูส าระอื่ นต องสามารถใช ภาษาอั ง กฤษในการ
เชื่อมโยงความรูระหวางวิชาตาง ๆ ดานภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก ตองสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณ
ตาง ๆ และใชเปนพื้นฐานในการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการรวมมือกันในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึ กษาจะเริ่ มตั้ งแต การสอนคํ าศั พท แล วจึ งสอนการอ าน สอนโครงสร างของ
ประโยค คําศัพทจึงเปนองคประกอบสําคัญของภาษาเพราะจะชวยใหเขาใจความหมายของคําที่อาน อันจะนําไปสูการพูด การ
ฟง การอานและการเขียนอยางมีความหมายและถูกตอง (ไพโรจน คะเชนทร, ม.ป.ป.)
ผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของปการศึกษา 2559 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 มีคาเทากับ 34.59 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 31.80 (admission premium, 2560) แสดงใหเห็นวา
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จ
เกมการสอน (academic game) เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่นํามาใชในหองเรียนมากขึ้น เพราะชวยให
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝกใหรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศใน
การเรียนรูเปนไปดวยความเราใจสนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร ศรีพิทักษ
และรุงทิพย ดําจาง, 2551) เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ป รั ช ญาคอนสตรั ค ติ วิ ส ท
(constructivist) ที่เชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นจากบุคคลแตละคนโดยผานปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
จากการศึ กษาปญ หาในการเรีย นวิช าภาษาอั งกฤษดั งที่ ไ ดกลาวมาข างตน การศึกษาเทคนิค วิ ธีการสอนคํ าศั พ ท
ภาษาอังกฤษ และการที่ผูวิจัยไดสังเกตและสอบถามครูผูสอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนจดจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษไมคอยได อาจเนื่องมาจากสื่อการสอนที่ ครูใช หรือการที่ นักเรียนไมสนใจเรียน ไมมีแรงกระตุ นที่จะทําใหเกิ ด
ความสนใจ ผูวิจัยจึงพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อใชสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้งเพื่อกระตุนและเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรู อยากเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 202 คน
4.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
4.2 การพัฒนาเกมการศึกษา
การพัฒนาเกมการศึกษา ไดพัฒนาตาม ADDIE MODEL
4.2.1 ขั้นการวิเคราะห
เปนการวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
และเนื้อหาในเกมการศึกษา
4.2.2 ขั้นการออกแบบ
เปนการออกแบบแผนการสอน เกมการศึกษา แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
4.2.3 ขั้นการพัฒนา
ใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6
ในการสรางเกมการศึกษา
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4.2.4 ขั้นการนําไปใช
ผูวิจัย ไดท ดลองใช เ กมการศึ กษาดวยตัวผู วิจัย เพื่ อตรวจสอบความถู กตองของการทํางาน จากนั้นนํ าเกม
การศึกษาไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณา และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
4.2.5 ขั้นการประเมิน
นําเกมการศึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งเปนอาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน
3 คน ประเมินคุณภาพของเนื้อหาและรูปแบบของเกมที่ใช และประเมินคุณภาพในการจัดทําเกมการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน
4.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ แบบประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพของเกม
การศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนใน
การสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ ปรึกษาการทําวิจัย ตรวจสอบภาษาและความถู กตอง จากนั้ น
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน
4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group
Pretest Posttest Design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นศึกษาคําศัพทโดยใชเกมการศึกษา ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน และเมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรู
มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
เตรียมสื่อการสอนพรอมกับอธิบายวิธีการเลนเกมบนสื่อมัลติมีเดีย
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.1 ครูถามคําถามนําที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสอน เชน นักเรียนเคยไดยินเพลง PPAP หรือไม ในเพลงมีคําศัพท
ภาษาอังกฤษอะไรบาง
2.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ขั้นสอน
นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทบทวนคําศัพทดวยเกมในสื่อมัลติมีเดียที่ครูไดจัดทําไว
4. ขั้นสรุป
4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษา
5.1.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษาดานเนื้อหา
ผลการพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศั พท ภาษาอั งกฤษ ประกอบด วยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ คํานาม
(noun) การใช a, an และคําสรรพนาม (pronoun) ตัวอยางเกมการศึกษา แสดงไดดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4
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ภาพที่ 1 หนาจอเนื้อหาทั้ง 3 หนวย

ภาพที่ 3 เนื้อหาเรื่องคํานาม

ภาพที่ 2 หนาเมนูเนื้อหาคํานาม

ภาพที่ 4 เกมจับคูภาพคําศัพทภาษาอังกฤษ

5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา
ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งเปนอาจารยสอนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา
รายการ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
ดานที่ 1 ดานเนื้อหา
4.22
0.69
มาก
ดานที่ 2 ดานรูปแบบการสอนโดยใชเกมการศึกษา
4.17
0.63
มาก
ดานที่ 3 ดานแบบทดสอบ
3.96
0.61
มาก
โดยรวม
4.12
0.63
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นวาเกมการศึกษามีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก
( x = 4.12, S.D. = 0.63)
5.1.3 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ
ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ
รายการ
x
ดานที่ 1 ดานภาพและภาษา
4.60
ดานที่ 2 ดานตัวอักษรและสี
4.53
ดานที่ 3 ดานเกมการศึกษา
4.53
ดานที่ 4 ดานกระบวนการเรียนการสอน
4.67
โดยรวม
4.58

S.D.
0.20
0.50
0.42
0.17
0.28

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นวาเกมการศึกษามีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการอยูในระดับดีมาก ( x = 4.58, S.D. = 0.28)
5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการ
จํานวนนักเรียน
x
กอนเรียน
29
19.90
หลังเรียน
29
23.41
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t คํานวณ

t ตาราง

Sig

6.96

1.70

.00*

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก อนเรียนเทากับ 19.90 และคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเทากั บ 23.41
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา
รายการประเมิน
1.นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชเกมการศึกษา
2.นักเรียนพอใจในความงายของการใชเกมการศึกษา
3.นักเรียนมีความพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4.นักเรียนพอใจในสีของเกมการศึกษา
5.นักเรียนพอใจในแตละปุมในแตละหนาจอ
6.นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
7.นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบการเรียนในเกมการศึกษา
8.นักเรียนพอใจเกมในแตละเนื้อหา
9.นักเรียนพอใจที่ไดเลนเกมเพื่อทบทวนความรู
10.นักเรียนพอใจและสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
โดยรวม

คาเฉลี่ย
2.76
2.72
2.83
2.76
2.69
2.76
2.69
2.66
2.69
2.76
2.73

S.D.
0.44
0.45
0.38
0.44
0.47
0.44
0.47
0.48
0.47
0.44
0.16

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.73, SD.= 0.16) เมื่อ
กําหนดเกณฑใหคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจในระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผล
6.1.1 การพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดคัดเลือกหมวดหมูของคําศัพทและคําศัพท
ที่เหมาะสมกับวัยและความรูที่นักเรียนควรจะไดรับซึ่งผานการเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ในสวนของการจัดทําเกม
การศึกษาในแตละเนื้อหาประกอบดวยเกมหลากหลาย เชน การจับคู การลากคําศัพทไปวางในตําแหนงที่ตรงกับภาพ การโยง
เสนจับคู คําศัพท ผู วิจัย ได ออกแบบหน าจอ ปุ มควบคุ ม สี และรูปแบบตัวอั กษรให เหมาะสมกับวั ยของผู เรี ยนจึ งทํ าให เกม
การศึ กษามี คุณภาพด านเนื้ อหาอยูใ นระดั บดี และมี คุณภาพด านเทคนิ คและวิธีการในการจัด ทําอยู ในระดับ ดีม ากสามารถ
นําไปใชสอนได
6.1.2 การเรียนคํ าศัพ ทภาษาอัง กฤษด วยเกมการศึกษาที่ผู วิจัยพั ฒนาขึ้นทําให นักเรีย นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนไดรับประสบการณใหมในการเรียน ผูเรียนไมรู สึกวากําลังเรียนแตรูสึกวากําลังเลนเกมจึงตั้งใจ
และสนใจที่จะเรียนรู ทําใหจดจําคําศัพทตาง ๆ ไดจํานวนมากส งผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้ น สอดคลองกับ งานวิจัย
ของณั ฐวราพร เปลี่ย นปราณ และสุ ทัศ น นาคจั่ น (2558) ที่พ บว า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กเรีย นที่ เรี ย นดวยเกม
ประกอบการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
นักเรียนไดเลนเกมเพื่อทบทวนความรูและสนุกที่ไดเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษผานการเลนเกม ทําใหนักเรียนไมรูสึกเครียดใน
ระหวางการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และสุทัศน นาคจั่น (2558)
6.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย พบว า เกมการศึกษาทํ าให ผูเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นสู งขึ้น จึง ควรพัฒ นาเกมการศึกษาใน
รายวิชาอื่น ๆ ตอไป และควรออกแบบตัวอักษรและการตูนหรือวิดีโอใหนาสนใจมากขึ้น ใหมีการโตตอบ มีผลปอนกลับ ใหกับ
ผูเรียน และควรเพิ่มลักษณะของแบบฝกกิจกรรมการเรียนหรือเกมใหนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่
สํานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร กรมศิลปากร
Information System Development for The Naming Royal Name for The Place
Literature and History Office of The Finearts Department
ภัทรณรินทร รวิชนพรัตน1* จิรพันธุ ศรีสมพันธุ2 และธีราทร ซนีเย็ง3
1

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2
ผูชวยศาสตราจารย ดร. และ 3อาจารย ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
*
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักวิชาการของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร คัดเลือกเปนกลุม เปาหมาย
โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 1) ระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
2) แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ดวยวิธีการทดสอบแบบ Black-box Testing 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สถิติทใี่ ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1) ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.15, S.D = 0.61) และ 2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชงานโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.34, S.D = 0.47)
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ การขอพระราชทานนามสถานที่ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต โอเพนซีเอ็มเอส
Abstract
The objectives of this experimental research were 1) to develop Information System for The Naming
Royal Name for The Place, Literature and History Office of The Finearts Department, 2) to estimate the
complacency of the developing Information System by User. The target group of the research is The staff
of Literature and History Office of The Finearts Department to estimate the complacency of the developing
Information System 30 person who selected by a specific sample from Literature and History Office of
The Finearts Department. The tools used in this research are: 1) Information System Development for
The Naming Royal Name for The Place Literature and History Office of The Finearts Department, 2) Quality
evaluation form 3) Complacency evaluation form. The statistics used in this study is the mean and
standard deviation. The results showed that: 1) The quality evaluation of the technical expert (  = 4.15,
S.D = 0.61), which was good. And The Complacency evaluation of user (  = 4.34, S.D = 0.47), which was good.
Keywords: information system, content management system, openCMS
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
องคกรตองมีการถายโอนความรูไปมาระหวางองคกรกับบุคลากรทั้งเกาและใหม เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถ
นําไปใชปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี ในขณะเดียวกันองคกรก็ตองมีการถายโอนความรูจากบุคลากรและผูเชี่ยวชาญใหกลับมาเปน
ฐานความรูขององคกร เพื่อไมใหความรูนั้นหายไปจากองคกร การถายโอนความรูระหวางบุคคลกับองคกรไมใชเรื่องที่สามารถ
ทําไดโดยงายและปญหาการลาออกหรือเกษียณอายุของบุคลากรที่มีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ทําใหความรูขององคกร
นั้นก็หายไปพรอมกับบุคลากรผูนั้น (สมชาย, 2552) ดังคํากลาวที่วา “พลวัตของความรูหนุนและเสริมตนเองเปนพลังภายใน
ของระบบความรูที่ใดอยูนิ่ง ความรูจะถดถอยไปโดยเร็ว ที่ใดมีพลังจะขยายตัวเปนทวีคูณ” (นรินทร, 2552)
กรมศิลปากร เปนองคกรหลักที่มีภารกิจประการหนึ่ง คือ ทําหนาที่เปนศูนยกลางองคความรูดานภาษาวรรณกรรม
ประวัติศาสตร จารีตประเพณี เพื่อการศึกษาและเผยแพร และใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ปญหาที่สําคัญทางวิชาการดาน
ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร และจารีตประเพณีของชาติ รวมไปถึงการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ย วกับ การอัญ เชิญ
พระนามของพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศ มาขอพระราชทานตั้งชื่ออาคาร สิ่งปลูกสรางและสถานที่สําคัญตางๆ รวมถึงการ
ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ พระบรมฉายาลักษณ และการสรางพระบรมรูป เพื่อประดิษฐานเปน
พระบรมราชานุสาวรีย หรือเพื่อจําหนายจายแจก ลวนตองขอพระบรมราชานุญาต ทั้งสิ้น
สํานั กวรรณกรรมและประวั ติ ศ าสตร เป นหน วยงานของกรมศิ ล ปากรที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ใ นการ
ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นตามแนวทางปฏิบัติของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยบุคลากรที่ผูพิจารณาจํา เปนตอง
วิเคราะหวินิจฉัยจากขอมูลความเหมาะสมทางประวัติศาสตร สถานที่ รวมทั้งจุดประสงคในการขอพระราชทานนามประกอบ
เขาดวยกัน ซึ่งจะตองมีเหตุผลที่สอดคลองกัน เพื่อใหไดคําตอบที่เปนขอสรุปที่ถูกตองวามีความเหมาะสมหรือไม ดวยภารกิจนี้
จําเปนตองอาศัยองคความรูจากบุค ลากรและผูเชี่ยวชาญที่มีค วามรูค วามชํานาญเฉพาะดานสาขาวิชานั้นๆ ทั้งที่เ ปนความรู
โดยนัย (Tacit Knowledge) คือความรู อยางไมเ ป นทางการ เป นทั กษะหรื อความรู เฉพาะตั วของแตล ะบุ คคลที่ มาจาก
ประสบการณและความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูอยางเปนทางการ ซึ่งเปนความรูที่มีการบักทึ กไวเปนลาย
ลักษณอักษรและใชงานรวมกันโดยอยูในรู ปแบบตางๆ เชน สิ่งพิมพ (พรรณี , 2552) เนื่ องจากองคความรูดังที่กล าว มีอยู
เฉพาะตัวของผูเชี่ยวชาญแตละทานและมีการจัดเก็บอยูในรูปแบบเอกสารหนังสือราชการและหนัง สือสิ่ง ตีพิม พใ นบางสวน
ทําใหการสืบคนและเผยแพรองคความรูที่มีอยูไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการใหขอมูลแกผูมาขอรับการพิจารณาที่มีจํานวน
มาก ในแตละครั้งตองใชเวลานานในการสืบคนรวมถึงวิเคราะหขอมูลประกอบการวินิจฉัย ใหไดขอสรุปที่เปนขอเท็จจริงอยาง
ถูกตอง ทําใหไมสามารถใหบริการแกผูมาขอรับการพิจารณาไดอยางทั่วถึง ดวยเหตุที่บุคลากรมีอยูอยางจํากัดและมีภารกิจใน
ดานอื่ นๆ อีกดวย กอปรกับ การเกษีย ณอายุร าชการของผูเ ชี่ ยวชาญเฉพาะด าน ทําใหการพิ จารณาเสนอความเห็ นการขอ
พระราชทานนามสถานที่เกิดความลาชาได และในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกนํามาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่ง
ที่นํามาใชในบริหารจัดการจัดการความรู ดังคํากลาวของ โอภาส (2555: 14) ซึ่งกลาวไววา
โลกแห งยุ คดิจิตอล ผูคนลวนมี ความเกี่ย วของกั บนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตาง ๆ ไมม ากก็นอย ทําใหการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันของผูคนในยุคนี้ลวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่องคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ฉับไว... ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบันยังไดผลักดันใหหนวยงานภาครั ฐ ดําเนินการตามเปาหมายของแผนรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
“...จะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ให
เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานําไปสู
การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว...”
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ดังนั้นผูวิจัยไดพิจารณาถึงแนวทางการวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําแนวทางการวิจัยเชิงทดลองดาน
ระบบสารสนเทศ มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร โดยการนํากรณีศึกษาการพิจารณาเสนอความเห็นและขอมูลประกอบการพิจารณา ที่ดําเนิ นการไปแลวในอดีต
มาใชเปนทรัพยากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือขาย ตามหลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชวิธีการ
พัฒนาระบบเชิงวัตถุ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร
3. ขอบเขตของงานวิจัย
การพัฒ นาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํ านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิ ลปากร
สามารถแบงขอบเขตการทํางานของระบบในดานตางๆ
3.1 ขอบเขตผูใชงาน ประกอบดัวย ผูใชงานทั่วไป (Guest), ผูเขียนบทความ (Author), บรรณาธิการ (Editor) และ
ผูดูแลระบบ
3.2 ขอบเขตดานซอฟแวรและทางดานฮารดแวร ประกอบดวย ระบบปฏิบัติการวินโดวส Windows , Apache
Tomcat 8.4.4.3 , Web Browser, JDK (Java Development Kit), JSP,โปรแกรม OpenCMS, Retional Rose, CPU
Intel Core I3 ขึ้นไป, RAM ไมต่ํากวา 4 เมกะไบต และ Hard Disk มีความจุไมต่ํากวา 500 กิกะไบต
3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก บุคลากรของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
จํานวน 40 คน และกลุมตัวอยาง (กลุมเปาหมาย) ไดแก นักวิชาการดานอักษรศาสตรของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร คัดเลือกเปนกลุมเปาหมายโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) (มนตชัย, 2555) ไดจํานวน 30 คน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร ไดพัฒนาขึ้ น
ตามกระบวนการพั ฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ด วยการวิ เคราะห แ ละออกแบบเชิ ง วัต ถุ ต ามระเบีย บวิ ธี Object –
Oriented Analysis and Design (OOAD) เพื่อใหระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานออกเปน
5 ขั้นตอน ไดแก การศึกษาและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผล
ระบบ
4.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูล
การศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือราชการที่มีการรับ-สงระหวางหนวยงานราชการ เรื่อง การขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระนามของพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศมา มาตั้งชื่ออาคาร สิ่งปลูกสรางและสถานที่สําคัญ
ตางๆ นั้น พบวามีขั้นตอนที่จะตองนําความรูทั้งที่เปนความรูโดยนัย และความรูชัดแจง มาใชในการพิจ ารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการขอพระราชทานพระนามมาตั้งชื่ออาคาร สิ่งปลูกสรางและสถานที่สําคัญตางๆ โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนผู
พิจารณาเสนอความเห็น จะตองพิจารณาจากขอมูลทางประวัติศาสตรและความเปนมาของสถานที่นั้นๆ รวมถึงจุดประสงคใน
การขอตั้ง ชื่อประกอบเขาด วยกัน ซึ่ งจะตองเปนเหตุ ผลที่สอดคลองกัน เพื่อใหไดคําตอบที่เปนขอสรุปว ามีความเหมาะสม
หรือไม จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล สามารถสรุปเปนกระบวนงานในการขอพระราชทานนามสถานฯ โดยเริ่มจากขั้นตอน
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เจาของเรื่อง (หน วยงานหรื อบุคคลที่ต องการขอพระราชทานนามฯ) สงหนั งสือราชการไปยัง สํานักราชเลขาธิการ เพื่อขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากนั้นสํานักราชเลขาธิการสงตอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสงตอมายังกรม
ศิลปากรเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานนาม กรมศิลปากรรับเรื่องโดยกลุมงานสารบรรณกรมศิลปากร สง
ตอไปเสนอตออธิบดีกรมศิลปากร จากนั้นเรื่องจะถูกสงตอไปยังฝายบริหารงานทั่วไปของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร
เพื่ อเสนอต อผูอํานวยการสํานักฯ พิจารณามอบหมายงานไปยั งผู เชี่ ยวชาญ ค นควาหาข อมู ล เช น ข อเท็จจริ ง ข อมู ลด าน
ประวัติศาสตร ขอกําหนดตางๆ รวมไปถึงสภาพแวดลอมของสถานที่จริง เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาเสนอความคิดเห็น
การขอพระราชทานนามตั้งชื่ออาคาร สิ่งปลูกสรางและสถานที่สําคัญตางๆ จากนั้นสงไปยังผูอํานวยการสํานักฯ พิจารณาอีก
ครั้ง แลวสงเรื่องตอไปยังฝายบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ เสนอตอไปยังอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อลงนาม แลว สงตอไปยังกลุม
งานสารบรรณกรมศิลปากร เพื่อสงเรื่องกลับไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาฯ ตอไป รวมระยะเวลาโดยประมาณ 45 วัน
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ
จากขั้นตอนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ
โดยใชเทคโนโลยี Web Application เพื่อใหบริการแกผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผูใชงานเขาใช
ผาน Web Browser ก็สามารถใชงานได มีการกําหนดสิทธิ์ใหกับผูเขาใชงาน และสามารถเรียกดู แกไข บันทึกขอมูลผลการ
พิจารณาได ผูใชงานทั่วไปสามารถคนหาขอมูลการขอพระราชทานนามตั้งชื่อสถาน เพื่อใชตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนกอนได
เครื่องมือหลักที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ โปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS) ซึ่งเปนระบบจัดการเนื้อหาบน
เว็บไซต (Content Management System : CMS) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทํางานของระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ฯ
จากภาพที่ 1 อธิบายกรอบแนวคิดการทํางานของระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานทีฯ่ เริ่มจากผูดูแลระบบ
พัฒนาโมเดลระบบสารสนเทศฯ ผ าน Web Browser ซึ่ งสวนประสานการทํ างานของ Web Application ไดแก OpenCMS
Framework ที่ตองอาศัยการดําเนินการจาก Database Server, Web Server และJAVA Servlet โดยที่ OpenCMS ทําหนาที่
ใหบริการดานประมวลผลขอมูลและเปนสวนติดตอกับผูใชงาน ผาน Web Browser เชนกัน การวิเคราะหความตองการของผูใชงาน
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ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและกําหนดลักษณะการทํางานของระบบใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชงาน สามารถกําหนดขอบเขตการเขาถึงขอมูลและสิทธิ์การเขาใชงานได ดังนี้
4.2.1 ผูใชงานทั่วไป (Guest) สามารถเขาดูขอมูลการพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานนามที่ผาน
การพิจารณาใหความเห็นแลวได สามารถสงขอมูลผานทางแบบฟอรมของระบบฯ เพือ่ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลในเบื้องตน
4.2.2 ผูเขียนบทความ (Author) สามารถลงชื่อเขาใชงานระบบฯ ดวยการ login โดยใช username และ
password, เพิ่ม แกไข ปรับปรุงและเผยแพรขอมูลการพิจารณาใหความเห็นการขอพระราชทานนามสถานที่ในระบบฯ ได
4.2.3 บรรณาธิการ (Editor) มีสิทธิ์การเขาถึงขอมูลไดเทียบเทากับผูเขียนบทความ (Author) และสามารถ
กําหนดหมวดหมูการขอพระราชทานนามสถานที่ ขึ้นในระบบฯ ได สามารถกําหนดการเผยแพรหรือไม เผยแพร ขอมูลการ
พิจารณาใหความเห็นการขอพระราชทานนามสถานที่ในระบบฯ ได
4.2.4 ผูดูแลระบบ (Administrator) มีสิทธิ์การเขาถึงขอมูลไดเทียบเทากับบรรณาธิการ (Editor) และสามารถ
กําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลใหแกผูเขาใชงานระบบฯ ได สามารถสรางหมวดหมูการขอพระราชทานนามสถานที่ ขึ้นในระบบฯ
ได สามารถสรางหนาเว็บเพจในระบบฯ ขึ้นใหมได สามารถสรางแมแบบหนาเว็บเพจในระบบฯ ได สามารถเขาถึงระบบจัดเก็บ
ไฟลได
การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ใชระเบียบวิธี Object – Oriented Analysis and Design (OOAD) เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ดังนั้นในขั้นตอนการวิเคราะหจึงใชแบบจําลองเชิงวัตถุ (Object - Oriented Model) ที่เปนมาตรฐาน คือ
UML (Unified Model Language) เปนเครื่องมือในการอธิบายกระบวนการ โดยใชโปรแกรมรีชันนอลโรส (Retional Rose) ใน
การสราง Use Case Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบภายนอกและผูใชงานกับระบบที่พัฒนาขึ้น (ธีรวัฒน,
2552) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ความสัมพันธระหวางองคประกอบภายนอกและผูใชงานกับระบบที่พัฒนาขึ้น
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4.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศ
4.3.1 การจัดหาระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ฯ ออกแบบมาเพื่อใชงาน
บนระบบเครือขาย WWW ดวยเทคโนโลยี Web Application ไดนําโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS) ที่มีโครงสรางหลักมา
จากภาษา JAVA ที่มีการแยกสวนการทํางานออกเปนสวนๆ ตามหลักการของการออกแบบเชิงวัตถุ (Object – Oriened Design)
อยางเห็นไดชัด ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สถาปตยกรรมของโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS) (Dan, 2008)
จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมของโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส ที่มีลักษณะการแยกสวนของการทํางาน
ออกเปนสวนๆ ไดแก Virtual File System (VFS) คือ แฟมขอมูลที่ใชในการทํางานของเว็บไซตอยูในรูปแบบระบบแฟมขอมูล
เสมือน, Module Management คือระบบการทํางานยอยภายในที่ทําหนาที่ในการจัดการสวนเสริมของระบบ และ Module
คือ สวนการทํางานยอยของระบบเพือ่ หนาที่แตกตางกันไปเปนไลบารี (Library) ที่เรียกใชงานผานภาษา JAVA
4.3.2 การออกแบบสถาปตยกรรม นําสถาปตยกรรมเครือขายแบบไคลเอนตเซิรฟเวอรเทียร (Client - Server
Tiers) แบบ Three-Tiered (โอภาส, 2555: 287) ซึ่งมีการแบงงานทํางานออกเปน 3 หนาที่ ไดแก Presentation Logic, Business
Logic และ Data Access Logic และออกแบบการทํางานแบบ Thin-Client ซึ่งการประมวลโปรแกรมสวนใหญอยูฝงเซิรฟเวอร
4.3.3 การออกแบบขอมูลนําเขาและการแสดงผลขอมูล เริ่มตนโดยการนําเขาแฟมขอมูลมายังระบบผาน
ระบบแฟมขอมูลเสมือน (VFS) ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสามารถดูตัวอยางหนาเว็บเพจที่ทําการเปลี่ยนแปลงแลว
ผานเบราเซอร จากขั้นตอนนี้หนาเว็บเพจยังไมแสดงใหผูใชทั่วไปมองเห็น
4.3.4 การออกแบบหน าจอ (Screen Design) ผู วิ จัยได ออกแบบให หน าจอของระบบสารสนเทศการขอ
พระราชทานนามสถานที่ฯ สวนติดตอระหวางผูใชกับระบบ (User Interface) มีลักษณะการโตตอบดวยกราฟก (Graphics User
Interfaces: GUI) ใชเทคโนโลยี Inline Editing ที่ จะชวยใหการปรั บปรุงขอมูลบนเว็ บไซตได สะดวกและรวดเร็ว โดยหนาเว็ บ
(Front-end) และหลังบาน (Back-end) แสดงผลเหมือนหนาบาน ตองการแกขอมูลที่จุดใด สามารถกดเพื่อแกไขขอมูลไดทันที
4.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ใชโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS) version 10.5.1 เปนเครื่องมือหลักในการ
พัฒนา โดยมุงเนนไปที่การจัดการเนื้อหาของเว็บ (Web Content Management : WCM) (Matt, 2004) โปรแกรมโอเพน
ซีเอ็มเอสเปนซอฟตแวรประเภทเปดเผยรหัส (Open Source Initiative : OSI) ที่พัฒนาโดย บริษัท Alkacon Software
GmbH เปดใหดาวนโหลดใชไดฟรี ภายใต Lesser GNU General Public License (LGPL) (Matt, 2006) เปนโปรแกรม
ประเภท Web–based Application ที่ ประมวลผลการทํ างานไดด วยเทคโนโลยี Java Servlet ที่ เปนตัวดําเนินการใน
Tomcat ซึ่งหนาที่เปน Web Container โดยโครงสรางพื้นฐานมาจากภาษา JAVA และ XML การพัฒนามีการผสมผสาน
ระหวาง JSP, XML, JSON, AJAX และ CSS ทําใหโปรแกรมมีความยืดหยุนสูง รองรับการทํางานไดบนอุปกรณทุกแพรตฟอรม
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นอกจากนีไ้ ดนํา SOLR มาทําหนาทีเ่ ปนดัชนีในการคนหาขอมูลอีกดวย ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปดวยหนาจอ
ตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หนาจอของระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
จากภาพที่ 4 แสดงตัวอยางหนาจอตาง ๆ ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยภาพหมายเลข 1 คือ หนาจอหลัก
ของระบบที่พัฒนาขึ้น เมื่อเรียกผาน URL จะแสดงเปนหนาแรก ภาพหมายเลข 2 คือ หนาจอลงทะเบียนเขาใชงานระบบฯ
สําหรับผูดูแลระบบและผูใชงาน ภาพหมายเลข 3 คือ หนาจอแสดงสิทธิ์การเขาใชงานของผูใชงานที่สามารถใชงานได ภาพ
หมายเลข 4 คือ หนาจอที่ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลของระบบไดในลักษณะ Inline Editing
4.5 ขั้นตอนการประเมินผลระบบ
4.5.1 การออกแบบการประเมิ นผล ผู วิจัย ได กําหนดวั ตถุ ประสงค และเนื้ อหาสําหรับ การประเมิ นผล
ประสิทธิภาพของระบบ ตามวิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing ประกอบดวยฟงกชันการทํางานตามความตองการ
(Requirement) 4 ดาน ไดแก ระบบทํางานไดตรงตามความตองการของผูใชงาน (Functional Requirement Test) ความ
ถูกตองในการทํางานของระบบ (Functional Test) ดานสะดวกและงายตอการใชงานของระบบ (Usability Test)และดาน
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
4.5.2 การทดสอบระบบ เพื่ อเปนการตรวจสอบข อผิด พลาดของระบบ ก อนนํ าไปใชง านจริง ให เป นที่
ยอมรับซึ่งในการทดสอบระบบ โดยจะทําการทดสอบฟงกชันการทํางานของระบบ เมื่อมีการอินพุตขอมูลเขาสูระบบแลวได
ผลลัพธออกมาไดอยางถูกตอง ฟงกชันการทํางานถูกตองครบถวน โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก การทดสอบ
ระบบขั้นแอลฟา (Alpha Testing) เปนการทดสอบระบบโดยผูวิจัยเอง โดยการจําลองสภาพแวดลอมขึ้ นมา มีการจําลอง
ผูใชงานและขอมูลขึ้นมาปอนเขาสูระบบเพื่อประมวลผล ซึ่งจะทําการทดสอบซ้ําหลาย ๆ ครั้งเพื่อคนหาขอผิดพลาด และการ
ทดสอบระบบขั้นเบตา (Beta Testing) เปนการทดสอบระบบโดยใหผูใชงานจริงทําการทดสอบระบบบนสภาพแวดลอมจริง
และใชขอมูลจริงในการทดสอบ
4.5.3 การสรางแบบทดสอบ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค โดยแบบสอบถามประกอบดวยฟงกชันการทํางานตามความตองการ 4 ดานตามขั้นตอนการออกแบบประเมินผล
ในสวนของผูใชงานใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ในการกําหนดคําถามที่จะนํามาใชในการ
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ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยใชประเภทมาตราสวนประเมินคาของ
ลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งจะจัดแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยกําหนดน้ําหนัก
คะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 สวนมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับดวยกัน โดยจะใหคะแนนในแตละขอตามความเหมาะสม
ซึ่งมีลําดับตามความหมายของคะแนน
4.5.4 การประเมิ นคุ ณภาพและความพึง พอใจที่ มี ต อระบบ ผู วิจัย นํ าแบบประเมิ นที่ ไ ด รั บ ทั้ ง หมดมา
ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบประเมิน บันทึกขอมูลเพื่อนําขอมูลมาสรุปเพื่อหาคาสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย
หรือคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : ) และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) เพื่อ
สรุปผลการประเมินวาโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในดานตางๆ
5. สรุปผลการวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ เมื่อนําระบบที่ไดพัฒนานี้ไปทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
สามารถสรุปผลการประเมินในแตละดาน แสดงถึงการยอมรับคุณภาพในการใชงานอยูในระดับดี โดยคาเฉลี่ย ( ) อยูที่ 4.15
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูที่ 0.61 สวนผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงาน เมื่อนําระบบที่ได
พัฒนานี้ไปทดสอบเพื่อความพึงพอใจของระบบ สามารถสรุปผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี โดยคาเฉลี่ย ( ) อยูที่ 4.34
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูที่ 0.47
ในการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญและการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงานจากสมมติฐานการวิจัย
สรุปไดวา คุณภาพของระบบอยูในเกณฑระดับดีและความพึงพอใจของระบบอยูในเกณฑระดับดี สรุปไดวาผลการประเมินของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร มีประสิทธิภาพ
อยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยและสามารถนําไปใชงานได
6. อภิปรายผลงานวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร นําไป
ทดลองโดยใหผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทดลองใชงานจริง ผลที่ไดจากการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการ
ประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงานทดลองใชงานจริง ที่มีตอระบบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี สวนปญหาที่พบในจากการทดสอบใช
งานระบบ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ คือ แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานนามสถานที่
สําหรับผูใชงานทั่วไป ควรมีการเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนดวย เชน การ Login ผานสื่อสังคมออนไลน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรจัดทําขั้นตอนการยืนยันตัวตนดวย เชน การ Login ผานสื่อสังคมออนไลน เพิ่มเติมสําหรับผูใชงานทั่วไป
7.2 หากระบบสารสนเทศนํ ามาใชใ นการให บ ริการผ านเครือข ายอิ นเตอร เ น็ต ควรตั้ง ชื่ อระบบสารสนเทศนี้ ใ ห
ครอบคลุมตามบทบาทหนาที่กลุมงานภายในสํานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร กรมศิลปากร เชน ระบบสารสนเทศประมวล
ความคิดเห็นดานประวัติศาสตร ภาษาวรรณกรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
8. เอกสารอางอิง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559.
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ระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจคาปลีกโดยใชธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด
Data Warehouse System for Retail Decision Support with
Business Intelligence on Cloud
ปกรณ หงษนอย* และนิเวศ จิระวิชิตชัย
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*
hitbreakerz@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยที่จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) โดยออกแบบ
คลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีกของ Power BI บนคลาวดและทดสอบประสิทธิภาพของระบบคลังขอมูลสําหรับการสนับสนุน
การตัดสินใจโดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด เพื่อใชในการวิเคราะหสรุปการแสดงผล (Dashboard) ของธุรกิจคาปลีก
โดยใชขอมูล Retail Analysis Sample เปรียบเทียบขอมูลการขายและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Drill Down)
อธิบายขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นในรายงานผลเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจไดดีขึ้น จากผลการศึกษาโดยซอฟตแวร Power BI
บนคลาวดทําใหพบวา การออกแบบพัฒนาระบบคลังขอมูลและรายงานการวิเคราะหธุรกิจอัจฉริยะผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผูเชี่ยวชาญ 30 คนมีดังนี้ คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 ซึ่งความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี มีประสิทธิภาพในการใชงาน
คําสําคัญ: คลังขอมูล สนับสนุนการตัดสินใจ ธุรกิจอัจฉริยะ คลาวด
Abstract
The research was designed to study of Business Intelligence for the retail business using the Power
BI on the cloud service. The Dashboard Analysis of retail business compare all relevant sales data and
display the results of drill down analysis. Performance testing of the data provided enables reporting for
decision support system. The results from the 30 user expert survey found means is 4.01 and standard
deviations of 0.19 concluding this data warehouse system for retail decision support with business
intelligence on cloud, that is developed for this research, can be well applied for sale planning in the
organization
Keywords: data warehouse, decision support, business intelligence, cloud
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1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา การบริหารงานภายในองคกร จําเปน ตองจัดหาเครื่องมือเพื่อชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแสดงรายงานผล สิ่งเหลานี้จําเปนตองใชเวลาในการดําเนินกระบวนการ
ทํางานใหไดอยางเปนระบบในการนําเครื่องมือ Business Intelligence เขามาใชในองคกร จะสามารถชวยลดระยะเวลา ลด
คาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและไดขอมูลทีม่ ีความเปนปจจุบัน เปนประโยชนตอการชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในการออกแบบคลังขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีกจะทําใหสามารถสรางระบบจัดการคลังขอมูล โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บ
นั้นจะถูกนํามาใชงานตามวัตถุประสงคของระบบงานในองคกร เพื่อสนับสนุนการตัด สินใจการบริหารงานโดยขอมูลสวนใหญ
จะเปนขอมูลในอดีต ขอมูลอางอิงหรือข อมูลปจจุบัน ขอมูลจะถูกดึงเขาสูคลังขอมูลบนคลาวดและนํามาสรุปผลใหตรงตาม
ความตองการของผูใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ใชวิเคราะหในรูปแบบหลายมิติ (Multidimension Model) จึงเปนทางเลือกที่ชวย
ลดระยะเวลาในการคนหาขอมูลจํานวนมาก ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดรวดเร็ว หากนําขอมูลที่ไดมาตัดสินใจอยาง
มีประสิทธิภาพ จะสามารถสรางขอไดเปรียบใหอยูเหนือคูแขงและทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1. เพื่อออกแบบคลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีก สําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใชระบบธุรกิจ
อัจฉริยะบนคลาวด
1.2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบคลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีก สําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปภาดา โพธิ์คําอภิชัย และมณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ , (2557) กลาววา ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
ประกอบไปดวยการสรางคลังขอมูลขนาดเล็ก (Data Mart) และนําสารสนเทศที่มีอยูมาสรางรายงานอัจฉริยะ (Dashboard)
สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห และตรงตามความตองการของผูบริหารและผูใชงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
ของระบบที่จัดทํา สรุปวาระบบธุรกิจอัจฉริยะเมื่อนํามาประยุกตใชในการวางแผน สามารถใชไดจริง
เสกสรรค วิลัยลักษณ และวิภา เจริญภัณฑารักษ, (2558) กลาววา ระบบการศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของประเทศ ระยะหลังพบวานักเรียนมีผลการเรียนไมผานเกณฑในการวัดและประเมินผลการศึกษา
มากขึ้นเรียนไมประสบความสําเร็จ การสรางคลังขอมูลชวยในการสรางรายงานและการทําเหมืองขอมูลเปนการวิเคราะหขอมูล
ในการทํานายผลการเรียนของนักเรียนในการพยากรณเพื่อประกอบการวางแผนการเรียนของนักเรียน
ณัฐวรรธน รัชโรจนเมธีกุล และพิมรินทร คีรินทร, (2560) กลาววา การนําสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานจะ
ชวยให ผูป ระกอบธุ ร กิ จเข าถึ ง ข อมู ล ได ร วดเร็ วเพื่ อใช ป ระกอบการตั ด สิ นใจทางธุร กิ จ จึง ได นําระบบธุ รกิ จอั จฉริย ะสร าง
ความสัมพันธของขอมูลที่ตองการ การนําเขา (Extract Transform Load : ETL) และใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลหลายมิติ
(Multidimension Model) ประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน (Online Analytical Processing : OLAP)
พิพัฒน เกียรติ์กมลรัตน, (2560) กลาววา นักการตลาดตองอาศั ยระบบขอมูลที่ ทันสมัย และระบบการวิจัยที่ มี
ประสิท ธิ ภ าพในการตัด สิ นใจ เพื่ อตอบสนองผู บริ ห ารระดับ สู ง ขององค กรจึ ง ไดใ ช ระบบธุร กิ จอั จฉริย ะวิ เคราะห ง านขาย
ออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชยูเอ็มแอล และระบบจัดการฐานขอมูลดวย SQL Server 2012 เพื่อสนับสนุนงานขายของ
ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
Corentin et al., (2016) กลาววา ธุรกิจอัจฉริยะถือเปนกิจกรรมสําคัญสําหรับองคกรและเปนสิ่งที่วิศวกรตองการ
เปนอยางมาก วิศ วกรสามารถสรางการดําเนินงานของระบบธุ รกิจอัจฉริยะโดยระบุค วามตองการและวิ เคราะห จากความ
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ตองการในระบบโดยจะตั้งคําถามของการใชธุรกิจอัจฉริยะคือระบบธุรกิจอัจฉริยะจะสามารถแปลงขอมูลไดถูกตองการความ
ตองการของขอมูล และเราจะดําเนินงานอยางไรจากความตองการในระบบ ในผลตอบรับ
Mumtaz and Ashraf, (2017) กลาววา ธุรกิจอัจฉริยะคือนวัตกรรมที่รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ แสดงใหเห็นความชัดเจนในการแสดงและเปดเผยขอมูลที่อยูในลักษณะพิเศษ การวิจัยนี้จะสรางใหเห็นชัดในเรื่องของ
ธุรกิจอัจฉริยะและการจัดการองคความรู โดยใชธุรกิจอัจฉริยะเขามาเพิ่มระดับของขอมูลจากสภาพการแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่ม
มากขึ้นทางดานการลงทุนอุตสาหกรรม
สุธิรา ปานนาค และมารีรัตน โสดานิล, (2557) กลาววา การประมวลผลขอมูลเชิงวิเคราะห (OLAP) คือ การใช
คําคน (QUERY) เพื่ อค นหาข อมู ล ในคลัง ขอมู ลเหมือนในฐานข อมู ล คลัง ข อมู ล มีค วามครอบคลุ มข อมูล ทั้ งบริ ษัท บริ ษัท
อุตสาหกรรมสวนใหญตองการขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในรูปของสเปรดชิส (Spreadsheeds) รายงาน (Report) และ
เครื่องมือวิเคราะห (Analytical tools) เครื่องมือที่นําเสนอขอมูลและวิเคราะหดังกลาวคือ Online Analytical Processing
(OLAP) โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆจากระบบคลังขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลความเร็วสูง และขอมูลที่มีความซับซอน
สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ (2557) กลาววา ปจจัยขับเคลื่อนที่เปนสาเหตุของการใชระบบคลาวด สําหรับองคกรธุรกิจ
ประกอบดวย 4 ดาน 1.ดานเทคโนโลยี 2.ดานสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร 3.ดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร 4.คุณลักษณะของ
ผูบริหาร ระบบคลาวดเปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไดยอมรับอยางกวางขวาง เปนการใชทรัพยากรดานโครงสรางพื้นฐาน แพลท
ฟอรม และซอฟตแวรผานทางอินเตอรเน็ต เพื่อใหองคกรดําเนินงานธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพ และการใชระบบคลาวดสําหรับ
ธุรกิจในไทยยังเปนเรื่องใหม

ภาพที่ 1 การใหบริการในระบบคลาวด
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 การรวบรวมและการศึ กษาขอมู ล ไดศึกษาแนวคิ ดในการจัดทําระบบคลัง ขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาการทํ า
รายงานแสดงผลในรูปแบบตางๆ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Drill Down) และนํารายงานที่ไดมาใชในการตัดสินใจ
3.2 การวิ เคราะหแ ละออกแบบระบบ ไดมีการแสดงการทํางานของธุร กิจอั จฉริย ะบนคลาวด การนําขอมูล เขาสู
ระบบโดยใชขอมูลธุรกิจคาปลีก Retail Analysis Sample และวิเคราะหขอมูลในรูปแบบหลายมิติ (Multidimension Cube)
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการทํางานของระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด
จากภาพที่ 2 แสดงการทํ างานของระบบธุ รกิจอัจฉริยะบนคลาวดโดยผูทํ าการศึกษาจะใช โปรแกรม Power BI
Cloud ในการทํารายงานแสดงผล (Dashboard) โดยเลือกขอมูลที่อยู ในคลังขอมูลที่จัด เก็บไว วิเคราะหขอมูลดวยการทํ า
OLAP ใหไดขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอรายงานรูปแบบตางๆ (วิจิตรา พัชรกําจายกุล และ นิเวศ จิระวิชิตชัย)
3.3 การพัฒนาระบบ ในสวนของคลังขอมูลจะใช Microsoft SQL Server 2014 พัฒนารูปแบบคลังขอมูลเชื่อม
ความสัมพันธและใช Power BI บนคลาวดในการวิเคราะหขอมูลหลายมิติ

ภาพที่ 3 รูปภาพความสัมพันธขอมูล Star Schema
3.4 การวัดประสิทธิภาพ ในการวิจัยนี้มีการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ขององคกรจํานวน 30 คนที่ใหความสนใจในการใชวิเคราะหขอมูล ใชการทดสอบทางสถิติวิเคราะหขอมูลการวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดังสมการ (1) และการวัดการ
กระจาย (Measure of Dispersion) โดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังสมการ (2)
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=

(1)

S.D. =

(2)

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลจากการพัฒนาระบบ ในสวนของการสรางและแสดงผลขอมูลหลายมิติที่อยูบนระบบคลาวดของโปรแกรม
Power BI ไดนําขอมูลจากคลังขอมูล มาวิเคราะหแสดงรายงานผลอัจฉริยะ (Dashboard) ในมุมมองที่มีความสัมพันธของ
ธุรกิจคาปลีกไดดังนี้

ภาพที่ 4 รายงานผลอัตรากําไรขั้นตนเมื่อสิ้นป

ภาพที่ 5 รายงานผลลูกคาที่มีรายการยอดซื้อสูงสุด 8 อันดับเมื่อสิ้นปในแตละเดือน
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ภาพที่ 6 รายงานผลการเปรียบเทียบระหวางยอดขายประจําปกับยอดขายที่ตั้งเปาไวของสินคา

ภาพที่ 7 รายงานผลยอดขายโดยเฉลี่ยแตละพื้นที่ในแตละเมือง

ภาพที่ 8 รายงานผลยอดขายในแตละตําบลโดยแบงเปนแตละเดือน
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ภาพที่ 9 รายงานผลยอดขายในแตละเมืองโดยแบงเปนแตละเดือน
จากภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 9 การแสดงรายงานผลอัจฉริยะของธุรกิจคาปลีก โดยแบงขอมูลในแตละมุมมองที่ชวยในการ
วิเคราะหในดานที่หลากหลาย ไดแก ดานยอดขาย ดานลูกคา ดานการเปรียบเทียบสินคา และดานผลกําไร เปนตน
4.2 การประเมิ นความพึ ง พอใจการใช ง านโดยรวมของระบบประกอบไปด วย ความสนใจด านระบบ ด านการ
สนับสนุน ดานการแกปญหาและดานทักษะ จากผูเชี่ยวชาญระบบธุรกิจอัจฉริยะการวิเคราะหขอมูลทางสถิติประกอบไปดวย
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนํามาหาผลสรุปและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหขอมูล
หาคาเฉลี่ยกําหนดเกณฑการใหคาดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับดีมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับดี
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับนอย
คาเฉลี่ย 0.00-1.50 ระดับนอยที่สุด
จากการตอบแบบสอบถามการประเมินจํานวน 30 คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ไดสรุ ปวา ผล
คาเฉลี่ยได 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานได 0.19 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบคลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีกและทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบคลังขอมูลสําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใชธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด ในการออกแบบคลังขอมูลผูวิจัยไดใช
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 ออกแบบโครงสรางความสัมพันธแบบสตารสคีมา (Star Schema) ทําใหเห็ น
ความสัมพันธขอมูลของทุกตารางและใชโปรแกรม Power BI บนคลาวดวิเคราะหรายงานผล (Dashboard) โดยใชขอมูลของ
ธุรกิจคาปลีก Retail Analysis Sample ในการวิจัย ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 30 คน ผลคาเฉลี่ย
ได 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานได 0.19 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
จึงสรุปไดวา การใชธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวดมีระบบวิเคราะหยอดขายที่สามารถรองรับความซับซอนของขอมูล ชวย
ลดความเสี่ ยงในการตั ดสินใจธุรกิ จคาปลี กที่อาจเกิด ขอผิ ดพลาดของขอมูลขนาดใหญ ลดระยะเวลาในการรวบรวมข อ มู ล
ค นหาข อ มู ล ตลอดจนสรุ ป รายงานแสดงผล สามารถนํ า รายงานผลที่ ไ ด ใ ช พ ยากรณ ใ นการแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทางธุรกิจ
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5.2 ข อเสนอแนะ จากการวิเคราะหธุรกิ จคาปลีกโดยใชโปรแกรม Power BI บนคลาวดค วรมีการศึกษาการใช
เครื่องมือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
5.2.1 ควรเพิ่ม เครื่ องมือในการแสดงข อมู ล ศึ กษาการทํ างานของโปรแกรมเพื่ อความหลากหลายในการทํ า
รายงานแสดงผล
5.2.2 ควรเพิ่มความสามารถในการโอนถายดานขอมูล ประเภทไฟลของขอมูลใหมีหลายรูปแบบในการโอนเขาสู
ระบบเพื่อความสะดวกตอผูใชงาน
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและออกแบบระบบคลังขอมูลของรานจําหนายสินคากรณีศึกษา นอทวินด
โดยมีขั้นตอนการออกแบบและสกัดขอมูลใหอยูในรูปแบบคลังขอมูลที่ถูกตอง เพื่อใหขอมูลทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันและ
ใชเทคนิคการประมวลผลแบบออนไลน (Online.Analytical.Processing) ในการสรางรูปแบบของขอมูลแบบหลากหลายมิติ
พรอมทั้งมีการใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ในการชวยวิเคราะหขอมูลและสรางรายงานการนําเสนอ
ขอมูลสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในรูปแบบของกราฟตาง ๆ ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลผานทาง Dashboard ดวย
โปรแกรม Tableau ไดอยางถูกตอง แมนยําและมีประสิทธิภาพ.จากผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูใชงานระบบคลังขอมูลของ
รานจําหนายสินคาที่พัฒนาขึ้น จํานวน.30.คน พบวาโดยภาพรวมมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 และคาเฉลี่ยทั้งหมด
เทากับ 4.29 อยูในเกณฑระดับมาก
คําสําคัญ: คลังขอมูล การประมวลผลขอมูลเชิงวิเคราะห ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Abstract
The objectives of this research paper were to study and design database system under a case
study on Northwind. There was a data designing and extracting process of into a valid archive format to
make all the information go in the same direction and online analytical processing was used to create
a multidimensional data format and with the use of business intelligence to analyze data and generate
reports to be presented for the data to support the decision-making process in the form of graphs that
can be displayed on the dashboard with Tableau program correctly, accurately and efficiently. From the
results of the performance evaluation conducted by 30 users of the developed shop system, it was found
that the mean was 4.29 and the overall standard deviation was 0.17, which was at a high level.
Keywords: data warehouse, online analytical processing, business intelligence
1. บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเขามามีบทบาท ในการชวยบริหารจัดการและชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารภายในองคกรมากขึ้น สงผลใหตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา การที่ไดรับขอมูลที่รวดเร็วและถูกตองนั้นเปนสิ่งสําคัญ
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โดยปจจุบันขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวมีขอมูลขนาดใหญและเปนจํานวนมาก เนื่องจากขอมูลมีการเติบโตและเพิ่มขึ้นอยูต ลอดเวลา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทําใหยากตอการนําขอมูลออกมาวิเคราะหไปใชประโยชนและอาจใชระยะเวลานานในการสกัดขอมูล
ออกจากในคลังขอมูล.(Data.Warehouse).สงผลใหการทํางานเกิดความลาชา ระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence)
เปนปจจัยหลักที่สําคัญในการวิเคราะหขอมูล เพื่อสนับสนุนความตองการขอมูลทางธุรกิจ ที่มี ขนาดใหญไดอยางรวดเร็วและ
สามารถชวยสรางรายงานธุรกิจอัจฉริยะใหผูบริหารทุกระดับไดรับขอมูลสารสนเทศที่มีไดอยางถูกตอง แมนยําและเพิ่มศักยภาพ
ในการตัดสินใจในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบคลังขอมูลรานจําหนายสินคา โดยใชธุรกิจอัจฉริยะ
2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจรานจําหนายสินคา นอรทวินด
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 คลังขอมูล (Data Warehouse)
คลังขอมูลคือ ขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมขอมูลมาจากหลายๆ แหลงภายในองคกรและภายนอกองคกรที่ ถูกบันทึก
กระบวนการทํางานและกิจกรรมตางๆ เปนระยะเวลานาน จนมีขนาดใหญพอที่สามารถตอบปญหาของผูบริหารในองคกรได
แตขอมูลที่อยูในคลังขอมูลยังไมสามารถนําไปใชงานได โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบคลังขอมูลตองผานกระบวนการ
สกัดขอมูล.ETL.(Extract.Transform.Load).เพื่อใหขอมูลทีร่ วบรวมมาจากหลายๆ แหลงเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดและ
จัดเก็ บอยูใ นรูปแบบคลั งขอมูลที่ถู กตอง ขอมู ลที่อยูในระบบคลังขอมูล คื อขอมูลที่พ รอมใชงาน ไม มีการคลาดเคลื่อนและ
ใชระยะเวลานานในการอัพ เดตข อมูลภายใน โดยสามารถวิเ คราะหขอมู ลแบบประมวลผลขอมูล เชิงออนไลน .(OLAP).และ
สรางรายงาน.(Report).แสดงผลขอมูลในรูปแบบของกราฟตางๆ ได (พงศธร มหัทธนะสิน, 2558)
3.2 การประมวลผลขอมูลเชิงวิเคราะห (OLAP)
เปนเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในระบบคลังขอมูลที่มีขอมูลขนาดใหญเปนจํานวนมาก
ใหสามารถเขาถึงขอมูลภายในที่มีความซับซอนสูงไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งชวยวิเคราะหขอมูลใหแสดงผลไดหลากหลายมิติ
โดยข อมูลที่ ถูกจัด เก็บ ไวภายในจะมีลั กษณะคลายกับลู กบาศก.(Cube).ที่ประกอบดวยขอมูล .Dimension.และ.Fact.Table
พรอมทั้ งสามารถสร างความสัมพันธของขอมูลแบบลําดับชั้น.(Hierarchy).ในการช วยแสดงผลข อมูลในเชิงลึ กแบบละเอีย ด
ไดตามความตองการในลักษณะของกราฟตาง ๆ (สุธีรา ปานนาค, 2557)
3.3 ทฤษฎี Microsoft SQL Server 2014
Microsoft.SQL.Server.2014.คือแพลตฟอรมการจั ดการระบบฐานขอมูลทางดานสารสนเทศและเซิรฟเวอร
ในการชวยจัดเก็บและประมวลผลขอมูลที่มีขนาดใหญ โดยมีเทคโนโลยีที่ใชทํางานรวมกันกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีระบบการจัดการขอมูลแบบศูนยกลาง ที่สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ ที่มี ความปลอดภัยของขอมูลสู ง
พรอมทั้งมี เครื่องมือ ในการออกแบบและวางแผนโครงสรางภายในฐานขอมูลให สามารถทํ างานรวมกันกับ.ระบบคลังขอมู ล
ได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น.ETL.(Extract.Transform.Load).และ การให บ ริ การวิ เ คราะห ข อมู ล .Microsoft.SQL.Server
ใชในการสราง.OLAP.(Online.Analytical.Processing) และลูกบาศก.(Cube).เปนตน (วิจิตรา พัชรกําจายกุล, 2558)
3.4 โปรแกรม Tableau
โปรแกรม Tableau.เปนโปรแกรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence).และการวิเคราะหขอมูล
(Data.Analytics).ที่ช วยให องค กรสามารถนํ าเอาขอมูล ทั้ งหมดออกมาและวิ เคราะหข อมู ลไดห ลากหลายระบบฐานขอมู ล
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ที่มาจากหลายๆ แหลงขององคกรไดอยางรวดเร็ว ขอมูลที่ผานการวิเคราะหออกมา ชวยทําใหองคกรไดรับขอมูลสารสนเทศ
ที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งชวยในการดําเนินงานภายในองคกรใหมีความคลองตัวสูง โปรแกรม.Tableau.สามารถนํา
ขอมูลที่ผานการวิเคราะหในระบบคลังขอมูลแสดงผลรูปแบบของกราฟเชน กราฟวงกลม, กราฟแทง, กราฟแผนที่, กราฟเสน
และกราฟเคลื่อนไหว เปนตน พรอมทั้งสามารถชวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจวางแผนกลยุทธการดําเนินงานใหกับองคกร
วิเคราะหขอมูลทางธุรกิจและพยากรณความนาจะเปนของขอมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางแมนยําผานทาง.Dashboard
จนสามารถนําองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว
4. วิธีการดําเนินการศึกษา
4.1 การดําเนินการศึกษา
โดยศึกษาและเก็บรวบรวมรายละเอียดขอมูลเอกสาร ที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อทําความเขาใจและ
วิเ คราะห ออกแบบโครงสร างของระบบคลั งข อมูล .Northwind.ของรานจํ าหน ายสิ นค า และศึ กษาการวิเ คราะห ขอมู ลของ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะในการสรางรายงาน โดยพบวา ระบบคลังขอมูล.Northwind.มีรูปแบบขอมูลเปนฐานขอมูล.(Database)
และไมสามารถวิเคราะหขอมูลดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะได เนื่องจากขอมูลไมไดถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบคลังขอมูลที่ถูกตอง
4.2 การออกแบบระบบคลังขอมูล
เพื่อสรางระบบคลังขอมูล.Northwind.ในรูปแบบใหมที่ถูกตอง โดยเริ่มกระบวนการสกัดขอมูล .ETL.(Extract
Transform.Lord).ด วย.SSIS.(SQL.Server.Integration.Service) ในการเลื อกข อ มู ล ที่ ต องการมาสร า ง.Dimension.และ.
สราง.Fact.Table.ใหกลับขอมูลและออกแบบโครงสรางของระบบคลังขอมูลแบบดาว.(Star.Schema).เพื่อชวยในการแสดง
ความสัมพันธการเชื่อมตอของขอมูลในแตละ.Dimension.เขากับ.Fact.Table
4.3 สรางรูปแบบรายงาน (Report)
เปนการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของรายงาน เพื่อแสดงผลขอมูลทั้งหมดผานทาง Dashboard
ในลักษณะของกราฟ ดวย Software Tableau โดยใชในสวน Tableau Desktop สามารถชวยแสดงผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงลึกไดตามความการผานทางจอแสดงผลขอมูล ดังตอไปนี้
- รายงานสรุปรายละเอียดผลิตภัณฑของผูผลิต
- รายงานสรุปประสิทธิภาพของผูสงสินคา
- รายงานสรุปยอดขายจําแนกตามผลิตภัณฑ
- รายงานสรุปยอดขายจําแนกตามลูกคา
- รายงานสรุปยอดขายจําแนกตามประเทศ
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
โดยจากวัตถุประสงคขอที่ 1.คือ.“เพื่อศึกษาและออกแบบระบบคลังขอมูลรานจําหนายสินคา โดยการใชระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ” โดยผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence)
ตองทําการสกัดขอมูลจากฐานขอมูลเดิมทั้งหมดของ.Northwind ใหอยูในรูปแบบของคลังขอมูลที่ถูกตองกอนถึงจะสามารถ
วิเคราะหขอมูลได โดยใชกระบวนการ ETL.(Extract.Transform.Load).ในการเลือกขอมูลจากระบบปฏิ บัติการฐานข อมู ล
แกไขและโหลดขอมูลที่ออกแบบใหมเขาสูคลังขอมูลดวยเครื่องมือ.SSIS.(SQL.Server.Integration.Service).ใหขอมูลทั้งหมด
ไปในทิศทางเดียวกัน และออกแบบความสัมพันธในรูปแบบของ Star Schema ดวยโปรแกรม.Microsoft.SQL.Server.2014
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เมื่อขอมูลอยูใ นรู ปแบบคลัง ขอมู ลที่ ถูกต อง สามารถสร างข อมู ลให มีมุ มมองหลากหลายมิติ โดยใชเ ทคนิ คการประมวลผล
แบบออนไลน.OLAP.(Online.Analytical.Processing)และวิเคราะหขอมูลดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence)
ในการสรางรายงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดวยโปรแกรม Tableau
5.2 ผลการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยในครั้งนี้ ไดทําการอธิบายหลักการทํางานและแสดงผลลัพธของการวิเคราะหขอมูล การออกแบบของ
ระบบคลังขอมูลและการสรางรายงานของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business.Intelligence).เพื่อชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยใชขอมู ลเชน.ขอมู ลสินคา,.คาขนสง,.สินคาคงคลัง,.ผูผ ลิตสินคาแต ละประเทศและการสั่งซื้อสินคาของผูบริโ ภค เปนต น
ดวยโปรแกรม.Tableau.ในสวนของ.Tableau.Desktop ดังตอไปนี้

ภาพที่ 1 สกัดรูปแบบขอมูลจาก Northwind ดวย SSIS

ภาพที่ 2 สรางความสัมพันธขอมูลในรูปแบบ Star Schema
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ภาพที่ 3 รายงานการขนสงสินคาแตละไตรมาส

ภาพที่ 4 รายงานยอดขายแบงตามภูมิภาค

ภาพที่ 5 รายงานสรุปยอดขายสินคา
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ภาพที่ 6 รายงานสรุปยอดการผลิตสินคาของผูผลิต

ภาพที่ 7 รายงานสรุปยอดคลังสินคา

ภาพที่ 8 รายงานสรุปยอดผูบริโภคแตละไตรมาส
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5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
รายการประเมิน
1. รูปแบบการแสดงความเหมาะสม
2. รายงานมีรูปแบบการวิเคราะหขอมูลหลากหลายมิติ
3. ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล
4. ความถูกตองครบถวนของการแสดงผล
5. ความหนาสนใจของรูปแบบรายงาน
6. ขอมูลมีการแบงแยงประเภทขอมูลที่ใชในการวิเคราะหผลชัดเจน
7. ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลตามความตองการของผูใช
8. ความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห
9. โปรแกรมใชงานงายและไมซับซอน
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงาน
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

Mean
4.53
4.27
4.33
4.13
4.63
3.60
3.90
4.63
4.23
4.60
4.29

S.D.
0.51
0.69
0.66
0.90
0.49
0.56
0.92
0.49
0.73
0.50
0.17

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 คือผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ
โดยภาพรวมของระบบโดยผูใชงานจํานวน 30 คน พบวาคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.17 โดยสรุปไดวาอยูในเกณฑระดับ มาก
6. สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบคลังขอมูล พรอมทั้งวิเคราะหขอมูล โดยระบบธุรกิจอัจฉริยะและ
ใชขอมูลของ Northwind เปนกรณีศึกษา โดยกระบวนการสกัดขอมูลในรูปแบบ.ETL.(Extract.Transform.Load) ใหขอมูล
อยูในคลังขอมูลที่ถูกตองและสรางความสัมพันธของขอมูลแบบ Star Schema โดยเครื่องมือ.Microsoft.SQL.Server.2014
โดยจุดเดนของงานวิจัยนี้ ไดรูปแบบระบบคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพ พรอมนําขอมูลออกมาวิเคราะหดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
และออกแบบรายงานอัจฉริยะแสดงผลขอมูลทั้งหมดผานทาง Dashboard ในรูปแบบกราฟตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารและผูใชงาน ในการวิเคราะหขอมูลของรานจําหนายสินคาไดตามความตองการ ดวยโปรแกรม Tableau สรุปผล
การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสนั บ สนุ นการตั ด สิ นใจ โดยผลการประเมิ น ค า ความพึ ง พอใจจากประชากรกลุ ม ตั วอย าง
โดยผูใชงานจํานวนทั้งหมด.30.คน.พบวามีคาความพึงพอใจโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ.4.29.และสวนเบี่ยงเบนมาตรเทากับ.
0.17.ซึ่งอยูในเกณฑระดับ.มาก.สรุปไดวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจไดเปนอยางดี
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ ริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ดวย เพาเวอร บีไอ
Executive Decision Support System for Business Intelligence with Power Bi
คัทลียา มวงโต* และนิเวศ จิระวิชิตชัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*
Plus.bbp@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินในของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ดวย เพาเวอร บีไอ การนําระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เขามาสนับสนุนการทํางานของผูบริหารในลักษณะ
ตาง ๆ โดยนําสารสนเทศที่มีอยูมาสรางรายงานอัจฉริยะ (Dashboard) โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห
และตรงตามความตองการของผูบริหาร โดยใชโปรแกรม Power BI เขามาใชเพื่อใชในการตัดสินใจอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูใชงานไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.14 ซึ่งสรุปไดวาระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมาในงานวิจัยชิ้นนี้ ใชในการสนับสนุน การตัดสินใจของ
ผูบริหารไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: ธุรกิจอัจฉริยะ คลังขอมูล ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
Abstract
The objective of this research is to develop the board of chairman’s decision supporting operation
using business intelligence by power BI program. Business intelligence is the system that supports the
operations for the board of chairman in various methods by managing the existing information to be a
dashboard. The system can modify the view of analysis and meet the needs of the board of chairman
by using power BI program to make a quick and accurate decision efficiently. The evaluation of average
user rating of the system was 4.30 and the standard deviation was 0.14. In conclusion, the business
intelligence developed in this research support management decisions of the board of chairman very well.
Keywords: business intelligence, data warehouse, database management system
1. บทนํา
ในยุคปจจุบัน เปนยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา
เชนเดียวกัน ระบบธุรกิจก็มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง องคกรตางตองปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใน
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โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดานตาง ๆ ไดถูกนํามาประยุกตใหสามารถทํางานรวมกับองคกรได เพื่อนําไปใชประมวลผลขอมูลใน
งานดานตาง ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการใหการทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสารสนเทศหรือผลลั พธที่ไดนั้นยังมี
ความถูกตอง นาเชื่อถือ สามารถแลกเปลี่ยนหรือคนหาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวย เทคโนโลยีที่นํามาใชประมวลผลหรือจัดการกับ
ขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการนั้น ในปจจุบันถูกนําไปใชงานในดานตาง ๆ มากมาย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา
มาจัดการกับขอมูลทีอ่ งคนั้นมีอยู ก็เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรนั้นมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น
สําหรับงานดานบริหาร ซึ่งเปนงานที่ผูบริหารสวนใหญตองอาศัยระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
การกําหนดนโยบายตาง ๆ ซึ่งนับวาเปนสวนที่มีความสําคัญตอองคกรธุรกิจเปนอยางมาก จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาสนับสนุนการทํางานของผูบริห ารในลักษณะตาง ๆ เพื่ อปรับตัวในการดําเนินธุร กิจเพื่อลดต นทุนและเพื่ อกําไร ใหกับ
องคกร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ แบบประมวลผลทันทีที่ปอนขอมูลเขาไปเพื่อตอบสนองการเรีย กใชขอมูล
เพื่อประกอบการสินใจของผูบ ริหาร จุ ดเดนของงานวิจัย ประยุกตนี้อยูที่ ระบบสามารถนําขอมู ลที่มี อยู มาจั ดทํารายงานใน
รูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองการวิเคราะห แสดงความสัมพันธและทํานายผลลัพธของแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นได ตรงตาม
ความตองการขององคกร เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ ของธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดัง นั้ น ผู วิจัย จึง มี ความสนใจที่ จะศึ กษากระบวนการและหลั กการนํ าระบบธุ ร กิจอั จฉริ ย ะเข ามาใช ส นับ สนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยใช Microsoft Power BI โดยการนําขอมูลมากลั่นกรองและตรวจสอบเพื่อสัง เคราะหรูปแบบขอมูล
ขึ้นมาใหม ซึ่งสามารถเขาถึงข อมูลได ตามความตองการที่เพิ่ มมากขึ้น ทําให เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมู ลและลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลการขายสินคา มาวิเคราะห และสรางรายงานการวิเคราะหสินคา เพื่อ
นํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
1.1 วัตถุประสงคของโครงการ
1.1.1 เพื่ อศึ กษากระบวนการและหลั กการนํ าระบบธุ ร กิจอั จฉริ ย ะเข ามาใชส นั บ สนุ นการตั ดสิ นใจของ
ผูบริหาร โดยใช Microsoft Power BI
1.1.2 เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลระบบการขายสินคา มาวิเคราะห และสรางรายงานการวิเคราะหสินคา
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
1.2 สมมุติฐานงาวิจัย
โปรแกรม Microsoft Power BI สามารถวิเคราะหขอมูลยอดขาย พฤติกรรมของลูกคาที่มีตอสินคาและ
พยากรณยอดขายจากฐานขอมูลขนาดใหญ ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผูบริหารในรูปแบบตางๆ
ไดหรือไม
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดธุรกิจธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
ธุร กิ จอั จฉริ ย ะ (Business Intelligence) หรื อ BI หมายถึ ง “ชุ ด ของแนวคิ ด และกระบวนทั ศ น ที่ จะพั ฒ นา
กระบวนการ ตัดสินใจของธุรกิจโดยอาศัยขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากฐานขอมูล” ซึ่งในยุคนั้นเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชสําหรับ
พัฒนา BI คือ คลัง ขอมูล จึงทําให เกิดเทคโนโลยีที่ทําใหองคกรสามารถตอบคําถาม ตัดสินใจ และจัดการได อยางถูกต อง
แมนยํา มีการจัดทํารายงาน ในรูปแบบตางๆ จากการดึงขอมูลในฐานขอมูลและคลังขอมูล จํานวนมากเพื่อชวยในการวางแผน
บริห ารงานในองคกรได อย าง มีป ระสิท ธิภาพและตรงตามความตองการของผูใ ชเช น วิเ คราะห และวางแผนการขายเพื่ อ
ประเมินช องทางการจั ด จํ าหน าย วิ เ คราะห สินค าที่ทํ ากํ าไรสู ง สุ ดหรื อขาดทุ นต่ําสุ ด เพื่ อวางแผนการตลาดและการผลิ ต
วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอยอดขายสินคา ในอดีตระบบธุรกิจอัจฉริยะถูกนํามาประยุกตใชกับองคกร ธุรกิจขนาดใหญ
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เทานั้น เนื่องจากมีคาใชจายในการลงทุ นและ ดําเนินการที่สูงมาก แตในปจจุบันระบบดังกลาวถูกนํามาประยุกต ใชงานใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น เนื่องจากมีคาใช จายที่ลดลงมาก ประกอบกับระบบดัง กลาวมีจุดเด นที่ทําใหธุรกิ จ
สามารถวางแผนการดําเนินการตางๆ ไดอยางอยางมีประสิทธิภาพ (Howard Dresner, 2012)
2.2 แนวคิดคลังขอมูล (Data Warehouse)
Data Warehouse หมายถึ ง ฐานข อมู ลขนาดใหญ ขององค กรหรื อหนวยงานหนึ่ งๆ ซึ่ งเก็บ รวบรวมขอมูล จาก
ฐานขอมูลระบบงานประจําวัน หรือเรียกอีกอยางวา Operational database และฐานขอมูลอื่นภายนอกองคกร หรือเรียกวา
External database โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังขอมูลนั้น มีวัตถุประสงคในการนํามาใชงาน และมีลักษณะของการจัดเก็บ
แตกตางไปจากขอมูลในฐานขอมูลระบบงานอื่น การยายขอมูลจากฐานขอมูลปกติ เขาไปไวใน Data Warehouse มีขอดี
หลายอยาง เชน ทําใหองคกรหรือเจาของขอมูล มีโอกาสไดออกแบบรูปแบบการเก็บขอมูลใหมใหเหมาะสมกับการเรียกใช
มากยิ่งขึ้นในงานเฉพาะดาน และทําใหเหมาะสําหรับการนําไปใชชวยในการตัดสินใจ หรือใชในงานวิเคราะห นอกจากนั้ น
ระบบ Data Warehouse ยังรวมเอาขอมูลที่ใชอยูในปจจุบันเขากับขอมูลในอดีตเปนฐานขอมูลเดียวกัน สามารถเรียกใชงาน
ไดจากอินเตอรเฟสแบบ กราฟกไดโดยตรง (GUI) พรอมสําหรับการจัดการขอมูลและนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห ขอดีอีกขอก็คือ
ระบบ Data Warehouse ทําใหผูใชที่เปนผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือเจาหนาที่ทั่วไปสามารถเขาถึงและเรียกใชฐานขอมูลได
ดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากเจาหนาที่ทางเทคนิคอีกตอไป (เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ, 2556)
2.3 Microsoft Access 2016
Microsoft Access เปนโปรแกรมในการจัดการระบบฐานขอมูล (Database Management System) ที่สามารถ
จัดเก็บขอมูลจํานวนมากๆ เขามาและยังสามารถพัฒนาแบบฟอรม (Form) และสรางรายงาน (Report) ไดอีกดวย โดยสามารถ
ใชพัฒนาระบบงานงายๆ จนถึงซับซอน ได และยังสามารถใชงานพรอมกันหลายๆ คน Microsoft Access ถูกนําไปใชงานใน
ระบบฐานขอมูลไดในหลากหลายธุรกิจ รองรับการทํางานพรอมๆ กัน (Concurrent Usage) รองรับการพัฒนาปรับแตง และ
นําไปใชกับระบบอื่นๆ ได สามารถ Import/Export Data ไปยังระบบตางๆ เชน Excel, SQL Server, Text File เปนตน
ฐานขอมูลคือเครื่องมือที่ใชรวมรวมและจัดระเบียบขอมูล ฐานขอมูลสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ คําสั่งตางๆ ไม
วาจะเปนสิ่งใดก็ต าม ฐานขอมูลจํานวนมากเริ่มตนโดยเปนรายการในโปรแกรมประมวลผลคําหรื อสเปรดชีต เมื่ อรายการมี
ขนาดใหญขึ้น ก็จะเริ่มมีคําซ้ําหรือขอมูลที่ไมสม่ําเสมอเกิดขึ้น เมื่อขอมูลอยูในรูปแบบรายการ จะทําใหเขาใจไดยากขึ้น และมี
วิธีการคนหาหรือดึงเซตยอยของขอมูลเพื่อนํามาตรวจสอบนอย เมื่อเริ่มเกิดปญหาเหลานี้ การโอนขอมูลไปยังฐานขอมูลที่สราง
ขึ้นโดยระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) เชน Access ถือเปนความคิดที่ดี (Microsoft,2016)
2.4 Microsoft Power BI
Microsoft Power BIเป นชุด ของเครื่องมือวิ เ คราะหท างธุ ร กิ จในการวิ เคราะห ข อมู ล และแบ งป นขอมู ล เชิ ง ลึ ก
เพาเวอรแดชบอรด ใหมุมมอง 360 องศาสําหรับผูใชทางธุรกิจกับตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดของพวกเขาในสถานที่หนึ่งปรับปรุงใน
เวลาจริงและใหบริการในทุกอุปกรณของพวกเขา ไดดวยคลิกเดียวผูใชสามารถสํารวจขอมูลที่อยูเบื้องหลังแดชบอรดของพวก
เขาโดยใชเครื่องมือที่ใชงานงายที่ทําใหการคนหาคําตอบที่งาย สรางแดชบอรดขอบคุณงายตอการ กวา 50 การเชื่อมตอ การใช
งานทางธุรกิจที่เปนที่นิยมที่สมบูรณแบบดวยแดชบอรดที่สรางไวลวงหนาที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญที่ ชวยใหคุณไดรับการขึ้น
และทํางานไดอยางรวดเร็ว และคุณสามารถเขาถึงขอมูลและการรายงานของคุณไดจากทุกที่ที่มี Power BI มือถือแอฟพลิเคชัน
ซึ่งปรับปรุงโดยอัตโนมัติดวยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับขอมูลของคุณ(David Iseminger,Microsoft,2015)
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3. วิธีการดําเนินการศึกษา
จากที่นักศึกษาไดศึกษา ระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนการนําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธของแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นได ตรงตามความตองการขององคกร
เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ ผูจัดทําจะตองสํารวจความตองการขอมูลการขายเพื่อวิเคราะหยอดขาย เพื่อให
เปนไปตามความตองการในการวิเ คราะหขอมูลตามมิติ และมุ มมองของขอมูล และศึกษาวิธีการใชระบบธุร กิจอั จฉริย ะดวย
โปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อใหทราบถึงการใชเครื่องมือ ขั้นตอนการทํางาน และการแสดงผล เพื่อวิเคราะหธุรกิจของ
องคกร และออกแบบและสรางรายงานการวิเคราะหหลายมิติ เพื่อใหผูใชงานหรือผูบริหาร ทราบถึงผลของการวิเคราะหในแบบ
ที่เขาใจงาย รวดเร็ว มีความถูกตองและแมนยํา

ภาพที่ 2 สถาปตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ที่มา : http://www.paulhodge.com/architecture
3.1 วิธีการดําเนินการ
3.1.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนการ
นําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธ
ของแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นได ตรงตามความตองการขององคกร
3.1.2 วิเคราะห (Analysis) หลังจากการศึกษาโปรแกรมที่ตองใชและรวบรวมขอมูล ขั้นตอนตอไปเปนการ
ดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธของขอมูลที่นํามาวิเคราะห และใชโปรแกรม Power BI เพื่อวิเคราะห
หาคาสถิติตาง ๆ
3.1.3 ออกแบบ (Design) การพัฒ นาระบบ ในส วนของคลั งข อมู ลใช Microsoft Access Database
พัฒนารูปแบบคลังขอมูลเชื่อมความสัมพันธ และใช Microsoft Power BI Desktop ในการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบหลายมิติ
3.1.4 ประเมินระบบ (Evaluation) การทดสอบระบบ ไดทําการทดสอบระบบ โดยทําการทดสอบความ
สมบรูณของระบบโดยทดสอบกับผูใชงานจํานวน 30 คน และนําขอมูลแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหความสมบูรณของระบบ
3.2 การออกแบบระบบคลังขอมูล
การสรางระบบคลังขอมูล ระบบคลังสินคาและการขายสินคาระหวางประเทศ โดยเริ่มกระบวนการสกัด
ขอมู ล ETL (Extract Transform Lord) ด วย Microsoft Access Database ในการเลื อกขอมูล ที่ต องการมาสราง
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Dimension และสราง Fact Table เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และจัดกลุมขอมูลสําหรับการจัดเก็บ และพิจารณา
ความสัมพันธ ในดานการประมวลผล เพื่อแสดงผลที่ตองการได อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 สรางรูปแบบรายงาน (Report)
เปนการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของรายงาน โดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลการขายสินคา
มาวิเคราะห และสรางรายงานการวิเคราะหสินคา และแสดงผลขอมูลทั้งหมดผานทาง Dashboard โดยโปรแกรม Microsoft
Power BI Desktop เปนเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหขอมูลยอดขาย พฤติกรรมของลูกคาที่มีตอสินคาและพยากรณยอดขาย
และสามารถสรุป ผลข อมูล จํานวนไมจํากัด จากขอมู ลจํานวนมากๆ สามารถแสดงผลไดทั้ งรูป แบบ ตารางสรุป ผล กราฟใน
รูปแบบต างๆ และแสดงผลแบบแผนที่ จากฐานขอมูลขนาดใหญ ได อยางถูกตอง รวดเร็วและมี ประสิทธิ ภาพสามารถชวย
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไดตามความการผานทางจอแสดงผลขอมูล ดังตอไปนี้
- รายงาน Top 10: สินคาที่ขายดีที่สุดในป 2016
- รายงานยอดการผลิตแยกตามผูผลิต
- รายงาน Top 3: เดือนที่ทํารายไดมากที่สุดของป 2016
- รายงานรายไดของการขายสินคาแยกตามไตรมาสของป 2013-2015
- รายงาน Top 10: สินคาที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศ แคนนาดา ฝรั่งเศส และเม็กซิโก
4. ผลการวิจัย
การนําระบบ Business Intelligence โดยการใชโปรแกรม Power BI Desktop มาวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล
ระบบคลังสินคาและการขายสินคา ออกมาเปนระบบการแสดงผลขอมูลที่เปนลักษณะรายงานทางธุรกิจสําหรับผูบริหารออกมา
เปน Dashboard ไดอยางหลากหลายรูปแบบ
โปรแกรม Power BI Desktop เปนเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหขอมูลยอดขาย พฤติกรรมของลูกคาที่มีตอสินคา
และพยากรณยอดขาย และสามารถสรุปผลขอมูลจํานวนไมจํากัด จากขอมูลจํานวนมากๆ นํ าเขาจากฐานขอมูล Microsoft
Access Database ทําไดอยางรวดเร็ว แสดงผลไดทั้งรูปแบบ ตารางสรุปผล กราฟในรูปแบบตางๆ และแสดงผลแบบแผนที่
จากฐานขอมูลขนาดใหญ ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังภาพ

ภาพที่ 1 Fact Table ระบบคลังสินคาและการขายสินคาระหวางประเทศ
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ภาพที่ 3 Top 10: สินคาที่ขายดีที่สุดในป 2016

ภาพที่ 4 ยอดการผลิตแยกตามผูผลิต

ภาพที่ 5 Top 3 : เดือนที่ทํารายไดมากที่สุดของป 2016
358 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ภาพที่ 6 รายไดของการขายสินคาแยกตามไตรมาสของป 2013-2015

ภาพที่ 7 Top 10: สินคาที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศ แคนนาดา ฝรั่งเศส และเม็กซิโก
4. ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูล
การทดสอบระบบ ผูจัดทําไดทําการทดสอบโดยนําไปทดสอบความสมบูรณของระบบ โดยทดลองกับผูใชจํานวน 30
ทาน ซึง่ ไดผลการประเมินสามารถสรุปไดดังนี้
เรื่องที่ประเมิน
ทานมีความสนใจในระบบ Business Intelligence
ความเหมาะสมของโปรแกรม ขอมูลตอบสนองตอความตองการของผูใช
รายงานการวิเคราะหมีรูปแบบหลายมิติ
ระบบมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา ในการประมวลผล
ความครบถวนสมบูรณของการวิเคราะหขอมูลขอมูล

คา ( x )
4.17
4.10
4.33
4.00
4.60

คา S.D.
6.52
5.61
6.63
5.48
8.49

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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รูปแบบรายงานการวิเคราะหมีความเขาใจงาย
4.27
6.16
ดี
ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล
4.30
6.60
ดี
ทานมีความรูความสามารถในระบบ Business Intelligence
4.20
5.87
ดี
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ
4.70
9.25
ดี
ระบบสามารถสนับสนุนการตัดสินใจได
4.33
6.52
ดี
ผลสรุปการประเมินความพึ่งพอใจเฉลี่ย
4.30
0.14
ดี
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหความสมบูรณของระบบโดยผูใชงาน
ผลการทดสอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ดวย เพาเวอร บีไอ ไดทําการ
ทดสอบการใชงานจริงจํานวน 30 คน จากแบบประเมินและแบบสอบถามเรื่อง ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม ขอมูล
ตอบสนองตอความตองการของผูใช รายงานการวิเคราะหมีรูปแบบหลายมิติ ระบบมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา ในการ
ประมวลผล ความครบถวนสมบูรณของการวิเคราะหขอมูลขอมูล ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ความพึง
พอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ โดยผูใชงานดังที่กลาวมาข างตน สรุปไดวาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบซึ่ง
ไดผลคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 ซึ่งแสดงวาผูใชงานระบบมีการยอมรับและมีความพึง
พอใจในการใชงานระบบในทุกดานอยูในระดับดี
5. สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยประยุกต โดยศึกษาเพื่อพัฒนาและทดสอบความพึ่งพอใจของผูใชงานระบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ดวย เพาเวอร บีไอ จากทีไ่ ดศึกษาระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนการนําขอมูลที่มีอยู
มาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธของแนวโนมที่
อาจเกิดขึ้นได ตรงตามความตองการขององคกร เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ โดยตองวิเคราะหจากขอมูลที่
ผูบริหารต องการจะทราบสํารวจความตองการข อมูลการขายเพื่อวิ เคราะหย อดขาย เพื่อใหเป นไปตามความตองการในการ
วิเคราะหขอมูลตามมิติและมุมมองของขอมูล และศึกษาวิธีการใชระบบธุรกิจอัจฉริยะดวยโปรแกรม Microsoft Power BI
เพื่อใหทราบถึงการใชเครื่องมือ ขั้นตอนการทํางาน และการแสดงผล เพื่อวิเคราะหธุรกิจขององคกร และออกแบบและสราง
รายงานการวิเคราะหหลาย โดยใชกรณีศึกษาจากฐานขอมูลระบบคลังสินคาและการขายสินคา มาแปลงใหอยูในรูปแบบของ
การจัดการระบบฐานขอมูลโดยใช Microsoft Access โดยระบบงานที่พัฒนาขึ้นมานี้ใชหลักการออกแบบโครงสรางการจัดเก็บ
ขอมูลแบบดาว (Star Schema) และใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ (OLAP) แบบประมวลผลทันทีที่ปอนขอมูลเขา
ไปเพื่อตอบสนองการเรียกใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร จุดเดนของงานวิจัยประยุกตนี้อยูที่ ระบบสามารถนํา
ขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ ตรงตามความตองการ
ขององคกร เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ ของธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการทดสอบความสมบูรณ
ของระบบ ดั ง เห็ นได จากผลประเมิ นคุณภาพของระบบโดยผู ใ ชง านทุกด าน พบว า มีผ ลคาเฉลี่ ย เทากั บ 4.30 และคาส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 จึงสามารถประเมินไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี และสามารถนําไปใชในทาง
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน
วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน
วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน
วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร และ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน
วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 2 ) แบบประเมินความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิจัย
คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อการสอน ประกอบดวย 2 เรื่อง ไดแก การแปลงเลขฐาน
และ ตรรกศาสตร 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวนอยู
ในระดับเห็นดวยในสวนของดานเนื้อหา (  = 4.12 S.D. = 0.62) และดานเทคนิค (  =4.21 S.D. = 0.52) 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 3.70 S.D. = 0.78)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Abstract
The purposes of this research were: 1) To develop a computer- assisted instruction (CAI) and for
the review of Computer Mathematics. 2) To study opinions of the specialist toward the develop a computerassisted instruction. (CAI) 3) To compare the students’ learning achievement after and before using CAI
and for the review of computer mathematics. 4) To study the student’s Satisfaction to words studying
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with CAI and for the review of computer mathematics. The sample group was 40 student’s of a person
who regist in computer mathematics subject in Vocational Certificate Education Level. Ayutthaya Technical
College. The statistic procedures in data analysis included mean standard deviation and t-test. The results
of this research were: 1) There are two types of teaching binary numeral and logic. 2) The opinion of the
specialist about a computer. Assisted instruction (CAI) for review was high level (  = 4.12 S.D. = 0.62) and
technical of the gist (  = 4.21 S.D. = 0.52) 3) The learning achievement using the computer assisted instruction
for review of computer mathematics. Was higher than before learning at 0.5 levels 4) The effectiveness
of project for learners after and before using CAI for the review of computer mathematics was good level
(  = 3.70 S.D. = 0.78)
Keywords: computer-assisted instruction, for the review, computer mathematics
1. ความเปนมาและความสําคัญ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อพัฒนากําลังคนระดับผีมือให มีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติ
ที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสัง คม ทั้ง ในระดับ ทองถิ่นและระดับ ชาติ เพื่ อใหมีค วามรู  ทักษะและประสบการณใ นงานอาชี พนํ าไป
ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูผูสอน จึงมีแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียน ไดมีความรู ความสามารถ เขาใจถึงบทเรียนอีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปใชในชีวิตการ
ทํางาน กอใหเกิดการเรียนการสอนที่ตรงตามเปาหมาย ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมถึงเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มีความเจริญเติบโตกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน Hardware และ Software
เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรม ากอใหเกิ ดประโยชนในวงการ การศึกษา จึ งมีการนําเทคโนโลยีท างดาน
คอมพิวเตอรมาผนวกเขากับการศึกษา เพื่อกอใหเกิด และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพเมื่อทรัพยากรมนุษยมี
การพัฒนา ก็จะทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาตามไปดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแนวทางหนึ่งในตัวเลือกที่จะนําเขามาชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์
ที่ดียิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดกระบวนการการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถเขาใจไดง าย ก อใหเ กิดประโยชน ตอผูเ รียนมากยิ่งขึ้ น อีกทั้งยังช วยสง เสริม กระบวนการทางความคิด ใหกับ ผูเรีย น
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาใหผูใชมีความสะดวกสบายมากขึ้นผูสอนสามารถสรางสรรค
และออกแบบการเรียนการสอนไดหลากหลาย เพื่อใหเหมาะกับสถานการณการเรียนการสอนและผูเรียน (ลัดดา, 2548)
วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรเปนอีกรายวิชาที่หนึ่งที่มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งรายวิชา
ดังกลาว ผูเรียน ยังมีปญหาทางการเรียนในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการทําความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน ระยะเวลาในการ
เรียนในรายวิช า ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชี พ ชั้นป ที่ 2 แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวในปก ารศึกษา 2557 จากจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมด 43 คน มีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ 12 คน คิดเปนรอยละ 27.9 และ ผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 31 คน
คิดเปนรอยละ 72.1 (อางอิงจากงานวัดผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, 2557 ) และในปการศึกษา 2558 มีจํานวน
ผูเ รียนที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 48 คน มีจํานวนผูเรียนที่
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ผานเกณฑ 15 คน คิดเปนรอยละ 31.25 และ ผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 33 คน คิดเปนรอยละ 68.75 (อางอิงจากงานวัดผล
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, 2558 )
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑมาตรฐานและไมผาน
เกณฑมาตรฐาน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 แผนกชางเทคโนโลยีสารสนเทศ ป
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เมื่อทําการศึกษาขอมูลผลการเรียนของผูเรียนรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปการศึกษา 2557 และ ปการศึกษา 2558 ในแตละหนวยการเรียนรู ซึ่งผูเรียนในรายวิชาดังกลาว ไดรับการประเมินผลการ
เรียนรู โดยเกณฑการประเมินผลการเรียนรูรายหนวย ผูเรียนจะตองมีผลคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 50 ของแตละหนวยการ
เรียนรู พบวา มีหนวยการเรียนรู 2 หนวยการเรียนรู ที่มีผลการประเมินการเรียนรูรายหนวยต่ํากวารอยละ 50 ไดแก หนวย
การเรียนรู ที่2 คือ การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร และ หนวยการเรียนรู ที่ 4 คือ ตรรกศาสตร ผลการประเมิน ผล
การเรียนรูรายหนวยการเรียนรูในปการศึกษา 2557 มีผูเรียนผานการประเมินรายหนวย เรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร รอยละ 43 เรื่อง ตรรกศาสตร รอยละ 33 ในปการศึกษา 2558 ผูเรียนผานการประเมินรายหนวย เรื่อง การ
แปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร รอยละ 47 เรื่อง ตรรกศาสตร รอยละ 38
ซึ่งสาเหตุของปญหาที่ ทําใหผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของผูเรียนต่ํากวาเกณฑ มาจากผลการประเมิ นในหน วยการ
เรียนรูเรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร และตรรกศาสตร เนื่องดวยเปนเนื้อหาที่มีความยากตอการทําความเขาใจ
อีกทั้งเนื้อหายังตองมีการวิเคราะห คํานวณ ที่ซับ ซอน ทําใหผูเรียนไมสามารถหาคําตอบที่ถูกตอง ไดในเวลาที่จํากัด ทําให
ผูเ รี ย นต องศึ กษาซ้ํ าส ง ผลให ผู เ รี ย น ไม ส ามารถศึ กษาเนื้ อหาให ค รบตามวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด ไ ม ทั นตามกํ าหนดเวลาและ ไม
ครอบคลุมมาตรฐานรายวิชา
ซึ่งในรายวิชาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดมีการนําเอาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเขามาผสมผสานกัน เพื่อใหผูเรียน มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรคอมพิวเตอรเบื้องตน ในหนวยการเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ เพื่อ
เปนบันไดกาวตอไปสูการเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอรที่ซับซอนยิ่งขึ้น
การศึ กษาในปจจุบัน มีกระบวนการหรื อระบบการจัด การ การเรีย นการสอนที่มีรู ปแบบเดิม กอใหเกิ ดปญ หาใน
หลายๆ ด านตอผูเ รี ยน ดั งที่ ผู วิจัยไดกล าวในขางตน ผูวิจัยจึ งสนใจที่จะทํ าการพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ช วยสอน ใน
รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อลดปญหาตางๆ ที่ไดกลาวมา และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ในรายวิชา คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร อีกดวย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ตามหลั กสูตรประกาศนียบัต ร
วิชาชีพชั้น (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ นของผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เพื่ อการทบทวน วิ ช า
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการ
ทบทวน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในเรื่อง การแปลงเลขฐานและตรรกศาสตร กับการเรียนการสอนปกติ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ที่ได
ทําการพัฒนาขึ้น
3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1 ขอบเขตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
มีการแบงเนื้อหาบทเรียน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ประกอบดวยหัวเรื่องตางๆ จํานวน 8 หัวเรื่อง ดังนี้
1) การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร
1.1 การแปลงเลขฐานสิบเปนเลขฐานใดๆ
1.2 การแปลงเลขฐานสองเปนเลขฐานใดๆ
1.3 การแปลงเลขฐานแปดเปนเลขฐานใดๆ
1.4 การแปลงเลขฐานสิบหกเปนเลขฐานใดๆ
2) ตรรกศาสตร
2.1 ประพจนและประโยคเปด
2.2 การเชื่อมประพจน
2.3 การหาคาความจริงของประพจน
2.4 การใหเหตุและผล3.2 ประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในภาคการศึกษา
ที่ 2 ป การศึกษา 2559 ทําการคัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 40 คน
3.3 กลุ ม ตั ว อย า ง นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ 3 แผนกวิ ช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่เคยเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
โดยสรางเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือ โดยการปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพ ผานเกณฑ
การตรวจหาคุณภาพ เปนที่ยอมรับกอนนําเครื่องมือมาใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
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4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาเนื้อหาบทเรียนคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เรื่องการแปลงเลขฐาน และตรรกศาสตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ของนักเรียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
4.2 กําหนดแบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบระหวาง
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นชั้ นประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ นป ที่ 2 ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นจากการศึ ก ษาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design ตามไดอะแกรม ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design
กลุมทดลอง
E

การวัดผลกอน
การทดลอง
O1

การทดลอง
X

การวัดผลหลัง
การทดลอง
O2

เมื่อ
E
หมายถึง กลุมทดลอง เปนนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนที่พัฒนาขึ้น
O1
หมายถึง การวัดหรือการสังเกตกอนการทดลอง ในที่นี้ คือ การทดสอบกอนบทเรียน
O2
หมายถึง การวัดหรือการสังเกตหลังการทดลอง ในที่นี้ คือ การทดสอบหลังบทเรียน จากแบบแผนการ
ทดลองสามารถสรุปเปนขั้นตอนการทดลองไดดังนี้
1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาในทบเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนในแตละทบ
3. เมื่อผูเ รียนศึกษาเนื้อหาครบทุกบท ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
4.3.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาที่ 2 ป การศึกษา 2559
จํานวน 40 คน
4.3.2 กลุ ม ตั วอย าง กลุ ม ตั ว อย า ง นั กเรี ย นระดั บ ชั้ นประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ 3 แผนกวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่เคยเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
4.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ไดวางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินผล เพื่อให
เครื่ องมือสามารถนําไปใชไ ดจริง ดัง นั้น วิ จัย นี้จึง ออกแบบบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนใช รูป แบบการสอนแบบ ADDIE
Model (มนตชัย, 2548) เพื่อใหการสรางเครื่องมือสําเร็จตามเปาหมาย
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Analysis
ภาพที่ 1 รูปแบบการสอน ADDIE Model (มนตชัย, 2548)
4.4.1 การวิเคราะหเปนขั้นตอนแรกที่ทําการวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบทบทวนใหตรง
จุดในการแกไขปญหาของประชากรกลุมทดลองและกอใหเกิดประโยชนกับกลุมทดลอง คือนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมากที่สุด
4.4.2 การออกแบบ ทางผูวิจัยไดทําการออกแบบสื่อการเรียนการสอน เพื่อการทบทวน ใหมีความเขาใจงาย เนื้อหา
สอดคลองกับหนวยการเรียนรู มีความเหมาะสมกับประชากรกลุมทดลอง สามารถทําการเรียนรูไดดวยตนเอง เพื่อเสริมทักษะ
ในการเรีย นรูนอกเนื้อจากการเรียนในหองเรียน เพื่ อสงผลใหผู เรียนที่ได เรียนผานบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เพื่ อการ
ทบทวน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น
4.4.3 การพัฒนา โดยการออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน รายวิชาคณิตศาสตร มีการนํา
โปรแกรม Adobe Flash เขามามีบทบาทในการจัดทําและทําการพัฒนา เพื่อเปนตัวกลางที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดใน
งาย และสะดวกในการเรียนทบทวน นอกหองเรียน สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดตลอดเวลา
4.4.4 การทดลองใช เมื่อทําการออกแบบและพัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนเสร็จเรี ยบรอยแลว ก็ นําไป
ทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยาง โดยมีการสอบเก็บคะแนนกอนเรียน ในเว็บ www.edmodo.com มีขอสอบแบงเปน 2
หนวยการเรียน คือ หนวยการเรียน การแปลงเลขฐาน และ หนวยการเรียนตรรกศาสตร จํานวน 60 ขอ เมื่อผูเรียนไดทํา
ขอสอบเก็บ คะแนนกอนเรี ยน เรี ยบร อยแลว ผูเ รีย นก็จะทํ าการเรียนผานบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เพื่อการทบทวน
รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในสื่อการเรียนมีแบบทดสอบใหผูเรียนไดฝกทบทวนเพื่อเสริมทักษะในการเรียนใหแกผูเรียน
มากขึ้นกว าการเรี ยนในหองเรีย น และเมื่อผูเ รีย นทํ าการเรี ยนรูผ านบทเรี ยนคอมพิ วเตอรข วยสอนแลว ก็ ทํา การสอบเก็ บ
คะแนนหลังจากการเรียนในเว็บ www.edmodo.com เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในเรื่อง การแปลงเลขฐานและตรรกศาสตร
กับการเรียนการสอนปกติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
4.4.5 การประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายโดยผูวิจัยทําการแบง กลุมตัวอยาง ออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ คือ กลุม
ตัวอยางผูเชี่ยวชาญซึ่งเขารวมการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) จํานวน 6 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อหรือเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน และ กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ นป ที่ 2 แผนกวิ ช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พระนครศรี อยุ ธยา ที่ มี ก ารเรี ย นในรายวิ ช า คณิ ต ศาสตร
คอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาที่ 2 ป การศึกษา 2559 ทําการคัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 40 คน มีการวัดผล
การเรียนกอนและหลัง การทําการทดลอง (One group pretest - posttest design)
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิจั ย เลื อกการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยในรายวิ ช า
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนที่ผูวิจัย
จัดทําขึ้นเพื่อลดปญหาของผลการเรียนที่ต่ําและการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ สงผลตอผูเรียน โดยการเรียนการสอนที่
ใชเทคนิคการนําเสนอดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพการตูนเคลื่อนไหวจะเปนตัวกระตุนและ สามารถสรางความนาสนใจใหกับ
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การเรียนและการจัดกิจกรรมกลุมของผูเรียน จะทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานและสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือเปนอยางดี
รวมทั้ง จากงานวิจัยที่ศึกษา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน รวมกับการจัดกิจกรรมการกลุมจะทําใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และลดปญหาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนักเรียนสายอาชีวะ ผูวิจัยจึงนําเทคนิคการ
สรางสื่อการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และไดนําหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน ตามกระบวนการพัฒนาแบบ
ADDIE Model มาใชออกแบบบทเรีย นรวมถึงการวิเคราะห การหาประสิทธิภ าพของบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนแบบ
ทบทวน ใชสูตรของเมกุยแกนส เนื่องจากงายตอการเปรียบเทียบและแปลผล สวนการวิเคราะหการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนใชการทดสอบคาที (t-test) และการหาความพึงพอใจจะใชแบบสอบถามผูเรียนตามเกณฑประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคาของ ลิเคิรท
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชา
คณิตศาสตรคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาผลอยูในระดับดีมาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูที่ 0.62
5.2 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคผลอยูระดับดีมาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูที่ 0.52 จึงสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรนําไปใชกับกลุม
ทดลองได
5.3 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาตรคอมพิวเตอร จากการ
เปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรูข องผู เรี ยนที่ ได จากการเรีย นบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วย กับ การเรี ยนการสอนปกติ
ประเมินผลความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
5.4 ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เ รี ย น ที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน รายวิ ช า คณิ ต ศาสตร
คอมพิ วเตอร ที่ ไ ดทํ าการพั ฒนาขึ้ น ความพึง พอใจของผู เรี ยนหลั ง ใช บทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เพื่ อการทบทวนวิ ช า
คณิตศาสตรคอมพิวเตอรอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.78 จึงสามารถ
สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรนําไปใชกับกลุมทดลองได
6. อภิปรายผลงานวิจัย
จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นที่ ใ ช โ ดยผลการประเมิ น เรื่ องบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน รายวิ ช า
คณิต ศาสตรค อมพิ วเตอร ชวยให นักศึกษาเข าใจบทเรียนมากขึ้น มี คาเฉลี่ย สูงกวาก อนเรีย น ที่ ระดั บนัย สําคั ญ .05 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากผูเรียนคอนขางใหความสนใจมากเปนพิเศษกับการนําเสนอในรูปแบบของสื่อทบทวน
ที่มีการชวยทบทวนเนื้อหาบทเรียนหลังจากที่ไดเรียนมาแลว อีกทั้งยังมีแบบฝกหัดใหหัดทําหลังเรียนจบในเนื้อหาแตละหนวย
โดยในส ว นของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนแบบทบทวน เมื่ อ ผู วิ จัย ได อ ธิ บ ายและเริ่ ม ให ผู เ รี ย นทดลองใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสวนใหญจะเรียนรูวิธีการการเรียนรูแบบทบทวนหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาในหอง และยังไดฝกฝน
ใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับบทเรียนที่ไดเรียน และเมื่อผูเรียนไดเขาบทเรียนบอยครั้ง ยิ่งทําใหมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ
ในส วนของความพึ ง พอใจของผู เ รี ย น จะพบว า ผู เ รี ย นพึ ง พอใจมากกั บ การนํ า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน
เนื่องจากผูเรียนสามารถไดยิน ไดเห็น ไดฝกฝน และทบทวนบทเรียนดวยตนเองโดยมีสื่อเปนตัวชวยในการเรียนรูเสริม ซึ่ง
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอย เกี่ยวกับสื่อที่ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้นนั้น เกิดจาก เนื้อหาบทเรียนมีความซับซอนและ
คอนขางเยอะ ทําใหเกิดการสับสนในเนื้อหา ซึ่งจะสังเกตไดจากความคิดเห็นที่คอนแตกตางกันออกไปมาก
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา ภาพรวมเห็นดวยมาก เนื่องจากรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบทบทวน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่อง การแปลงเลขฐาน และเนื้อหาเรื่องตรรกศาสตร มี
ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังกลาว ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะดานการคิด
คําณวณ ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่จะตอยอดบทเรียนอื่นๆ ดังนั้นการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน รายวิชา
คณิตศาสตร เขามาใชนอกบริบทของหองเรียน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยวามีสวนชวยใหผูเรียนสนใจที่จะฝกฝนดวยตัวเองบ อยๆ
สวนเรื่ องของรู ปแบบตั วอักษรให มีค วามชัด เจน อานงาย ผู เ ชี่ย วชาญเห็ นวาควรปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ในส วนนี้ ผูวิ จัยได นํากลับ ไป
ปรับปรุงบางสวนกอนนําไปทดสอบจริงแลว และในเรื่องปริมาณของเนื้อหากับวัตถุประสงค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาควรมีนอยกวานี้
ทําใหผูเรียนเกิดการสับสน ควรทําเปนหัวขอใหญเพียงหัวขอเดียว
7. ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน
7.1 จากการสอบถามผูเรียน มีความตองการใหลดเนื้อหาบทเรียนใหมีนอยกวานี้ เพราะทําใหเกิดการสับสนเมื่อทํา
การเรียนไปยังหนวยอื่นๆ
7.2 เสียงบรรยายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีระดับเสียงตางกันในแตละบทเรียน
7.3 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการจัดแบบทดสอบใหทําหลังบทเรียน แบบปฏิบัติมากกวา การออกขอสอบแบบ
ปรนัย เพื่อเสริมใหผูเรียนไดมีการพัฒนาในดานการคําณวน
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จากปญหากระบวนการจัดพิมพแบบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธจนถึงกระบวนการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสอบปองกันวิทยานิพนธ ผูวิจัยมองเห็นปญหาในการสอบปองกันวิทยานิพนธ แบบเดิมมีการใชแบบ
รายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธยังใชในรูปของกระดาษ ในการจัดพิมพเอกสาร ไดมีการแกไขเอกสาร และการใชจัดพิมพ
ตามจํานวนกรรมการ ซึ่งปริญญาโทมีการใชกรรมการ 3-4 คน ปริญญาเอกมีการใชกรรมการ 5-6 คน ในการปริ๊นใบประเมิน
จึงตองปริ๊นตามจํานวนกรรมการ ทําใหเกิดสิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น มีปญ
 หาในเรื่องการจัดเก็บเอกสารมีเนื้อที่นอยและ
คนหาไดยาก วิจัยนี้จึงไดศึกษาแนวทางในการออกแบบระบบสรางแอปพลิเคชันแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธโดยติดตั้ง
บนแท็บเล็ตที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยและทดลองความยากงายและความพึงพอใจในการใชงานกับกลุมตัวอยางทีเ่ ปนอาจารย
ที่มีประสบการณการสอบปองกันวิทยานิพนธและเจาหนาที่มีประสบการณในการสอบปองกันวิทยานิพนธและดูแลนักศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1 และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
จํานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการวิเคราะหการ
ออกแบบตามทฤษฏี SDLC ความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 5 ขอ สะดวกใน
การใชงาน ความงายตอการใชงานโปรแกรม ความถูกตองในการใชงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดคาใชจายในการ
ปฏิบัติงาน ภาพรวมของโปรแกรมมีความเหมาะสม
ผลการทดลองพบวา ความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันแบบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิต
มีผลประเมินเหมาะสมของแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี (  =4.23 , SD=0.67) และของผูใชที่มีตอแอปพลิเคชัน
แบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต อยูในระดับดี (  =4.67, SD=0.56)
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน แบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ แท็บเล็ต
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Abstract
From the problem of the publishing process, the evaluation form of the thesis defense examination
to the thesis defense examination process. This is part of the thesis defense exam. Researchers see
problems in thesis defense examinations. The thesis report is also used in the form of paper. To print
documents Document has been edited. And the use of printed by the number of directors. The Masters
degree is used by 3-4 Directors. The Doctorate is used by 5-6 Directors. Cause more waste of resources.
There are some issues with document storage that are small and hard to find. This study has studied
the guidelines. In designing the system, create a thesis defense report application by installing it on an
Android-based tablet and testing the difficulty and satisfaction with the sample. Experienced thesis
defense examiners and staff have extensive experience in thesis defense examinations and supervise
graduate students in Ph.D. Course Structure 2.1 and Master Plan A 2 Specifically, the statistics used in
the analysis are the mean and standard deviation. And with the SDLC theory of design, application
satisfaction, 5 thesis dissertation reports, ease of use. Ease of use Accuracy in use Reduced operational
steps and reduced operating costs. Program overview Is appropriate
The results showed that Satisfaction with the application of the evaluation form for the thesis
defense examination. There was a good level of expert judgment (  = 4.23, SD = 0.67), and the user's
perception of the application. At a good level (  = 4.67, SD = 0.56)
Keywords: application, thesis defense evaluation form, tablet
1. บทนํา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนทําหนาที่ เปนหนวยงานกลาง
ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงาน ของภาควิชาตาง ๆ ที่เปด สอนระดับบัณฑิตศึก ษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยตองใหบริการนักศึกษาที่ มาติดตอ
ขอรับบริการในเรื่องตางๆ ตั้งแตขึ้นตอนการรับสมัครศึกษาเขาศึกษาตอ เปนตน จนกระทั่งนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กระบวนการดําเนิ นการเกี่ยวกับวิท ยาวิทยานิพนธ มี หลายกระบวนการ เริ่ม จากการเสนอโครงการวิทยานิพนธ
สอบหั วข อวิท ยานิ พ นธ สอบป องกันวิ ท ยานิ พนธ ซึ่ ง ขึ้ นตอนการดํ าเนิ นการทําวิ ท ยานิ พนธ (ขั้ นตอนดํ าเนิ นการเกี่ ย วกั บ
วิทยานิพนธ สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) หลักสูตรที่ใชใบประเมินวิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โครงสราง
หลักสูตร แบบ 2.1 และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ซึ่งการจะสอบปองกันไดตองมีการลงทะเบียน
Thesis ในเทอมนั้นๆ และตองสอบกาวหนาไมนอยกวา 30 วัน (ขอบังคับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552) ตองดําเนินการผานบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับขั้นตอนการสอบปองกันวิ ทยานิพนธ
ซึ่งจะมีการยืน่ คํารอง พรอมเลม และกระบวนการตอไปคือการจัดพิมพเอกสารหนังสือเชิญกรรมการ ใบประเมินวิทยานิพนธ
ซึ่งการดํ าเนินการของบัณฑิตวิ ทยาลัย ยังเปนในรู ปแบบของกระดาษ ผู วิจัย มองเห็ นป ญหาในการสอบปองกันวิท ยานิ พนธ
แบบเดิมมีการใชแบบรายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธยังใชในรูปของกระดาษ ในการจัดพิมพเอกสาร ไดมีการแกไขเอกสาร
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และการใชจัดพิมพตามจํานวนกรรมการ ซึ่งปริญญาโทมีการใชกรรมการ 3-4 คน ปริญญาเอกมีการใชกรรมการ 5-6 คน ใน
การปริ๊นใบประเมินจึงตองปริ๊นตามจํานวนกรรมการ ทําใหใชกระดาษปริมาณมาก ทําใหเกิดสิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น
และป ญหาในเรื่ องการจั ดเก็บ เอกสารมี เนื้ อที่ นอย การนําสารสนเทศมาใช ทั้ง นี้แ ลวแนวทางในการแก ไขป ญหาดั งกลาวมี
หลากหลายทาง ซึ่งหนึ่งแนวทางคือ การสรางแอปพลิเคชันรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็ปเลต
นํามาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนดานการสอบปองกันวิทยานิพนธ มีการใชงานมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจําลอง
ฐานขอมูลของนักศึกษา ซึ่งกรรมการสามารถประเมินผาน ที่ใชระบบ Adnroid ในการทํางานบนมือถือและแท็บเลต ทําให
โปรแกรมสามารถนํามาใชในเครื่องจริง และผลการประเมินสามารถรายงานผลออกมาเปน PDF พรอมลายเซ็นของกรรมการ
แตละทานในการสอบแตละครั้งทําใหลดขั้นตอนการทํางานและประหยัดทรัพยากรของหนวยงาน รวมถึงสถานที่เก็บเอกสาร
เปนมาเก็บเปนขอมูล
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบน
แท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย
บนแท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
แบบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ คือ เอกสารที่ใชในการสอบปองกันวิทยานิพนธใชในระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตใชกับหลักสูตรการทําวิทยานิพนธ
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คือ Google ไดเล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ต
บนอุปกรณแบบพกพาจึงกอตั้งบริษัท Android,Inc. ขึ้นมาในป พ.ศ. 2548 โดยมุงหมายที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อใช
งานบนอุปกรณพกพา สวนทาง Apple ไดเปดตัว iPhone ในป พ.ศ. 2550 ดวยแนวคิดของการนาจอภาพแบบสัมผัสหลายจุด
มาใชงาน แถมยังเสนอตลาดเอาไวใหจาหนายหรือจับจายซื้อแอพกันดวย แอนดรอยดถูกพัฒนาอยางรวดเร็วไดนาคุณสมบัติ
เหลานี้มารวมไวในระบบปฏิบั ติการและทาใหรองรับการทางานแบบมัลติ ทาสก กิ้ง (Multitasking) ดวยการทางานร วมกั บ
ระบบงานที่รองรับการทางานระดับองคกรเชน ระบบอีเมลของ Microsoft Exchange, ระบบเครือขายสวนตัวแบบเสมือน
(Virtual Private Network-VPN) หรือการลบขอมูล ในอุป กรณพ กพาจากระยะไกล ก็คล ายๆกั บรูปแบบการทางานของ
ระบบปฏิบั ติการ BlackBerry ที่ ทางบริษัท Research In Motion ได นามาใชกับโทรศัพ ทมือถือ BlackBerryทุกรุ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด(Android) ไดเริ่มเปนที่รูจักตั้งแตที่มีการประกาศกอตั้ง Open Handset Alliance ในป พ.ศ.
2550 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอรส(Open Source) สาหรับนาไปใชรวมกับระบบการทํางาน
แบบฝงตัว (Embedded System) ซึ่งทาง Google ก็ได สนับสนุนและผลักดันจนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
กรอบแนวความคิดในการศึกษา คนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนาการใชแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต สําหรับกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใชกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1 และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ตามรายละเอียด กรอบ
แนวความคิดในการวิจัย ดังนี้
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Adobe Air

Android Client
Application on tablet

web Server )PHP My-SQL)

4. สมมติฐานของการวิจัย
4.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ที่มีตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อยูในระดับมาก
4.2 ผูใชมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อยูในระดับมาก
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (Software Development cycle) แสดงถึงขั้นตอน
วิธีการดําเนินการวิจัยของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 5 ขั้นตอน

5.1 ศึกษาสภาพปญหาการทํางานและแผนการทํางาน
ศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหรูปแบบการทํางานเกี่ยวกับการสอบปองกันวิท ยานิพนธ ไดแกการศึกษากระบวนการ
ทํางานเรื่อง แผนงานการสอบปองกันวิทยานิพนธ ในเรื่องของเวลาในการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ตั้งแตนักศึกษา เจาหนาที่
จนถึงกระบวนการสอบของกรรมการ
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จากภาพแผนงานการสอบปองกันวิทยานิพนธ มีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเตรียมยื่นคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ พรอมโครงยอและใบผลการเรียนแบบตรวจสอบ พรอมเลม
ตามจํานวนกรรมการ นักศึกษาตองเรียนรายวิชาครบ เกรดเฉลี่ยไมต่ําวา 3.00 ระดับปริญญาเอกแบบ 2.1 ไดรับอนุมัติหัวขอ
แลวไมนอยกวา 240 วัน สําหรับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ไมนอยกวา 120 วัน ไดผานการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
แลวไมนอยกวา 30 วันทําการ นักศึกษาใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนาภาคลงนาม กอนเสนอบัณฑิต
วิทยาลัย
5.1.2 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองและกรอกขอมูล และแตงตั้งคณะกรรมการสอบ รวบรวมเอกสารใหครบและนําคํารอง
ใหอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาคลงนาม
5.1.3. นักศึกษาสงใบคํารองของสอบปองกันใหกับเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและจัดพิมพเอกสารคําสั่ง
สอบปองกันวิทยานิพนธและแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
กระบวนงานการจัดพิมพเอกสาร
คียขอมูลใน
ระบบบัณฑิต

กรอกขอมูล
-รหัสนักศึกษา
-เลือกกรรมการ

แกไขแบบ
ประเมิน
-วันที่
-ชื่อเรื่อง
-Format

นักศึกษาเอกสาร
ไปสอบปองกัน

คียขอมูลใน
Application

สงเอกสารใหกับ
บัณฑิตวิทยาลัย

Print แบบ
ประเมินตาม
จํานวนกรรมการ

กรอกขอมูล
-รหัสนักศึกษา
-เลือกกรรมการ

กรรมการทํา
การประเมิน
ใน
Application

ฝายวิชาการเก็บเอกสาร
ในรูปแบบกระดาษ

แบบเดิม
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แบบใหม

รายงาน
แบบ
ประเมิน

เก็บขอมูล
ใน
ฐานขอมูล
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ตารางเปรียบเทียบทรัพยากรการสิ้นเปลือง
ราคากระดาษและหมึก
กระดาษ A 4 ยี่หอไอเดีย แม็กซ 80 แกรม 1 รีม 500 แผน ราคารีมละ 99.51 บาท/ริมละ ราคา 0.19902 บาท/แผน
หมึก Cannon 39II 1 ตลับ ราคา 5,325.60 บาท ปริ๊นได 6,400 แผน ราคาหมึกตอแผน 0.83259375 บาท / แผน
ที่มา : คุณชิดชญา แชลิ้ว หนวยพัสดุ สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 5-6 คน
ระดับปริญญาโท ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 3-4 คน
ที่มา : ขอบังคับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
5.1.4. ฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองในเรื่องของรูปแบบและเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5.1.5. งานสารบรรณทําการออกเลข และทําการ Scan เขาระบบ
5.1.6. งานสารบรรณนําเอกสารคําสั่งและแบบรายงานผลการสอบปองกันใหการเงินเพื่อทําการเบิกเพื่อจายเงินคาตอบแทน
กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
5.1.7 เจาหนาทีจัดสงเอกสารไปที่ภาควิชากรณีเปนภาคพิเศษ แตถาเปนภาคปกตินักศึกษาจะมารับเอง
5.1.9 นักศึกษาดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธตามคํารองสอบปองกันวิทยานิพนธ
5.1.10 นักศึกษาสงไดรับแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธที่ทําการสอบเสร็จแลวใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1
สัปดาหนับจากวันสอบ
5.1.11 ฝายวิชาการนําแบบรายงานผลการสอบปองกันการทําการเสนอผูบริหาร
5.1.12 ฝายวิชาการจัดเก็บเอกสาร เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ
5.2 วิเคราะหขอมูล/ความตองการจําเปนในการทําแบบรายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธ
นําขอมูลทีไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่เชี่ยวชาญงานวิชาการและงานสารบรรณและผูเกี่ยวของบัณฑิตวิทยาลัย และ
แบบรายงานผลการสอบปองกันที่จําเปนตองใชในจําลองและสวนไหนตองใชเอกสารตัวจริง โดยผูวิจัยวิเคราะหเอกสารไดดังนี้
5.2.1. แบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธในสวนที่ 1 ตองมีการเซ็นเอกสารจริงโดยกรรมการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ
5.2.2. ใบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธสามารถนํามาสรางแอปพลิเคชันไดเนื่องจากไดสัมภาษณเจาหนาที่
เชี่ยวชาญงานวิชาการและงานสารบรรณและผูเกี่ยวของบัณฑิตวิทยาลัย ในของลายเซ็นสามารถจําลองหรือไมจําเปนตองใช
จริง
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วิเคราะหขอมูลที่ใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันในสวนของการสรางฐานขอมูลที่ตองใช นักศึกษา ขอมูลกรรมการ
สอบ (อาจารย) รายการประเมินและผลการประเมินการสอบ ตําแหนงกรรมการที่ไดจากคําสั่งสอบปองกันวิทยานิพนธ โดย
สรุปไดดังนี้
ขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย ชื่อนักศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ชื่อ
วิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขอมูลกรรมการสอบ ชื่อกรรมการ อาจารย ลายเซ็น
รายการประเมินและผลการประเมินการสอบ ประกอบดวย คําชี้แจง รายการการประเมิน ระดับการประเมิน
หมายเหตุ ขอเสนอแนะ ผลการสอบวิทยานิพนธ
ตําแหนงกรรมการที่ไดจากคําสั่งสอบปองกันวิทยานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการสอบ อาจารยที่ปรึกษา
หลัก อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ ผูแทนบัณฑิต
5.3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบรายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธ
ในขั้ นตอนการออกแบบและพั ฒนาระบบในการออกแบบพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น แบบรายงานผลการสอบปองกั น
วิทยานิพนธ พัฒนาดวยโปรแกรม Adobe Animate CC โดยใชฐานขอมูล ทําหนาที่จัดการฐานขอมูล และใชเทคโนโลยี
Adobe Air เขามาแปลงลงอุปกรณสมารทโฟนใชโปรแกรม ในการแตงภาพ ใช Adobe Dreamweaver ในการทําเว็บและ
รายงานผลแบบประเมินสอบปองกันวิทยานิพนธ ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาระบบดวยผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา ใน
การสรางแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกตองของแอปพลิเคชัน แลวสรุปผล แกไขตามคําแนะนํา แลวนําแอป
พลิเคชันไปใชทดสอบ และเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจจากผูใชงาน
5.4 ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
สรางแบบสอบถามงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงาน
สอบปองกันวิทยานิพนธ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ โดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
ติด ตอผู เชี่ ย วชาญทางด านเทคนิ คโดยนํ าแบบสอบถามความคิ ดเห็ นพร อมด วย แอปพลิ เคชั นแบบรายงานสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของโปรแกรม จํานวน 5 ทาน โดยแบงอาจารยภาคคอมพิวเตอร 3 ทาน
และ เจาหนาที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 2 ทาน จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และสรุปผล
5.5 ศึกษาผลการใชระบบ
ในขั้ นตอนนี้ ผู วิจัย ได นําแอปพลิ เ คชั นแบบรายงานสอบป องกั นวิ ท ยานิ พ นธ แ ละคู มือการใช ง าน ที่ พั ฒ นาขึ้ นไป
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชระบบ 30 คนดวยแบบสอบถาม เก็บขอมูลและนําผลที่ไดมาวิเคราะห และสรุปผลความพึง
พอใจของแอปพลิเคชัน การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบที่พัฒนาขึ้น โดยประเมิน คือความพึงพอใจของผูใชในแอป
พลิเคชันแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับเหมาะสมดี
6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
โดยใช แอพพิเคชั่น มาพัฒนาบบรายงานผลและแบบประเมินการสอบปองกันวิทยานิพนธ ที่ผูใชสามารถเรียกใชงานผาน
แอปพลิเคชั่น
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ภาพที่ 1 หนาเริ่มการเขารหัสนักศึกษา ที่ใชในการ Login เพื่อเขาสูระบบ โดยใชรหัสนักศึกษาและตรวจขอมูลนักศึกษา
เบื้องตนที่ทําการสอบปองกันวิทยานิพนธ

ภาพที่ 2 หนาจอตรวจสอบและเลือกเครื่องใหกับกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธกรรมการทําการตรวจสอบชื่อกรรมการ
และขอมูลนักศึกษา

ภาพที่ 3 หนาจอประเมินตามลําดับ ขอ 1-13 ขอ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจ หนาจอสําหรับกรรมการการประเมินผลการ
สอบปองกันวิทยานิพนธ โดยทําเครื่องหมาย / ในชอง ที่ ไมผาน หรือ ผาน หรือ ผานแบบมีเงื่อนไข
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ภาพที่ 4 หนาจอแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
6.2 ผลความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันแอพพลิเคชั่นแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบน
แท็บเลต
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีผลตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
ระดับความ
คิดเห็น
รายการ
ความเหมาย
S.D.
.
1. ความเหมาะสมของขั้นตอนการประเมิน
2. ความเหมาะสมของการเลือกกรรมการ

4.40
3.60

0.89
0.89

3. ความงายในการใชงาน

4.40

0.55

4. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ

4.40

0.55

5. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร
6. ความเหมาะสมในการเลือกใชพื้นหลัง

4.80
4.20

0.45
0.45

7. ความเหมาะสมในการจัดวางสวนตางๆ
8. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในหนาจอ
9. ความเหมาะสมของตําแหนงชองกรอกขอมูล
10. ความหมาะสมการใชถอยคําบนจอภาพสามารถสื่อสาร
11. ความรวดเร็วในการใชงาน

4.00
4.80
4.60
3.60
4.20

0.00
0.45
0.55
0.55
0.45

12. ความถูกตองสมบูรณ

3.60

0.89

13. ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นในภาพรวม

4.40
4.23

0.55
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ที่มีผลตอแอปพลิเคชัน แบบรายงานผลการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต ในดานตางๆ พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.23 และเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.67 สอดคลองตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนีเ้ นื่องจากคุณภาพของแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกัน
วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต เนื่องจากความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่
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นําเสนอในหนาจอ ความเหมาะสมของตําแหนงชองกรอกขอมูล มีความเหมาะสมและไดคาเฉลี่ยมาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีผลตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต
.

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

1. สะดวกในการใชงาน

4.73

0.45

มากที่สุด

2. ความงายตอการใชงานโปรแกรม

4.63

3. ความถูกตองในการใชงาน
4. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน
5. ภาพรวมของโปรแกรมมีความเหมาะสม
เฉลี่ยโดยรวม

4.63
4.73
4.60
4.67

0.56
0.56
0.64
0.62
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการการประเมิน

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ ผูใช
จํานวน 30 คน ประกอบดวย อาจารยจํานวน 13 คน เจาหนาที่จํานวน 17 คน สวนใหญเปนเพศหญิง หนวยงานบัณฑิ ต
วิทยาลัย รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรม มีคาเฉลี่ย 4.67 และเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 สอดคลองตามสมมิฐานขอที่ 2 เนื่องจากมีความ
พึงพอใจจากผูใชสามารถสะดวกในการใชงาน มีความงายตอการใชงานโปรแกรม มีความถูกตองในการใชงาน และลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดี
7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ ระบบการเซ็นชื่อแบบอิเ ล็กทรอนิ กสบ นแทบเล็ ตเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถื อ
มีขอมู ลพื้นฐานของนักศึ กษาใหที่ ปรึกษา/กรรมการตรวจสอบและเรียกดูประวัติ การศึกษาตาง ๆ ได (เทาที่ จํา เปนและไม
ความลับ) แสดงสถานะบอกอัตโนมัติวาขอมูลสวนไหน ยังไมไดกรอก ปรับคําอธิบายใหเหมาะสม แอปพลิเคชันนี้ใชสําหรับ
หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับกรรมการชาวตางชาติ เอกสารแนะนํากรรมการนอกมหาวิทยาลัยที่ไมเคยประเมิน
แบบรายงานผลสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหทราบขั้นตอนการประเมินและเพื่อความถูกตองและสรางความเขาใจ เปนตน
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณผู เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท า นที่ ไ ด ก รุ ณ าสละเวลาอั นมี ค า ตรวจประเมิ นเครื่ องมื อในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ และได ใ ห
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยอยางละเอียดถี่ถวน และไดใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
เครื่องมือในการวิจยั ครั้งนี้
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การปรับปรุงวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณในการแบงสวนภาพที่มีสญ
ั ญาณรบกวน
ประเภทซอลทแอนดเปปเปอร
Improvement of Region-based Active Contour for Image Segmentation
under Salt and Pepper Noise
ปาลิดา พวงแพ* ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ และสรร รัตนสัญญา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
*
ppuangpae@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยเบื้องตนในการปรับปรุงการแบงสวนภาพดวยวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณ
(Region-based Active Contour Method) เพื่อใหมีความทนทานตอสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร (Salt
and pepper noise) ไดมากขึ้น โดยเปรียบเทียบการใชตัวกรองมัธยฐาน (Median filter) กับวิธี Curvature flow ในการลบ
สัญญาณรบกวนออกจากภาพ ผลการทดลองเบื้องตนแสดงใหเห็นวา วิธี Curvature flow นั้นจะชวยกรองสัญญาณรบกวน
ประเภทซอลท แอนดเปปเปอรออกจากภาพไดอยางมีประสิท ธิภาพ เมื่ อเที ยบกั บการใชตั วกรองมั ธยฐาน รวมถึ งปรั บปรุ ง
รายละเอียดของภาพใหมีความชัดเจนขึ้น โดยที่ขอบของวัตถุยังคงไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพ
ดวยวิธี Local SPF ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: แอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชบริเวณ ตัวกรองมัธยฐาน Curvature flow สัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนด
เปปเปอร การแบงสวนภาพ
Abstract
This paper presents preliminary study on an improvement of region-based active contour method
for image segmentation to increase its robustness to salt and pepper noise. The performance of two noise
removal methods, namely Median filtering and Curvature flow, were compared in this paper. The preliminary
results showed that Curvature flow method can filter Salt and Pepper noise from the input image effectively
compared to the results of using Median filter. The details of input image was as well enhanced so that
more details can be seen clearly while the edges of objects were preserved. Therefore, the image segmentation
can significantly benefit from using Curvature flow method to remove noise.
Keywords: region-based active contour method, median filter, curvature flow, salt and pepper noise,
image segmentation
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1. บทนํา
ภาพถายทางการแพทย เชน ภาพถายที่ไดจากเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร หรือเครื่อง MRI งานวิเคราะห มักมี
สัญ ญาณรบกวนปะปนอยู รวมถึง ความซั บ ซอนของรู ป รางวั ตถุ ตลอดจนความสว างของภาพที่ แตกต างกั น ซึ่ ง ทํ าให การ
วิเคราะหภาพถายประเภทนี้ตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญจากนักวิเคราะหสูง ซึ่งในการวิเคราะหจําเปนตองทํา
การแยกสวนอวัยวะ หรือพื้นที่ตางๆ ใหชัดเจน แมนยํา เนื่องจากผลการวิเคราะหหรือแยกสวนภาพถายนี้เปรียบเสมือนการคัด
กรองความเสี่ยงเบื้องตนของอาการเจ็บปวยตางๆ แมกระทั่งภาพถายทางดาวเทียมที่ตองมีการตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสราง
เสนทาง หรือวัตถุตางๆ ที่อยูในภาพก็พบเจอกับอุปสรรคในการแบงสวนภาพเชนกัน โดยเกิดไดจากสาเหตุตางๆ กัน ไดแก การ
พรามัวจากการสั่น การปรับโฟกัสของกลองผิดพลาด ขนาดของเซนเซอรที่รับภาพ ความเสียหายจากธรรมชาติของมนุษย หรือ
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม (บุ ญธรรม , 2556: 212) เป นตน ซึ่ งทําให เกิด สัญ ญาณรบกวนแบบต างๆ ในภาพ โดยเฉพาะ
สัญญาณรบกวนแบบซอลทแอนดเ ปปเปอร (Salt and Pepper Noise) ในการกลับไปบันทึกภาพถายใหมให มีสัญ ญาณ
รบกวนนอยที่สุดนั้น อาจทําไดยาก และสิ้นเปลืองคาใชจาย จึงไดมีการพัฒนาวิธีการแบงสวนภาพดวยเทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาตางๆ ที่กลาวมาได เชน วิธีแอ็กทีฟคอนทัวร (Active Contour) ที่นําเสนอโดย Kass et al.
(1987) ซึ่งเปนเทคนิคการแบงสวนภาพที่มีความยืดหยุนในการออกแบบและพัฒนา อีกทั้งยังเปนที่นิยมในการใชระบุขอบของ
วัตถุในภาพในปจจุบัน และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับภาพถายในงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ยังไมสามารถ
จัดการปญหาดังกลาวได
ตอมาจึงไดมกี ารพัฒนาวิธแี อ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณใหมีประสิทธิภาพในการระบุขอบของวัตถุในภาพได
ดียิ่งขึ้น โดยวิธี CV (Chan et al., 2001), SBGFRLS (Zhang et al., 2010) และ ORACM (Talu, 2013) นั้นเปนวิธีแอ็กทีฟ
คอนทัวรแ บบใช ขอมูล บริ เวณที่ มีค วามสามารถในการแบ งส วนภาพที่ มีข อบเขตของวัต ถุไ มชั ดเจนหรื อไมต อเนื่อ ง รวมถึ ง
ทนทานต อสั ญ ญาณรบกวนไดใ นระดับ หนึ่ ง แต ไ มส ามารถระบุข อบเขตของวั ต ถุใ นภาพที่ มีค วามสว างแตกต างกั นไดดี นัก
หลังจากนั้น Liu et al. (2012) และ Li et al. (2007) จึงนําเสนอวิธี LRCV และวิธี LBF ขึ้นตามลําดับ ทําใหการระบุขอบเขต
ของวั ต ถุ ใ นภาพที่ มี ค วามสว างแตกต างนั้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น แต ท ว า วิ ธีการเหล านี้ มี ค วามยุ ง ยากในการพั ฒ นา
เนื่องจากมีพารามิเตอร (Parameters) ที่เปนคาคงที่เปนจํานวนมาก Azizi et al. (2016) จึงไดนําเสนอวิธี Local SPF ซึ่ง
สามารถระบุขอบเขตของวัตถุในภาพที่มีความสวางแตกตางไดดีขึ้น มีความทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น ใชเวลาในการ
ประมวลผลนอยลง อีกทั้งยังมีพารามิเตอรที่เปนคาคงที่นอยกวาวิธี LBF อีกดวย อยางไรก็ตาม หากสัญญาณรบกวนนั้นมีความ
หนาแนนเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพดวยวิธี Local SPF นั้นจะลดลง การกรองสัญญาณรบกวนออกจากภาพ
กอนที่จะเขาสู กระบวนการแบ งสวนภาพนั้น ย อมทํ าใหประสิ ทธิ ภาพในการแบ งส วนภาพเพิ่ มขึ้ น แตอยางไรก็ดี การกรอง
สัญญาณนั้นจะทําใหรายละเอียดและขอบของภาพถูกกรองออก หรือถูกทําลายไปกับสัญญาณรบกวน ทําใหผลลัพธที่ได จาก
การแบงสวนภาพเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได จึงตองมีการเลือกตัวกรองที่มีความเหมาะสมกับสัญญาณรบกวน
งานวิจัยนี้จึงศึ กษาวิธีการลบสัญญาณรบกวน (Noise removal) ที่เ หมาะสม เพื่อ ปรับปรุงการแบงสวนภาพที่ มี
สัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร เพื่อใหภาพนั้นมีสัญญาณรบกวนที่ลดนอยลง ในขณะที่ยังคงรายละเอียดของ
ภาพไวไดในระดับหนึ่ง และนําภาพที่ผานการกําจัดสัญญาณรบกวนแลวมาใชในการแบงสวนภาพวัตถุดวยวิธี Local SPF ได
ตามที่ตองการ โดยผลการทดลองเบื้องตนพบวาการกรองสัญญาณกอนการแบงสวนภาพนั้น ทําใหวิธีการแบงสวนภาพมีความ
ทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น ในสวนที่ 2 ของงานวิจัยนี้จะกลาวถึงวัตถุประสงคในการวิจัย สวนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 4 วิธีดําเนินการวิจัย สวนที่ 5 ผลการวิจัย สวนที่ 6 สรุปผลการวิจัย และสวนที่ 7 ขอเสนอแนะ
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อพัฒนาวิธีการกําจัดสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอรโดยที่รายละเอียดของภาพยังคงอยู ซึ่งจะทํา
ใหการแบงสวนภาพดวยแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณมีประสิทธิภาพและทนทานตอสัญญาณรบกวนไดเพิ่มขึ้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แอ็กทีฟคอนทัวร
แอ็กทีฟคอนทัวร หรือสเน็ก (Snake) ถูกนําเสนอโดย Kass et al. (1987) มีหลักการทํางาน คือ เสนคอนทัวรจะ
ถูกกําหนดลงไปในภาพอินพุต (Input Image) จากนั้นเสนคอนทัวรจะคอย ๆ เคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปรางไปยังทิศทางที่เปน
ขอบของวัตถุ จนกระทั่งไดวัตถุที่ตองการออกมา โดยเสนคอนทัวรนั้น จะสามารถเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปรางไดจากการอาศัย
แรงภายในคอนทัวร (Internal Force) และแรงภายนอกคอนทัวร (External Force) ซึ่งแรงภายในคอนทัวรนั้นจะทําหนาที่
ควบคุมความราบเรียบของคอนทัวรในขณะที่ทําการเคลื่อนที่ สวนแรงภายนอกจะทําหนาที่เปลี่ยนรูปรางและขับเคลื่อนคอน
ทัวรไปยังวัตถุที่เราตองการ ซึ่งแรงภายในคอนทัวร สามารถเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา แรงราบเรียบ (Smooth Force) เนื่องจาก
เปนแรงที่ทําหนาที่ ในการควบคุ มความราบเรียบของคอนทัวร ไมใ หเกิด ความขรุขระในการเคลื่ อนที่ จึ งไมมี ผลกระทบกั บ
รูปรางโดยรวมของคอนทัวรมากนั ก แตกตางจากแรงภายนอกคอนทั วรที่มีผลกระทบอยางมากตอการเคลื่อนที่และเปลี่ย น
รูปรางของคอนทัวร จึงถูกเรียกอีกอยางวาแรงหลัก (Main Force) โดยแรงหลักนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
แรงหลักแบบใชขอบ (Edge-Based) และแบบใชบริเวณ (Region-Based) สามารถแสดงรูปแบบของแรงที่ทําใหเสนคอนทัวร
เคลื่อนที่ไดดังสมการที่ (1)
(1)
โดย
คือ แรงที่ทําใหแอ็กทีฟคอนทัวรเคลื่อนที่,
คือ แรงราบเรียบ และ
คือ แรงหลัก
Tula (2013) ไดนําเสนอวิธี ORACM เพื่อปรับปรุงจุดบกพรองของวิธี SBGFRLS โดยเปลี่ยนสมการที่ใชคํานวณ
ฟงกชันเซตระดับ (Level set) ใหม ทําใหวิธี ORACM ไมจําเปนตองปรับคาพารามิเตอรเมื่อเปลี่ยนภาพอินพุต รวมถึงใช
ฟงกชันเซตระดับในขณะปจจุบันแทนการประมาณคาของเสนโคง (Curvature approximation) ทําใหวิธี ORACM ใชเวลาใน
การประมวลผลลดลงเมื่อเทียบกับวิธี CV และวิธี SBGFRLS เปนอยางมาก นอกจากนี้ยังใชโอเปอเรชัน (Operation) การเปด
ภาพ (Image opening) และปดภาพ (Image closing) แทนการใชวิธี Gaussian smoothing ในการทําใหฟงกชันเซตระดับ
นั้นมีความราบเรียบ อยางไรก็ตามวิธีการนี้ก็มีขอบกพรองเนื่องมาจากการใชขอมูลบริเวณของทั้งภาพมาทําการคํานวณ ทําให
การคนหาวัตถุที่มีความหนาแนนของขอมูลแตกตางกันนั้น ทําไดไมสมบูรณ
ในการแก ปญหาการแบง สวนภาพที่ วัตถุ มีความหนาแน นของขอมู ลแตกตางกัน Li et al. (2007) ไดนําเสนอ
วิธีการใช LBF ซึ่งจะใชคาความหนาแนนของขอมูลเฉพาะบริเวณของภาพแทนการใชขอมูลจากทั้งภาพ โดยการใชฟ งกชัน
ราบเรียบ (Smooth function) ในการหาคาความหนาแนนเฉพาะบริเวณของภายในและภายนอกสวนโคง แตวิธีนี้จําเปนตอง
กําหนดจุดเริ่มตนของเสนคอนทัวรในตําแหนงที่มีความสวางภาพที่แตกตางกัน จึงจะทําใหคอนทัวรสามารถเคลื่อนที่ไปยังขอบ
ของวัตถุไดอยางมีประสิทธิภาพ
Azizi et al. (2016) ไดนําจุดเดนของวิธี ORACM และ LBF มาปรับใชโดยนําเสนอวิธีการใชคา SPF เฉพาะบริเวณ
(Local SPF) แทนการใชคา SPF ของทั้งภาพ (Global SPF) ในการปรับปรุงฟงกชันเซตระดับ โดยคาของ Local SPF นั้นจะ
ถูกกําหนดใหอยูในชวง [-1, 1] ทําใหวิธีการ Local SPF นี้สามารถคนหาวัตถุที่มีความหนาแนนของขอมูลภาพที่แตกตางกันได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังใชเวลาในการประมวลผลที่รวดเร็วเทียบเทากับวิธี ORACM เนื่องมาจากใชการคํานวณ
ฟงกชันเซตระดับแบบเดียวกัน
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แมวาวิธี Local SPF จะมีความสามารถในการแบงสวนภาพอินพุตที่มีความสวางภาพที่แตกตางกัน แตในการใชงาน
จริงนั้น ภาพอินพุตมักมีสัญญาณรบกวนที่ไมคาดคิดปะปนอยูดวย ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพเปน
อยางมาก โดยเฉพาะสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอรที่สงผลกระทบตอความหนาแนนและขอบของภาพโดยตรง
3.2 สัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร
สัญ ญาณรบกวนชนิ ดซอลทแ อนดเ ปปเปอร หรือสัญ ญาณรบกวนแบบอิม พัล ส (Impulse noise) เป นสั ญญาณ
รบกวนที่เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การถูกรบกวนอยางรุนแรงและฉับพลันในสัญญาณภาพ การบันทึกตําแหนงผิดพลาดใน
หน วยความจํา การสง ผ านข อมู ล ในช องที่ มีสั ญ ญาณรบกวน หรื อความผิ ด พลาดจากการแปลงสั ญญาณจากอนาล็ อกเป น
ดิจิตอล เปนตน ลักษณะเฉพาะของสัญญาณรบกวนประเภทนี้จะปรากฏจุดสีขาวและจุดสีดํากระจายอยูทั่วทั้งภาพ โดยจุดสี
ขาวนั้นเกิดจากการที่สัญญาณรบกวนเปลี่ยนคาความเขมแสงใหเปนคาสูงสุดมีคาเขาใกล 255 และจุดสีดําเกิดจากการเปลี่ยน
คาความเขมแสงใหเปนจุดต่ําสุดมีคาเขา 0 โดยทั่วไปแลวความนาจะเปนของชนิดของจุด สีขาวและสีดํานั้นจะนอยกวา 0.1
สําหรับ Probability Density Function (PDF) ของสัญญาณรบกวนประเภทนี้สามารถแสดงไดดังสมการที่ (2)
(2)
ถา b < a ระดับสีเทา b จะแสดงเปนจุดสีขาวในภาพ และ a จะแสดงเปนจุดสีดําบนภาพ ถา Pa และ Pb มีคาเทากับ 0 จะ
เรียก PDF นี้วายูนิโพลาร (Unipolar)

ภาพที่ 1 PDF pI (z ) ของสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร
ตัวกรองที่นิยมนํามาใชกรองสัญญาณรบกวนประเภทนี้ ไดแก ตัวกรองคามัธยฐาน (Median filter), ตัวกรองคามัธย
ฐานแบบปรับคาได (Adaptive Median filter) และตัวกรองคาเฉลี่ยทางคอนทราฮาร มอนิก (Contraharmonic Mean
filter) เปนตน ซึ่งตัวกรองเหลานี้มีจุดบกพรองในเรื่องของการรักษาภาพขอบเมื่อภาพอินพุตนั้นมีความหนาแนนของสัญญาณ
รบกวนสูง
3.3 ตัวกรองคามัธยฐาน
เปนตัวกรองที่ไมเปนเชิงเสน (Nonlinear filter) โดยการประมวลผล จะใชวิธีการบวกคาเพิ่มเขาไปในภาพ จึงทําให
ตัวกรองชนิดนี้ทํางานดวยระยะเวลาที่สั้น หากภาพอินพุตมีสัญญาณรบกวนต่ํา ตัวกรองชนิดนี้จะสามารถทํางานไดดี โดยที่ยัง
สามารถรักษาขอบของภาพไวได โดยสมการในการกรองสัญญาณภาพแสดงไดดังสมการที่ (3)
(3)
โดย x คือ พิกัดใดๆ ใน , y คือผลลัพธของพิกัดใดๆ จากตัวกรองมัธยฐาน และ คือ พิกัดขางเคียงของจุดที่พิจารณาใน
ขนาดหนาตาง [m, n]
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3.4 Curvature flow
Malladi et al. (1995) ไดนําเสนอวิธีการทํา Smoothing และ Enhancement ภาพดวยวิธีการไหลของเสนโคง
(Curvature flow) ซึ่งใชหลักการของ Geometric heat equation ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ซึ่งการทํา Smoothing
และ Enhancement นี้ เปนวิธีเบื้องตนที่นิยมใชในการชวยคนหาขอบภาพ (Edge finding) และแบงสวนภาพ โดยฟงกชัน
ความเร็ว (Speed function) ที่ทําใหเสนโคง κ เคลื่อนที่สามารถแสดงไดดังสมการที่ (4)
(4)
โดย คือ เสนโคงของภาพอินพุตที่เวลา t,
คือ ฟงกชันความเร็วของเสนโคง κ และ
คือ คาเกรเดียนตแมกนิ
จูด (Gradient magnitude) ของเสนโคง
การเคลื่อนของฟงกชันความเร็วนั้นจะขึ้นอยูกับคา
และ
โดยจะสามารถคํานวณไดจากคาเฉลี่ย
ของพิกเซลเฉพาะบริเวณ (Local pixel value) สามารถแสดงไดดังสมการที่ (5) สําหรับเครื่องหมายที่ไดจากผลลัพธของ
นั้นจะเปนการแสดงตําแหนงของเสนโคง เมื่อ มีคามากกวา 0 แสดงวาจุดที่คํานวณนั้นอยูภายนอกเสนโคง ในทางกลับกัน
เมื่อ มีคานอยกวา 0 แสดงวาจุดที่คํานวณนั้นอยูภายในเสนโคง
(5)
โดย
คือ คาเฉลี่ยความสวางของภาพที่บริเวณใกลเคียงพิกัด
ทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศของเกรเดียนต

และ

คือ คาเฉลี่ยความสวางของพิกัด

ใน

สําหรับการทํา Enhancement ใหกับรูปอินพุตเฉพาะในบริเวณที่ตองการ สามารถเพิ่มเงื่อนไขของฟงกชันความเร็ว
ไดดังสมการที่ (6)
(6)

เมื่อ คือ คาเทรชโฮลด (Threshold)
ภาพที่ 2 เปนการแสดงภาพตนฉบับ เปรียบเทียบกับภาพผลลัพธที่ไดจากการใชตัวกรองมัธยฐาน และ วิธี
Curvature flow ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา ภาพผลลัพธที่ไดจากการใชตัวกรองมัธยฐานนั้นมีรายละเอียดที่ถูกลดทอนไป
คอนขางมาก รวมถึงขอบของวัตถุที่ถูกเบลอไป สวนภาพผลลัพธที่ไดจากวิธี Curvature flow นั้นจะมีความราบเรียบ และ
ความสวางแตกตางไปจากภาพอินพุต เนื่องมาจากคุณสมบัติการทํา Smoothing และ Enhancement โดยการปรับเปลี่ยน
พารามิเตอรที่เปนคาคงที่ในสมการที่ (6)

ก
ข
ค
ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการกรองสัญญาณรบกวนของภาพอินพุต โดย (ก) คือภาพอินพุต (ข) ภาพผลลัพธที่ไดจาก
การใชตัวกรองมัธยฐาน และ (ค) ภาพผลลัพธที่ไดจากวิธี Curvature flow
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วิธี Curvature flow สามารถพัฒนาไดงายโดยการใชขอมูลพิกเซลในบริเวณใกลเคียงมาใชในการคํานวณ มีจุดเดน
ในเรื่ องความทนทานต อสั ญญาณรบกวน เนื่องจากมีการปรั บปรุง คุณภาพของภาพโดยพิ จารณาจากขอมูล พิกเซลบริเ วณ
ใกลเคียงและคาเทรชโฮลด ทําใหสามารถกําจัดสัญญาณรบกวนไดอยางเปนลําดับขั้น อีกทั้งยังคงคุณลักษณะเดนบริเวณกวาง
ของภาพไวไ มใหเกิดการเสื่อมของภาพ (Image degradation) เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นว าภาพที่ 2(ข) เปนผลลัพ ธที่ไดจากวิ ธี
Curvature flow ซึ่งยังคงรายละเอียดของภาพไวไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ 2(ค) ที่ใชตัวกรองแบบมัธยฐาน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
จากการศึกษา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะลบสัญญาณรบกวน (Noise removal) ออกจากภาพอินพุตกอนที่จะทําการ
แบงสวนภาพ โดยพิจารณาเลือกใชตัวกรองคามัธยฐานและ วิธี Curvature flow ในการปรับปรุงสัญญาณรบกวนใหลดลง โดย
ตัวกรองมัธยฐานนั้น เปนตัวกรองที่รูจักกันกวางขวางในเรื่องการนํามาใชกรองสัญญาณประเภทซอลทแอนดเปปเปอร สวน
วิธีการ Curvature flow เปนวิธีที่สามารถคงรายละเอียดของภาพ และขอบเขตของวัตถุในภาพไดดี สวนตัว โดยการลบ
สัญ ญาณรบกวนออกกอนนั้ น น าจะช วยใหการแบ งส วนภาพนั้นมีค วามทนทานต อสัญ ญาณรบกวนได ดี ขึ้น โดยกรอบการ
ทํางาน (Framework) สามารถแสดงในรูปแบบบล็อคไดอะแกรมไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของวิธีที่นําเสนอ
สําหรับฟงกชันเซตระดับของ Local SPF นั้นสามารถแสดงไดดังสมการที่ (6)
(6)
โดย

คือ ภาพอินพุต, คือ Heaviside function และ

คือ ฟงกชัน Local SPF สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (7)
(7)

โดย และ คือ ฟงกชันราบเรียบที่ประมาณคาความหนาแนนเฉพาะบริเวณของภาพอินพุตภายในและภายนอกวัตถุ
ตามลําดับ โดย
(8)
(9)
โดย

คือ Gaussian kernel

5. ผลการวิจัย
ในการทดลองจะเลือกภาพอินพุตที่มีความสวางของภาพแตกตางกัน และใสสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนด
เปปเปอรในภาพอินพุตที่ความหนาแนน 30% ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยภาพที่ 4 (ก), (จ) และ (ญ) นั้นเปนภาพอินพุตที่มี
สัญญาณรบกวนที่ความหนาแนน 30%, (ข), (ฉ) และ (ฎ) เปนผลลัพธที่ไดจากการแบงสวนดวยวิธี Local SPF และ (ค), (ช)

386 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

และ (ฏ) เปนผลลัพธที่ไดจากการใชฟลเตอรมัธยฐานกอนนําไปแบงสวนดวยวิธี Local SPF และ (ง), (ซ) และ (ฐ) เปนผลลัพธ
จากวิธีที่นําเสนอ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
ภาพที่ 4 (ซาย) ภาพอินพุตที่มีสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอรที่ความหนาแนนของสัญญาณรบกวน 30%
(กลาง-ซาย) ผลการแบงสวนภาพอินพุตดวยวิธี Local SPF (กลาง-ขวา) ผลการแบงสวนภาพอินพุตดวยวิธี Local SPF โดยใช
ตัวกรองแบบมัธยฐาน (ขวา) ผลการแบงสวนภาพอินพุตแบงสวนดวยวิธี Local SPF โดยใชวิธีที่นําเสนอ
จากผลการแบง สวนภาพอินพุตเบื้องตนในภาพที่ 4 จะเห็นวาวิ ธีการที่นําเสนอนั้นใหผลลัพธการแบงสวนภาพได
ดีกวาวิธี Local SPF และวิธีการใชฟลเตอรมัธยฐาน โดยพบวารูปผลลัพธที่ไดจากวิธี Local SPF ใน 4(ข) และ 4(ฉ) นั้นมี
ความใกลเคียงกับวิธีที่ใช Curvature flow ใน 4(ง) และ 4(ซ) เสนคอนทัวรของวิธี Local SPF และ นั้น มีการเคลื่อนที่
ออกไปจากขอบเขตของวั ตถุมากกวาวิธีการที่นําเสนอ และเมื่อพิจารณาที่รายละเอีย ดของภาพผลลัพธ นั้น จะพบวาทั้งวิ ธี
Local LPF และวิธีการใชฟลเตอรมัธยฐานมีรายละเอียดของภาพที่เหลืออยูนอยกวา และขอบของภาพนั้นถูกทําลายมากกวา
วิธีที่นําเสนอ
6. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้นําเสนอผลการทดสอบเบื้องตนในการแบงสวนภาพโดยการใชวิธีการกรองสัญญาณรบกวนรวมดวย ไดแก
วิธี Curvatures flow และตัวกรองแบบมัธยฐาน โดยเลือกพิจารณาภาพอินพุตที่มีความสวางแตกตางกันในการวิจัย ซึ่งเปน
ปญหาการเสื่อมของภาพที่มักพบเจอไดบอยในงานที่ตองมีการแบงสวนภาพถาย รวมถึงสัญญาณรบกวนประเภทนี้มีผลกระทบ
โดยตรงกับความหนาแนนของวั ตถุในภาพ ทํ าใหการแบง สวนภาพถายที่มีลักษณะดั งที่กลาวมาทํ าไดย าก จากการทดสอบ
เบื้องตนพบวาที่ความหนาแนนของสัญญาณรบกวนที่ 30% การกําจัดสัญญาณรบกวนดวยวิธี Curvature flow กอนนําไป
แบงสวนภาพดวยวิธี Local SPF นั้นชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพไดดีกวาการกําจัดสัญญาณรบกวนดวยตัวกรอง
มัธยฐานกอนนําไปแบงสวนภาพดวยวิธี Local SPF เนื่องจากวิธีการใชตัวกรองแบบมัธยฐานนั้น เปนการแทนที่พิกเซลดวย
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คามัธยฐาน จึงทําใหขอบของภาพและรายละเอียดของภาพถูกกําจัดออกไปพรอมกับสัญญาณรบกวนดวย ซึ่งแตกตางจากวิธี
Curvature flow ที่ยังสามารถรักษาขอบและรายละเอียดของภาพไดมากกวาที่ความหนาแนนของสัญญาณรบกวนระดั บ
เดียวกัน
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการทดลองเบื้องตนในการแบงสวนภาพดวยวิธีที่นําเสนอนั้นยังไมสามารถกําจัดสัญญาณรบกวนที่เปนจุดสีดํา
ไดดี จึงทําใหประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพนั้นทําไดโดยไมสมบูรณ โดยในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยนี้ อาจเลือกใช
หลักการของตัวกรองสั ญญาณที่ส ามารถกําจัด สัญ ญาณรบกวนที่ มีลั กษณะเป นจุ ดสีข าวและดํ านี้ ได ดีมาประยุ กต ใช ใ นการ
เคลื่อนที่ของเสนโคงในวิธี Curvature flow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพที่มีสัญญาณรบกวนประเภทนี้ปะปนอยู
ไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด
Funny Veggies Farm Game on Android Operating System
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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชที่มีตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิการแอนดรอยด โดยใชโปรแกรม App Inventor 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ใชมือถือสมารทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
จํานวน 30 คน
ผลการศึกษาพบวา เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีการแสดงผลที่รวดเร็วขึ้น สามารถดึงดูดให ผูเลน
มีความสนใจอยากเลนเกม และผูเลนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในดานตาง ๆ
มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.34 ( X  4.34 ) อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: เกม ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด แอพพลิเคชัน
Abstract
The purposes of this research were to develop Funny Veggies Farm Game created by using a
program called App Inventor 2 on Android operating system and study users’ satisfaction towards the
game. The samples of this study were 30 of Business Computer Department of Nakhon Pathom Rajabhat
University, who using smartphone in Android operating system.
The results showed that Funny Veggies Farm Game on Android operating system had a faster
display and it could attract the players to play the game. In addition, the players were satisfied with the
development of Funny Veggies Farm Game on Android operating system in various aspects. The mean
score of the players’ satisfaction was at the high level of 4.34 ( X  4.34 ).
Keyword: game, android operating system, application
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1. บทนํา
ในปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟนกําลังเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและมีอัตราการใชเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากมีคุณสมบัติการใชงานที่หลากหลายจึงสงผลใหแอพพลิเคชันเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เกมเปนแอพพลิเคชันที่มีจํานวน
มากบนสมารทโฟน สวนใหญเปนเกมที่เลนกันงาย ๆ มีภาพที่สวยงาม เทคโนโลยีในปจจุบันเสริมสรางพัฒนาการการเรี ยนรู
ใหแก เด็กไมวาจะเปนเกม สื่อการเรียนรู กิ จกรรมเสริม ทักษะตาง ๆ ลวนแตส รางความสนใจแก ผูเรี ยนไดเป นอย างดี เช น
เกมปริศนาฟาแลบ เกม quizclash เกมหมากฮอส เปนตน ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ใหความสนุกสนานแกผูเลนทําใหเกิด
ความผอนคลายทางดานอารมณและจิตใจ เกมทุกประเภทสรางเพื่อความสนุกสนานเท านั้น บางเกมมีเ นื้อหาที่มีประโยชน
ตอผูเลนนอย สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเลนได เพราะตัวเกมแฝงดวยเนื้อหาที่มีความรุนแรง เกมจําพวกนี้ทําใหเด็ก
เลียนแบบพฤติกรรมจากในเกม กอใหเกิดพฤติกรรมที่กาวราว เสียดสี เมื่อผูเลนอินกับเกมมากจนเกินไป เกมมีทั้งประโยชน
และโทษสงผลใหวัยรุนและเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมจนเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ซึ่งในปจจุบันมีเกมตาง ๆ มากมายที่มาพรอม
กับเทคโนโลยีที่ทั นสมัยมากขึ้ น ทั้ งเกมออนไลนแ ละเกมออฟไลน อาจจะสง ผลเสียต อรางกาย คือ ทําใหเ กิดอาการตาง ๆ
เชน ปวดหลัง ออนเพลีย แตมีขอดี คือ ชวยใหเกิดความคิดในการวางแผนที่จะเลนเกมประเภทนั้น ๆ
การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั นมี ค วามสํ าคั ญ และเริ่ ม เป นที่ นิย มมากขึ้ นในวงการผู ผ ลิ ต แอพพลิ เ คชั นและผู ส ร างเกม
เนื่องจากแอพพลิเคชันเกมไดเปนที่นิยมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟน นับวามีการเปลี่ยนแปลงของแอพพลิเคชัน
เกมในทางที่ดี ดวยเหตุผลนี้แอพพลิเคชันจึงมีความสําคัญในวงการแอพพลิเคชันเพิ่มขึ้นเชนกัน การไดดูเกมตาง ๆ บนเว็บไซต
มักจะพบปญหาการติดเกมที่ใหประโยชนไดนอย ทําลายพฤติกรรมของผูเลน จึงมีการสรางเกมที่มีความรูเปนการเสริมสราง
พัฒนาการทั้ง ในด านรางกาย จิต ใจ และสังคม เสริม สรางการเคลื่อนไหวของรางกายและอวั ยวะกลไกตาง ๆ ไดรั บความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินและผ อนคลายความเครียด ชวยให เกิดทัศนคติที่ดีในการเล นเกมทั้งเด็กและผูใหญ ซึ่ง เปนการริเริ่ ม
ความคิ ด ในการสร า งเกมในรู ป แบบของเกมแอนดรอยด บ นสมาร ท โฟนหรื อ โทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ มี ค วามสะดวกกะทั ด รั ด
ตอผูเลน มีการดัดแปลงผักชนิดตาง ๆ ที่เปนที่รูจัก ซึ่งสิ่งที่ไดจากการเลนเกมสผักหรรษา คือ ฝกสมาธิใหกับผูเลน ฝกความ
เคลื่อนไหวของนิ้วมือใหมีความคลองแคลววองไว ชวยพัฒนาทักษะการแกปญหาการวิเคราะห และการวางแผนได โดยผูวิจัย
มีแรงจูงใจในการคิดแตมเกมมาจากการทําคะแนนระหวางระยะเวลาภายในเกมที่ไดกําหนดไวจากการออกแบบ
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิการแอนดรอยด
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นฤมล ลับลิพล และศรุติ อัศวเรืองสุข (2554: 8) ไดพัฒนาโปรแกรมอานภาพอักขระภาษาไทยบน android โดย
โปรแกรมทํ าการรั บภาพจากกล องของโทรศั พ ท เคลื่ อนที่ แล วเขาสู กระบวนการ image processing จั ดส ง ขอมู ลไปยั ง
thai ocr engine สําหรับแปลงไฟลภาพใหเปนขอความ และสงขอความไปยัง java api เพื่อแปลงขอความนั้น ใหเปนเสียง
ออกมากรณีที่ตัวอักษรมีบางสวนที่บางหรือขาด หายไป รวมทั้งสีพื้นหลังมีความเขม มากกวาสีตัวอักษร จะทา ใหผลลัพธของ
โปรแกรมเกิดความ ผิดเพี้ยนไป และจา เปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลาตาง ๆ ผานทาง kml file ที่ไดบันทึกค า
ละติ จูด และลองติ จูด ไว ใ นระบบทํ าให ตําแหนง ของสถานที่ ตาง ๆ มี ค วามถู กตองและยั ง มี การแนะนํ าข อมู ล ของสถานที่
ทองเที่ยวตาง ๆ ไวในระบบดวย
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สินีรัตน รบมีชัย (2554: 18) นําเสนอระบบแนะนําการออกกําลังกายบนโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
โดยวัตถุประสงคของระบบเพื่อชวยแนะนําการออกกําลังกายใหกับผูที่สนใจในเรื่องสุขภาพมีการใชทฤษฎีการออกกําลัง ไดแก
การวัดดัชนีมวลกายและผลวิเคราะหอัตราการเผาผานพลังงานของรางกายการคํานวณคาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรมและ
ออกกําลังกายสําหรับผูปวย ซึ่งจะชวย ใหระบบสามารถใหคําแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย ใหมีความเหมาะสมกับผูใชงาน
ระบบมีลักษณะเปนโปรแกรมประยุกตพัฒนา จากเครื่องมือที่ใชในการสรางโปรแกรมประยุกตสําหรับมือถือระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยดและการใชระบบจัดการฐานขอมูล ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใชงานแลวมีความถูกตองสําหรับการคํา นวณคา
และคําแนะนํา
ชยุตม มณีไทย และพงษสิทธิ์ ประเสริฐฤทธิ์ (2553: 9) ไดจัดทําโปรแกรมจัดการสิ่งที่ตองทําและบัญชีครัวเรือนบน
มือถือที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยพัฒนาในลักษณะแอพพลิเคชั่นใชภาษา java, xml และ SQLite สําหรับการจัด
ฐานขอมูลการทํางานของโปรแกรมสามารถเรียกดู เพิ่ม แกไข และลบขอมูลตาง ๆ ไดรวมทั้งมีการสํารองขอมูลและเรียกคืน
ขอมูลไดพบขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากเวอรชั่นของแอนดรอยดที่มีการอัพเดทอยูเสมอและขนาดหนาจอของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
ความแตกตางกัน
jhe-yi hu, chien-cheng sueng, et al. (2012: 27) ไดนําเสนอปองกันสําหรับบริการการชําระเงิ นผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยดโดยอุปกรณที่ใช คือ 3-factor autentication และ virtual private ad hoc
networking ที่งายและนาเชื่อถือในการทําธุรกรรม (transaction) บัตรเครดิตแบบดังเดิมหรือบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระ
เงินโดยที่ 3-factor autentication ประกอบดวยการยืนยันตัวตนดวยการใช pin code การยืนยันดวยตัวตนดวยการด usim
และการยืนยันตัวตนดวยขอมูลทางชีวภาพทางใบหนา (facial biometic) สวน virtual private ad hoc networking
คุณสมบัติพื้นฐานมาจาก open SSL (ใชในการเขารหัสสัญญาณ) และ i-Jetty (เว็บเซอรวิสสําหรับแอนดรอยด)
สุวิวิชญ อินทรภิรมย (2554 : 17) นําเสนอระบบนําทางการทองเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานีดวยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ
บนมือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําทางการทองเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎรธานี และแนะนํ า
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ โดยนํากูเกิ้ลแมพเอพีไอและภาษจาวามาใชในการพัฒนาระบบ เพื่อใหระบบมีความถูกตองและใชนํา
ทางไดจริง ซึ่งระบบไดนําตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ ผานทาง kml file ที่ไดบันทึกคาละติจูดและลองติจูดไวในระบบ ทําให
ตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ มีความถูกตองและยังมีการแนะนําขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไวในระบบดวย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ ผูพัฒนาแอนดรอยด ผูพัฒนาจึงสรุปประเด็นสําคัญจากงานวิจัยตาง ๆ
เพื่อนํามาพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนแนวทางในการชวยใหรูปแบบเกมมีความสวยงาม สะดุดตา
นาสนใจ และสามารถตอยอดในการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมหรือแอพพลิเคชันตาง ๆ ในอนาคต โดยนําวิธีการตาง ๆ ที่ไ ด
ศึกษามาประยุกตใชใหสามารถทําไดจริงขึ้นมาเปนเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชวิธีสุมกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง โดยกลุมตัวอยางการศึกษา ไดแก นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใช
มือถือสมารทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จํานวน 30 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอเกมแอนดรอยดผักหรรษา ซึ่งแบงออกเปน
3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ดานการนําเสนอ และดานการใชงาน
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4.3 การวิเคราะหขอมูล
การออกแบบเกมแอนดรอยด เ ป น การเสริ ม สร า งเกมขึ้ นมาใหม เ พื่ อแทนที่ เ กมเดิ ม ที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ
มีประสิท ธิภาพนอย โดยเริ่มจากการศึ กษาและรวบรวมขอมูลการสรางเกม ทําการวิเ คราะหแ ละออกแบบพั ฒนาเกมให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยการจั ด ทํ า เกมแอปพลิ เ คชั น ในสมาร ท โฟนบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด การศึ ก ษานี้
แบงขั้นตอนการดําเดินงานออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระบบงานเดิม ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน คูมือ และนํา
ขอมูลมาพัฒนาเกมแอปพลิเคชันในสมารทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด รวมถึงศึกษาเครื่องมือที่จะนํามาพัฒนาเกม
แอปพลิเคชันในสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ขั้นตอนที่ 2 การศึ กษาระบบงานใหม ทํ าการกํ าหนดขอบเขตการพั ฒ นาเกมแอปพลิ เ คชั น โดยออกแบบ
การเริ่มเลนเกม และเขาดูขอมูลตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบหนาจอ โดยมีหนาจอแรกเพื่อเขาสูห นาจอภายในเกมแอปพลิเคชัน ไดแก START,
EXIT และ DEVELOPER
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองการใชงานเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนการทดสอบประสิทธิภาพ
การทํ า งานของเกมแอปพลิ เ คชั น ที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห แ ละศึ ก ษาความพึ ง พอใจต อ การใช ง าน
เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
หลั งจากเก็ บรวบรวมข อมูล และนํา ข อมู ล มาวิ เคราะห สรุ ปความพึ งพอใจ โดยใช วิธีการหาค าเฉลี่ ยในแต ล ะด าน
ที่ต องการศึ กษา พรอมทั้ง ค าเฉลี่ย รวมของเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบั ติ การแอนดรอยด มี เ กณฑ ที่ใ ชป ระเมิ น 5 ระดั บ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2552) ดังตอไปนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
5. ผลการศึกษา
การพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด การศึกษาในครั้งนี้ใชโปรแกรม App Inventor 2 สําหรับ
การพัฒนาเพื่อใหต รงกั บขอบเขตและการออกแบบที่ ได กําหนดไว โดยผูวิจัย เลือกใชสีที่ สบายตา ใชข นาดตัวอักษรที่ พอดี
ไมเล็กเกินไป ผูเลนเกมสามารถอานไดงาย ผลการศึกษาแสดงดังตอไปนี้
5.1 หนาจอหลักของแอพพลิเคชัน
จากการออกแบบเกมแอปพลิ เคชั นในสมาร ท โฟน บนระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด โดยมี ห นาจอแรกเพื่ อเข าสู
หนาจอภายในเกมแอปพลิเคชัน ไดแก START, EXIT และ DEVELOPER ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 หนาจอหลักของแอพพลิเคชัน
5.2 หนาจอเกม
หนาจอเกมเปนหนาจอแสดงการทํางานของเกม ผูใชงานสามารถกดที่ตัวแมลงเพื่อทําคะแนน ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หนาจอเกม
5.3 หนาจอ GAME OVER
GAME OVER จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อเกมสิ้นสุดลง ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 หนาจอแสดง GAME OVER
5.4 หนาจอแสดงผูพัฒนาแอพพลิเคชัน
หนาจอผูพัฒนาเปนหนาจอแสดงรายชื่อของผูพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดังแสดงในภาพ
ที่ 4

ภาพที่ 4 หนาจอผูพัฒนา
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5.5 หนาออกจากเกม
หนาจอออกจากเกม จะแสดงปุม YES, NO และ HOME อยูบนหนาจอ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หนาออกจากเกม
จากการสํ ารวจความพึง พอใจของผู ใ ชง าน โดยให ผู ใช งานตอบแบบสอบถามหลัง จากที่ ได เล ม เกมผักหรรษาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแลว จํานวน 30 คน และนําขอมูลมาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเลนที่มีผลตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
รายการประเมิน
ดานการออกแบบ
1. การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสม
2. การออกแบบภาพและพื้นหลังมีความสวยงาม
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาดที่พอเหมาะและสวยงาม
คาเฉลี่ย
ดานการนําเสนอ
2.1 มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
2.2 จัดวางองคประกอบอยางเหมาะสม
2.3 ความสวยงามในการออกแบบ
คาเฉลี่ย
ดานการใชงาน
3.1 การออกแบบใชงานงาย
3.2 ความนาสนใจของโปรแกรม
3.3 การใชภาษาที่เหมาะสมและถูกตอง
คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจตอการใชงานโดยรวม

ผลหารประเมิน
ระดับ
X
4.20
4.23
4.33
4.25

มาก
มาก
มาก
มาก

4.37
4.37
4.23
4.32

มาก
มาก
มาก
มาก

4.47
4.47
4.40
4.45
4.34

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ความพึงพอใจของผูใชงานดานการออกแบบพบวา การออกแบบ
หนาจอมีความเหมาะสม ( X  4.20 ) อยูในระดับมาก การออกแบบภาพและพื้นหลังมีความสวยงาม ( X  4.23 ) อยูในระดับ
มาก และรูปแบบตัวอักษรมีขนาดที่พอเหมาะและสวยงาม ( X  4.33 ) อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมในดานนี้เทากับ
4.25 อยูใ นระดับ มาก ด านการนํ าเสนอพบวา มีความถูกตอง ครบถ วน ทันสมัย ( X  4.37 ) อยูในระดับมาก การจัดวาง
องคประกอบอยางเหมาะสม ( X  4.37 ) อยูในระดับมาก และความสวยงามในการออกแบบ ( X  4.23 ) อยูในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยรวมในดานนี้เทากับ 4.32 อยูในระดับมาก ดานการใชงานพบวา การออกแบบใชงานงาย ( X  4.47 ) อยูใน
ระดับมาก ความนาสนใจของโปรแกรม ( X  4.47 ) อยูในระดับมาก และการใชภาษาที่เหมาะสมและถูกตอง ( X  4.40 )
อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมในดานนี้เทากับ 4.45 อยูในระดับมาก สงผลใหมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.34 ซึ่งอยู
ในระดับมาก
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา ผูใชงานสามารถเขาใชงานเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดอยางรวดเร็ว และ
จากการศึ กษาความพึ ง พอใจพบว า ผู ใ ช ง านมี ค วามพึ ง พอใจต อ เกมผั กหรรษาบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด ใ นด า น
การออกแบบ ด า นการใช ง านอยู ใ นระดั บ มาก และด า นการนํ า เสนออยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเกมผั ก หรรษา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเนนการออกแบบใหมีความเหมาะสม สีสันสวยงาม ใชงานงาย และรวดเร็ว ไมซับซอน รวมทั้ง
มีการแสดงผลคะแนนรวมหลังจากจบเกม จึงสง ผลใหการประเมินความพึ งพอใจตอการใชงานโดยรวมของการพัฒนาเกม
ผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดอยูในระดับมาก
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
7.1.1 ควรนําเทคโนโลยีอื่น ๆ เขามาใชเพื่อพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยมากขึ้น
7.1.2 ควรมีการอัพเดตอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหเกิดการลาสมัย
7.1.3 ควรมี การวิ จัยเรื่องความพึ งพอใจของระบบปฏิ บั ติการโทรศัพ ท มือถือเพื่อจะไดทํ าให งานวิ จัยเรื่องนี้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.2 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 พัฒนาเกมบน Smart phone on Android โดยใชประโยชนจากมือถือ เชน กลอง, GPS และเชื่อมตอ
Social Media
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การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
Practicing skills flowchart writing for primary high school (Grade 7) use
problem-based learning with computer assisted instruction lesson
วรุฒ ปานเหลือง1 และอุบลรัตน ศิรสิ ุขโภคา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ดวยการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหา
เปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่ผานการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดังกล าวไดผลการประเมินจากผู เชี่ย วชาญในระดับ มากที่สุด (xˉ =4.68, S.D.=0.20) และมีความเหมาะสมในการนําไปใช
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน สู ง กว าอย างมี นัย สํ าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก (xˉ =4.43, S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา
การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer
assisted instruction lesson basic writing program course flowchart for primary high school (Grade 7) that
ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction lesson 3) to
study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 7) 30 people
through choose at simple random sampling example have research tools such as lesson plan teaching
techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic writing program
course, flowchart that the evaluation was carried by professional 3 people index of consistency between
398 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

questions and objectives of study satisfaction (IOC) and students satisfaction. The result were found that
1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist highest level (xˉ =4.68, S.D.=0.20) and
apply appropriate 2) Students achievement that study computer assisted instruction lesson higher
statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction lesson
high level (xˉ =4.43, S.D.=0.51) Can conclude that practicing skills flowchart writing for primary high
school (Grade 7) use problem-based learning with computer assisted instruction lesson can increase
learning achievement thus confirming.
Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement
1. บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีไดเขามาชวยอํานวยความสะดวกและ
พัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการสื่อสาร ดานการคาขาย ดานความบันเทิง และดานการประดิษฐหรือ
ออกแบบ เปนตน จึงเห็นไดวาเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 นี้
การเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอรไดมีการสนับสนุนใน
การพัฒ นาผูเรี ยนให มีความรู ความเข าใจ มี ทักษะ และนํ าเทคโนโลยี มาใช ประโยชนในการทํางานและดํารงชีวิต แตทั้ง นี ้
รายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดานการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนจะมุงเนนในการปฏิบัติ การเรียนแบบปฏิบัติผูเรียน
จะให ความสนใจและมีความตองการที่จะเรียนรู แต ในทางตรงกันขามการเรีย นในภาคทฤษฎีผู เรียนจะใหความสนใจนอย
เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย โดยเนื้อหาในภาคทฤษฎีที่กลาวนี้
ไดแก เรื่องการเขียนผังงาน ประกอบไปดวย ความหมายของผังงาน ประโยชนของการเขียนผังงาน สัญลักษณที่ใชในการเขียน
ผังงาน และรูปแบบของการเขียนผังงาน ในเนื้อหาวิชาที่เปนทฤษฎีนตี้ องใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึงขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ
การสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะรูปแบบของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวย
ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เกม สิ่งเหลานี้จะดึงความสนใจของผูเรียน ใหรูสึกตื่นเตน อยากเรียน และเกิด
ความเข าใจได งายขึ้ น ซึ่ งบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนจะเขามาช วยในการเรี ยนภาคทฤษฎี ให การเรี ยนมี ค วามนาสนใจ
สามารถโตตอบกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถ
ทําใหผูเรียน ศึกษาไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 3)
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการเขีย นผั งงาน เพื่ อนํ ามาใชจัด กิจกรรมการเรี ยนรูให ผูเ รีย นเกิดความรู ความเข าใจ ในเนื้อหามากขึ้ น สรางความ
กระตือรือรนใน การเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเนื้อหาได โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนน
การออกแบบสื่อดวยรูปแบบที่ หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน และเกม เขา
ดวยกันเพื่อให นาสนใจ นาติดตาม และงายตอการสื่อสาร
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่สามารถ
ใชกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยรู ป แบบการสอนแบบป ญ หาเป น ฐานร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สมมติฐานในการศึกษา/วิจัย (ถามี)
3.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขี ยนโปรแกรมเบื้ องต น เรื่องการเขี ยนผังงาน ที่ส ามารถใชกับ
รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด วยรู ป แบบการสอนแบบป ญ หาเป น ฐานร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยโดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 11-17) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning
หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยให
ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก
ดังนั้น การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็นสําคัญในกรณี
ปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองโดยการสืบคนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลว
นําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวมกันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภิรมย วัชรินทรางกูร (2549: 2) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการใช
คุณสมบัติตาง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก ขอความ เสียงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในการนําเสนอบทเรียน
โดยการผสมผสานสื่อหลาย ๆ ชนิด ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอสื่อทางคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองความ
แตกตางของบุคคล และสามารถใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการสรางเนื้อหา บทเรียน ทบความรู และทดสอบความรูวิชาตาง ๆ
ไดรวมทั้งถายทอดความรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากบทเรียนรูปแบบตาง ๆ ที่ผูออกแบบโปรแกรมบทเรียน
สรางขึ้นดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูจากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวย
สอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสื่อเชื่อมโยงใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
คอมพิวเตอรโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนสื่อที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดย
บทเรียนมี ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เปนการผสมผสานสื่อหลายชนิดเขาดวยกัน ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนได และสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมพร เชื้ อพันธ (2547: 53) สรุ ป ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร หมายถึ ง ความสามารถ
ความสํ าเร็ จและสมรรถภาพดานตางๆของผู เรี ย นที่ ไ ดจากการเรี ยนรู อันเปนผลมาจากการเรี ยนการสอน การฝกฝนหรื อ
ประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตางๆ
พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของ
ความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิสุทธิณี ศรีเมือง (2558: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐาน เรื่องการสร างเว็บเพจ ด วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยงานวิจัยนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อ
1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่องการสรางเว็บเพจ ดวย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 2) หาประสิทธิภาพบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 3) หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึง
พอใจของผูเ รียนที่เรี ยนด วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนผ านเว็บที่ ผูวิจัยพัฒ นาขึ้ น และ 5) หาคุณภาพชิ้ นงานจากการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนที่จัดทำขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการออกแบบเว็บไซต ภาคเรีย นที่ 2 ป การศึ กษา 2558 หลักสูตรนิเ ทศศาสตร สาขาวิชาสื่ อดิจิทั ล คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 83.65/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิ วเตอร ช วยสอนผ า นเว็ บ ในระดั บ ดี ม าก และคุ ณภาพชิ้ นงาน จากการปฏิ บั ติ ง านของผู เ รี ย นที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ มีเกณฑอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบปกติ
นิพนธ พิมพเบาธรรม (2555: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ในการวิจัยนี้ไดมีการเลือกกลุมตัวเปาหมายโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงจาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
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พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน จากผลการวิจัยสรุ ปไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 3 บทเรียน แตละบทเรียนประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนแบบปญหา
เปนฐาน โดยมีวีดีโอภาษามือบรรยายบทเรียน 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว จะเห็นไดวา แมกลุมเปาหมายจะมีความบกพรอง
ทางการไดยิ น การจัดการเรีย นการสอนโดยใชบ ทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนรวมกั บรูป แบบการสอนแบบป ญหาเปนฐาน
ก็สามารถทําใหการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
กานตสินี คําสุข (2560: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกด
คําภาษาไทยสํ าหรั บ นั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 โดยมีวัต ถุ ประสงค เ พื่อพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิวเตอร ช วยสอนเพื่ อฝ ก
ความสามารถในการสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภ าพตามเกณฑ 80/80 กลุ ม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานคํากลาง อําเภอ
น้ํายืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่
ใช ใ นการวิ จัย คื อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอนเพื่ อฝ ก ความสามารถในการสะกดคํ าภาษาไทย สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไดคาความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกดคํา
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.33/85.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย โดยการบูรณาการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการ
เรียนการสอนนั้น สามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ
ปญหาเปนฐาน สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไว นั่นแสดงวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอน
แบบปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 626 คน
5.1.2 กลุ มตั วอยางที่ใ ชในการทดลอง คือ นักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรี ยนโพธาวั ฒนาเสนี อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple
random sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
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5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผัง
งาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยแบงจํานวนขอสอบ
ตามเนื้อหาในบทเรียนไดแก 1) ความหมายของผังงานจํานวน 7 ขอ 2) สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานจํานวน 12 ขอ และ
3) รูปแบบของผังงาน จํานวน 11 ขอ โดยการเลือกใชขอสอบในแตละขอจะยึดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไว
5.3.3 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และเกม โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) ความหมายของผังงาน 2) สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน 3)
รูปแบบของผังงาน ใชกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะในบทเรียน ไดแก เกมจับคูมหาสนุก และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่
ผานการประเมินดัช นีความสอดคลองระหว างข อคํ าถามกั บวั ตถุ ประสงคข องแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น (IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5.3.4 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได
5.3.5 ประเมิ นบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ องการเขี ยนผัง งาน สํ าหรับ ชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ในด าน
เทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
5.3.6 ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน ของบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่องการเขีย นผังงาน โดยใช
เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ในการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนของการเรียนแบบปญหาเปน
ฐาน ขึ้นมารวมกับกิจกรรมการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้
1) กําหนดปญหาโดยผูสอน
2) ทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อแบงกลุมแบบคละ เกง กลาง ออน
3) แบงกลุม กลุมละ 5 คน แบบคละเกง กลาง ออน และใหนักเรียนสํารวจประเด็นที่เปนปญหาทําความ
เขาใจกับปญหา โดยใชศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน และสือ่ อื่นๆ
4) ใหนักเรียนระดมสมองวิเคราะหองคประกอบของปญหาที่กําหนด
5) ใหนักเรียนดําเนินการศึกษาคนควาและแกปญหา
6) ใหนักเรียนนําเสนอคําตอบหรือผลการแกปญหาทีละกลุม
7) ผูสอนทบทวนบทเรียน และกลาวชื่นชมเสริมแรงการแกปญหาของนักเรียน
8) ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5.3.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน ไปทดลอง โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหา
เปนฐานที่กําหนดไว ในที่นี้ใชกับกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จํานวน 30 คน
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย
5.3.8 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน
5.3.9 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิ ดเปนรอยละ 76.44 และมี
คาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 79.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 โดย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังนี้

(ก) หนาแรกบทเรียน

(ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ข) หนาตางเมนู

(จ) แบบทดสอบ

(ค) หนาตางบทเรียน

(ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การเขียนผังงาน (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก จุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน เกมจับคูมหาสนุก
แบบทดสอบหลังเรียน ขอมูลผูจัดทํา คําแนะนําในการใชงาน และแหลงที่มาของขอมูล (ค) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย
(ง) ตัวอยางเนือ้ หาในบทเรียนโดยตัวอยางที่ยกมานี้ไดแก เรื่องสัญลักษณที่ใชในผังงาน (จ) แบบทดสอบ ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2



15.40
23.73

250

2354

t
14.94

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t = 14.94 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.38
0.49
4.52
0.30
4.42
0.44
4.43
0.51

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปได วานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่องการเขีย นผังงาน พบวาโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานเนื้อหาและดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน นักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก และดานเทคนิคการนําเสนอ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ องการเขีย นผั งงาน เพื่ อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
การเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนั กเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ร วมกั บแนวคิดรู ปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มี
ประสิทธิภาพเทากับ 76.44/79.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว
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7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการเขียนผังงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบัญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.43 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.51 ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขี ยนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
เขี ยนเบื้ องตน สําหรั บนั กเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาป ที่ 1 ร วมกั บแนวคิด รูป แบบการสอนแบบปญ หาเป นฐาน มีป ระสิท ธิภ าพ
(E1/E2) เทากับ 76.44/79.11 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน มีประสิทธิภาพ จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
9.1.1 กอนเริ่มดําเนินการเรียนการสอน ควรใหนักเรียนศึกษาคําแนะนําการใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนหรือใหผูสอนอธิบายขั้นตอนการใชอยางถูกวิธีเพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น
9.1.2 การกําหนดโจทยปญหาเปนฐาน จะตองมีความเหมาะสมไมยากเกินไป และไมงายเกินไป เชื่อมโยงกับ
เหตุการณปจจุบันหรือโจทยปญหาจริงที่ทันตอเหตุการณ และเปนเรื่องใกลตัว หรือโจทยที่มีความเปนไปไดที่ผูเรียนจะตอง
ประสบ จะเปนสิ่งเราที่ดีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและทาทายทําใหผูเรียนตองการคนหาคําตอบใหได
9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรมีนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรใน
กลุ มสาระอื่ นๆ ที่ ยัง มีป ญหาในการจัด การเรีย นการสอน เพื่ อช วยสง เสริม และพั ฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอนในการใช
เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9.2.2 ควรมี การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การนํ า รู ป แบบการสอนวิ ธีก ารสอนแบบอื่ น ๆ มาใช ร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป
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การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
The teaching and learning natural disasters for primary high school (Grade 7)
use problem-based learning with computer assisted instruction lesson
ชนาธิป ศรีแดงนนท1 และอุบลรัตน ศิรสิ ุขโภคา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
tortoonz9258@gmail.com and 2ubonrat76@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คนโดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิครูปแบบ
การสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (xˉ =4.59, S.D.=0.41) และมีความเหมาะสม
ในการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 3) นักเรียนมีคามพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุ ด (xˉ =4.62, S.D.=0.40)
จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปน ฐาน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer
assisted instruction lesson Social Studies Religion and culture of natural disasters for primary high school
(Grade 7) that ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction
lesson 3) to study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade
7) 30 people through choose at Specific approach example have research tools such as lesson plan teaching
techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic Social Studies
Religion and culture of natural disasters that the evaluation was carried by professional 3 people index
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of consistency between questions and objectives of study satisfaction(IOC) and students satisfaction.
The result were found that 1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist highest level
(xˉ =4.59, S.D.=0.41) and apply appropriate 2) Students achievement that study computer assisted instruction
lesson higher statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction
lesson highest level (xˉ =4.62, S.D.=0.40) Can conclude that Social Studies Religion and culture of natural
disasters for primary high school (Grade 7) use problem-based learning with computer assisted instruction
lesson can increase learning achievement thus confirming.
Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement
1. บทนํา
ป จจุ บั นความก าวหน าทางเทคโนโลยี ไ ด เ ข ามามี บ ทบาทสํ าคั ญ ต อการศึ กษาเป นอย างมากส ง ผลให เ กิ ด การนํ า
เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย
ตอบสนองความตองการของผูเรียน ซึ่งยึดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอน การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการเรียนการสอน สรางบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน
ประกอบดวย บทเรียน แบบฝกหัด มีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก สวยงามเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนมากขึ้น
ผูเ รี ย นสามารถเรีย นรู ไ ดด วยตนเองตามคํ าแนะนําในการใช บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน ผูเ รี ย นสามารถนํ าบทเรี ย น
คอมพิวเตอรไปศึกษาทบทวนความรูดวยตนเองไดตลอดเวลาที่ตองการ ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาสําหรับการจัดทําในรายวิชาอื่น ๆ ได
คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปน เครื่องมือชวยครูในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเขียน
โปรแกรม ประกอบดวย บทเรียน แบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก
สวยงามผูเรียนสามารถ เรียนรูไดดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนสามารถโตตอบกัน
ระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอรและทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมี การเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนใหกับผูเรียน
จากการสํ ารวจการเรี ย นการสอนของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 พบว า รายวิ ช าสั ง คมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรม เรื่ อง ภั ย พิบั ติท างธรรมชาติ นั กเรี ยนมีค วามรูเ รื่ องภัย พิ บัติ ทางธรรมชาติ ค อนขางนอย ทํ าใหมี ผ ลการเรีย นที่
คอนขางต่ํา สาเหตุหนึ่งมาจากสื่อที่ใชไมตอบสนองตอการเรียนการสอน นักเรียนแตละคนมีทักษะการเรียนรูที่แตกตางกันและ
การสอนของครู ผูส อน เพราะโรงเรี ยนมีหนั งสือในการสอน ทํ าใหผูส อนมักจะสอนโดยการบรรยาย พรอมทั้ง ขาดอุ ป กรณ
อํานวยสะดวกตอปฏิบัติละการเรียนการสอน จึงไมสามารถจัดการเรียนการเรียนวิชาสังคมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงคิดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนเพื่อ จะทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถฝกทบทวนได โดยผูวิจัยสนใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม
ศึกษา เพื่อกระตุน เพื่อเพิ่มความสนใจของนักเรียนและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนดีขึ้นตามมาดวยทั้งยังเปน
แนวทางในการนําไปพัฒนาสําหรับการจัดทําในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน รายวิ ช าสั ง คมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม เรื่ องภัย พิ บัติ ท าง
ธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เหมาะสําหรับใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานที่มปี ระสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน รวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ เ รี ย นเรี ย นรู ป แบบการสอนแบบป ญ หาเป นฐานร ว มกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
วัช รา เล าเรี ย นดี (2550: 94) ได กลาวไว วา การจั ดการเรี ยนรูโ ดยใช ปญ หาเป นฐาน (Problem Based
Learning : PBL) เปนสภาพแวดลอมในการเรียนรูซึ่งปญหาเปนสิ่งที่ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้น ซึ่งหมายความวากอนที่ผูเ รียนจะ
เรียนรูเกี่ยวกับความรูหรือองคความรูใด ๆ ตองกําหนดหรือใหปญหาแกผูเรียนกอน เมื่อปญหาถูกถาม นักเรียนจะเกิดการรับรู
หรือพบวาจําเปนตองเรียนรูความรูใหมกอนที่จะแกปญหานั้นได ดังนั้น ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนฐานก็
คือ ทักษะการแกปญหานั่นเอง
ดังนั้นสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีการที่สงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ โดยใหผูเรียนเรียนรู
และปฏิบัติการภายใตสถานการณที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ถนอมพร เลาหจรั สแสง (2541: 7) ไดใ หค วามหมายคอมพิ วเตอร ช วยสอนไว วา คอมพิวเตอรช วยสอน
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมไดแก
ขอความ ภาพนิ่ง กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง
กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด
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รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนําคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ
อัตโนมัติ ทําหนาที่เ สมือนสมองกลมาเปนสื่ อชวยครู ในการเรี ยนการสอน นั กเรี ยนเรียนรู เนื้อหา บทเรียนซึ่ งประกอบดวย
ขอความภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว เสีย งบรรยาย เสี ยงดนตรี ป ระกอบ ทําแบบทดสอบก อนหลั ง เรี ย น และฝ กทั กษะจาก
คอมพิวเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร จะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองซึ่งมี ผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใช
ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศ นและเสียงเปนต น
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไพศาล หวัง พานิ ช (2536: 89) ที่ ให ค วามหมาย ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นว า หมายถึ ง คุ ณลั กษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจาก
การฝกอบรมหรือการสอบ จึงเปนการ ตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดย
การใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน
ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลง
และประสบการณการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรู เทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได
จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึง คุณภาพการศึกษา
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิตติยา ศรียา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการ อนุรักษทรัพยากรทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนผลการประเมินผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นนั้ น คะแนนเฉลี่ ยของกลุ มทดลองสูง กว ากลุม ควบคุม และสู งกวากอนใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้คือ ควร
มีการวิจัยประยุกตบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่สรางขึ้นนี้โดยการลดเนื้อหาสาระใหกะทัดรัดกวาที่เปน แลว เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวามีมากกวาที่ใชในการทดลองครั้งนี้วามีมากนอยเพียงใด หรือควรมีการสรางบทเรียน คอมพิวเตอรชวย
สอน ของการศึ กษาวิ จัย ครั้ ง นี้ เพื่ อ ใช เ ป น สื่ อการสอนในเรื่ องการอนุ รั กษ ท รั พ ยากรทางทะเลให ลึ กซึ้ ง และครอบคลุ ม
รายละเอียดปลีกยอยของทะเลไทย มากยิ่งขึ้น และควรทดลองใชในโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดนครนายก และจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม
มีพื้นที่ติดทะเลใหทดลองใช เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวามีมากกวาที่ใชในการทดลองครั้งนี้วามีมากนอยเพียงใด
ณัฐกานต หองนาค (2541: 109) ไดทําการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเสริมสรางประสบการณ
ชีวิต เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ รอยละ
85.00/80.15 ดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.6072 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปริชมน ศุภวัฒน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สิทธิและ
หนาที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคํานวณหา
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ประสิ ท ธิ ภ าพของนั ก เรี ย นและเปรี ย บเที ย บความแตกต างระหว า งคะแนนเฉลี่ ย ก อนและหลั ง ของผู เ รี ย นด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช dependent ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.66 : 77.83 ใกลเคียงเกณฑมาตรฐาน 80 : 80 การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมติฐานที่ตั้งไว
ศุภรา แสงแกว (2552: บทคัดยอ) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณ
ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีประสิทธิภาพเทากับ 89.85/ 88.97 มีคาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.76 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของโลกและ เทคโนโลยีอวกาศ มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนในการเรียนหลัง
เรียน 2 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของ
โลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33)
พรรณทิพา สีรัตนเสถียร (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม
ศึกษา ส 071 เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยคือ ศึกษาพัฒนาการของกลุม
เพียง 1 กลุม การทดลองโดยมีการวัดซ้ํา คือมีการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนกับกลุ มทดลอง ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 90.33/89.82 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผลการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ
ปญหาเปนฐาน สามารถทําใหผูเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ขึ้น จึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานนั้นทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวา
การเรียนการสอนแบบปกติ และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปภัมถ) ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุ ป
ภัมถ) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน โดยวิธีการเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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5.3 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.3.3 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และเกม โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายในโลก 2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบน
ผิวโลก 3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ใชกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะในบทเรียน ไดแก เกมตอจิ๊กซอว เกมจับคู เกม
เก็บคํา และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยแบงจํานวน
ขอสอบตามเนื้อหาในบทเรียนไดแก 1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายใน 13 ขอ 2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก 8 ขอ
และ 3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ จํานวน 9 ขอ โดยการเลือกใชขอสอบในแตละขอจะยึดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ได
กําหนดไว
5.3.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
ดานเทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
5.3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน
ขั้นที่ 1 กํ าหนดปญ หา จั ดสถานการณต าง ๆ เพื่ อกระตุ นให ผูเ รี ยนเกิ ดความสนใจ และมองเห็ น
ปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรู ตองสามารถอธิ บายสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกั บ
ปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
ขั้นที่ 4 สั งเคราะหค วามรู ผูเรี ยนนําความรูที่ได คนคว ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกั น อภิป รายผลและ
สังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนสรุปความรูที่ไดของตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่
ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด และผูเรียนชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมิ นผลงาน ผูเ รีย นนําขอมู ลที่ ไดม าจัด ระบบองคค วามรู และนํ าเสนอเป น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน
5.3.6 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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5.3.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรี ยนดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบั ติทางธรรมชาติ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ
81.23 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.66 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังนี้

(ก) หนาแรกบทเรียน

(ข) หนาตางเมนู

(ค) หนาตางบทเรียน

(ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(จ) แบบทดสอบ

(ฉ) กิจกรรมเกมจิ๊กซอว

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภัย
พิบัติ ทางธรรมชาติ (ข) หนาตางเมนู แบง ออกเปน 6 เมนู ไดแ ก คําแนะนํ าในการใช งาน แบบทดสอบกอนเรีย น เนื้ อหา
บทเรียน ผูจัดทํา เกม แบบทดสอบหลังเรียน (ค) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย (ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน (จ) ตัวอยาง
แบบทดสอบ (ฉ) กิจกรรมเกมจิ๊กซอว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2



13.13
25.10

359
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4670

t
17.63

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t=17.63 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.48
0.39
4.60
0.31
4.77
0.22
4.62
0.40

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุ ปไดวานั กเรี ยนที่เ รีย นด วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่องภัย พิบั ติท างธรรมชาติ พบว า
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.23/83.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.62 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.40 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.23/83.66 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ มี
ประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
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8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึ กษาป ที่ 1 ร วมกับ แนวคิ ดรู ปแบบการสอนแบบป ญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.1.1 แบบฝกปฏิบัตทิ ี่นําเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อาจสรางใหมีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ
เชน เติมคําสั้น ๆ ถูกผิด จับคู เลือกตอบ เพื่อใหบทเรียนมีความนาสนใจ
9.1.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สามารถบูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาอยางมีประสิทธิภาพ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน โดยมีเครื่องมือใน
การวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC)
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญในระดับ 4.24 มีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ในระดับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร บูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เว็บเพจ กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
Abstract
This article is an experimental research that aimed to 1) Development computer assisted lesson
about creating web pages for students in grade 8 integrated teaching CIPPA model, 2) Comparisons of
student achievement in computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research
sample which was in grade 8. The researcher selected for 30 specific people. There are research tools
include with the techniques of problem based, together with computer assisted lesson about creating
web pages for students in grade 8 integrated teaching CIPPA model that got through from expert assessment
by 3 people. A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the
achievement test form (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research found
that 1) The computer assisted lesson has been expertly assessed for 4.24 and appropriate. 2) Student
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achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .05. 3) The students were satisfied
with the computer assisted lesson for 4.60 and the standard deviation was 0.68. It is concluded that,
learning Creating Web Pages Integrated Teaching CIPPA Model with computer assisted lesson can increase
the achievement of the actual learning.
Keywords: computer-assisted instruction, web page, the teaching process with CIPPA model
1. บทนํา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 23-24) ไดกลาวถึงสื่อการเรียนรูที่จําเปนในการนํามาใชในการจัดการ
เรียนรูวา ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป
อยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวาง และตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาใหเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริง ซึ่งหลักการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดวยการปฏิบัติ และการเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการ
แสวงหาความรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชี วิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ การเรียนรู ดวยตนเองจึงเป น
เครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต วิธีการสอนที่ประยุกตคุณสมบัติของคอมพิวเตอรมาใชกับหลัก
ทฤษฏีการเรียนรูตาง ๆ ตั้งแตการเตรียมเนื้อหาอยางเปนระบบการกระตุนความสนใจ การใหแรงเสริม การใหผูเรียนมีสวนรวม
ในชั้นเรียน สามารถตอบสนองตอความแตกตางเฉพาะบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น
จากการที่ไ ดศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น วิ ชาคอมคอมพิ วเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ เป นรายวิชาหนึ่ งใน
หลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ
หลักการเรียนในสภาพการปจจุบัน ในรูปแบบสื่อการสอนแบบตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตใชจริง สามารถนําความรูความเขาใจ
ในรายวิ ชาไปใช ในชี วิต ประจํ าวั นไดอย างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผล วิ ชาคอมพิวเตอร ม.2 เรื่อง การสร างเว็ บเพจ
มีเนื้อหาที่ซับซอนซึ่งตองอาศัยสื่อที่มีความทันสมัยและสามารถทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการมีจินตนาการในการใชเทคโนโลยี
ทั้ง ในปจจุบั นและอนาคตได ยอมทํ าให ผูเ รีย นมีค วามรู ค วามเขาใจในเนื้อหาบทเรีย นมากยิ่ งขึ้ น เนื่ องจากเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการเรียนการสอนอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนกระบวนการทางดานความคิดและการปฏิบัติ และการใชเทคโนโลยีสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทางผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการนํา
นวัตกรรมบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนแหลงเรียนรูและมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เพื่อเปด
โอกาสใหเด็กแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทผี่ ูวิจัยเตรียมใหดวยตนเอง นําเสนอผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ของผูเรียน
โดยอาศัยกระบวนการทํางานกันเปนกลุม โดยมีผูวิจัยเปนผูดูแลและใหคําปรึกษา การเรียนเชนนี้จะทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อ
หน า ย อี ก ทั้ ง ตั วบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ มุ ง เน นการใช ง านที่ เ รี ย บง า ย ไม ยุ ง ยากหรื อ ซั บ ซ อ น
เหมาะสําหรับเด็กมัธยมศึกษา เพราะจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ
มากขึ้น และตองใชทักษะและกระบวนการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อใชสรางเว็บเพจของตนเอง หากนักเรียนที่ไมไดเรียนตาม
เนื้อหาวิชาที่กําหนดหรือขาดเรียนก็จะไมเขาใจในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ดังนั้น จึงตองการที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถใหกับผูเรียนที่เรียนไมเขาใจก็จะสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู ของครูยังขาดการพัฒนาสื่อในรูปแบบตาง ๆ การที่จะทําใหนักเรียนเขาใจและสนใจเรียนนั้น
ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่อาศัยสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทําให นักเรียนเปนรูปธรรมไดมากที่สุด
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิ ชา คอมพิวเตอร เรื่ องการสร างเว็บ เพจ สํ าหรับนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่บูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ เ รี ย นด วยเทคนิ ค โมเดลซิ ป ปาร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปา รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี
ขึ้นไป
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ทิศนา แขมมณี (2543: 17-20) ไดกลาวถึง หลักในการจัดการเรียนการสอนที่แบบซิปปา ไววา การดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมายของ
สาระขอควรรูใหแกตนเอง คนพบความรูดวยตนเอง ผูเรียนตองมีบทบาทที่สําคัญมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา นอกจากจะเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแลวยังนําไปใชเปนตัวชี้วัด
หรือเครื่องตรวจสอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดวา กิจกรรมนั้นเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม โดยการนํากิจกรรมมา
ตรวจ ตามหลักซิปปา
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2547: 22) ไดกลาวถึง หนักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โดยหลักการตัดการ
เรียนการสอนแบบซิปปา มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) การสรางความรู 2) การปฏิสัมพันธ 3) การมีสวนรวม
ทางกาย 4) การเรียนรูกระบวนการ 5) การนําความรูไปประยุกตใช
สรุ ปได วา การเรี ย นการสอนตาม โมเดลซิ ปปา สามารถส ง เสริ มให ผูเ รี ยนมีส วนร วมในกิจกรรมการเรี ย นรู ทั้ ง
ทางดานกาย สติปญญา และสังคม สวนการมีสวนรวมทางดานอารมณนั้น ความจริงแลวมีเกิดขึ้นควบคูไปกับทุกดาน ซึ่งหาก
ผูสอนสามารถจั ดกิจกรรมการเรียนรูได ตามหลั กดัง กล าวแลว การจัด การเรีย นการสอนของครูก็จะมี ลักษณะที่ผู เ รียนเป น
ศูนยกลางอยางแทจริง
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นววรรณ แกวหนู (2557: บทคัดยอ) ไดสรุปผลการใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา รวมกับคอมพิวเตอรชวยสอน ที่
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดผลการวิจัย
ดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.50/85.00 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จากการใชรูปแบบโมเดลซิปปารวมกับคอมพิวเตอรชวย
สอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มลิวัลย สกุลโพน (2556: บทคัดยอ) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร วิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
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และแบบปญหาเปนฐาน ไดผลการวิจัยดังนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน เรื่องปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.40/76.47 และ 84.03/83.81 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
75/75 ที่กําหนดไวตามลําดับ ดั ชนีประสิ ทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู แบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานที่
วิเคราะหจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเทากับ 0.5636 และ 0.6819 ตามลำดับ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู แบบซิป ปาและแบบป ญหาเป นฐานมีทั กษะ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร หลั ง เรี ย นสู งกว าก อนเรี ยนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำใหสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน สามารถนำไปใช
พัฒนาและเสริมสรางผูเรียนในดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาจากผลการ
เรียนแลวสามารถนำไปใช สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วาสนา ดอนศิลา (2555: บทคัดยอ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดผลการวิจัยดังนี้ การพัฒนากิจกรรมการเรีย นรูค ณิตศาสตรโดยใชโมเดลซิป ปา 7
ขั้นตอนกับการใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชวยใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยา งทั่วถึง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 79.17 และมีจํานวนนักเรียน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องเศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ศริษา จิตศรีพิทักษเลิศ (2556: บทคัดยอ) ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมนุษยกับสิ่งแวดลอม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรีย นอนุบาลเมืองสิงหบุรี
ไดผลการวิจัยดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 0.78 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สามารถทำใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู เพิ่มขึ้นรอยละ 78
อุนเรือน หมูแกว (2555: บทคัดยอ) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและแหลงขอมูลสำหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดดานสำโรง ไดผลการวิจัยดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องขอมูลและ
แหลง ขอมูล สำหรับ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีป ระสิท ธิภาพ 83.43/82.17 สอดคลองตามเกณฑที่ตั้ งไว และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อัศวิน พุมมรินทร (2556: บทคัดยอ) ผลจากจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ที่มีตอความสามารถ
ในการแก ป ญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิ ต ศาสตร ข องนั กเรี ย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 ได ผ ลการวิจัย ดั ง นี้
ความสามารถในการแกไขปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวากวาไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูรู ปแบบซิปปา สูงกว า
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคโมเดลซิปปา มีความเหมาะสมในการนํามาใชในการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 บูรณาการวิธีการสอน
รูปแบบโมเดลซิปปา
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิ จัย ครั้ง นี้ เป นนักเรี ยนระดั บมัธยมศึกษาป ที่ 2 โรงเรี ยนโพธาวั ฒนาเสนี ปการศึ กษา 2560
จํานวน 8 ห อง รวมจํานวน 325 คน กลุ มตั วอย างที่ ใช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นนั กเรี ย นโรงเรี ย นโพธาวั ฒ นาเสนี ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ที่ไดมาดวยการใชวิธีการสุมอยางงาย
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5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 เครื่องมือในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร
สําหรับ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งภายในประกอบดวย เนื้อหาในรูปแบบมัลติ มีเดีย ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายเนื้อหา โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 2) การ
แทรกตารางและมัลติมีเดีย 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะผูเรียน ไดแก เกมจับคู เกมจิ๊กซอวมหาสนุก และ
แบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่ผา นการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5.2.2 เครื่ องมื อในการรวบรวมข อมู ล ได แ ก แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นเรื่ อง การสร างเว็ บ เพจ
รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4
ตัวเลือก แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางเว็บเพจ รายวิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3 วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ในวิธีการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สํา หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึ กษาชั้นป ที่ 2 ผูวิจัย ไดใ ชบทเรีย นคอมพิวเตอร รวมกับการจั ดกระบวนการเรีย นการสอนแบบโมเดลซิ ป ปา ซึ่ง มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี, 2558) ใชระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมงตอ 1 บท รวมทั้งหมด
6 ชั่วโมง รายละเอียดแตละสัปดาหไดแก สัปดาหที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องการใชงานโปรแกรมเบื้องตน สัปดาหที่ 2 เรื่อง การ
แทรกตารางและมัลติมีเดีย และสัปดาหที่ 3 เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองในแตละครั้งดังนี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม
1) ผู วิจัย ได ทํ า การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ การเรี ย นก อนที่ จะเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนร วมกั บ การจั ด
กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2) ผูวิจัยไดทําการพูดคุยและซักถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงความรูเดิมของตน
หลังจากที่ผูเรียนชวยกันตอบ ผูวิจัยจะเฉลยคําตอบพรอมอธิบายคําตอบใหผูเรียนเขาใจ
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม
3) ผู วิ จัย ได แ นะนํ า วิ ธี การใช ง านบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอน ให กับ ผู เ รี ย นก อนที่ จะเรี ย นด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน
4) ผูวิจัยมอบหมายใหผูเรียนคนควาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความเดิม
5) ผูเ รีย นเริ่ มศึ กษาเนื้อหาภายในบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่องการสรางเว็บ เพจ รายวิช าคอมพิ วเตอร
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 2 โดยภายในบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนจะมี แ บบทดสอบก อนเรี ย น บทเรี ย น
แบบทดสอบหลั งเรียน วิ ดีโ อ ซึ่ งจะช วยกระตุนใหผู เรี ยนเกิด กระบวนคิ ด และเชื่ อมโยงความรู ใหมกับความเดิ มในการทํ า
กิจกรรมดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย
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ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
6) ผู วิจั ย ให ผู เ รี ย นจั บ กลุ ม กลุ ม ละ 5-6 คน โดยให ผู เ รี ย นนํ า ความรู จากการศึ กษาเนื้ อหาภายในบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สารรอบตัว มาเลาสูกันฟง และชวยกันสรุปในประเด็นที่สําคัญ โดยมีผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา
ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู
7) ผูวิจัยใหผูเรียนภายในกลุมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 โดยเขียนเปนผังมโนทัศน
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน
8) ผูวิจัยสุมเลือกผูเรียนแตละกลุมออกมาหนาชั้นเรียน เพื่อนําเสนอผังมโนทัศน
ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู
9) ผูวจิ ัยและผูเรียนรวมกันเสนอการนําความรูท ี่ไดเรียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการเรียนในวิชาตางๆ
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในบทเรียนนั้นใหมากยิ่งขึ้น
10) ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
11) ผูเรียนแตละคนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังไดศึกษา
เนื้อหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทํากิจกรรมตาง ๆ ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดังนี้

(ก) หนาแรกบทเรียน

(ข) หนาตางเมนู

(ค) หนาตางบทเรียน

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนหนาแรกและเมนู

(ง) แบบทดสอบ

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก

ภาพที่ 3 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนเนื้อกิจกรรมและแบบทดสอบ
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จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
สรางเว็บ เพจ (ก) หนาตางเมนู แบง ออกเปน 5 เมนู ไดแก ผลการเรีย นรูที่ค าดหวัง แบบทดสอบกอนเรี ยน บทเรียน เกม
แบบทดสอบหลังเรียน (ข) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย ไดแก 1) การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 2) การแทรกตารางและ
มัลติมีเดีย 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ (ค) และภาพที่ 3 ตัวอยางแบบทดสอบ ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน ซึ่งภายในหนาแบบทดสอบจะประกอบดวย แบบทดสอบ 30 ขอ 4 ตัวเลือก (ง) ตัวอยางเนือ้ หาในบทเรียนโดยตัวอยางที่
ยกมานี้ไดแก เรื่องการเชื่อมโยงเว็บเพจ (จ) และกิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก (ฉ) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวน
บทเรียน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.44 และมีคาเฉลี่ยคะแนน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.33 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/80.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
คือ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2



16.67
26.30

289

3053

T
17.33*

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบซิปปา สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5 มี
จํานวนนักเรียน 30 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.62
0.61
4.57
0.83
4.62
0.61
4.60
0.68

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ
รายวิ ช าคอมพิวเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้น มั ธยมศึ กษาป ที่ 2 พบว า มีค าเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจเทากั บ 4.60 ส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.68 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่ อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิช า
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/80.33 ซึ่งสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการสรางเว็บเพจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีคาเทากับ 4.60 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68
ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิช า
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.44/80.33
หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ ใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนซึ่ งสูงกวาเกณฑ ม าตรฐาน
80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับ
แนวคิดโมเดลซิปปา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย
1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับนักเรียนกลุมอื่น โดยใหเวลาในการเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนใหมากกวาที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูอยางละเอียดมากขึ้น
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2) สรางบทเรียนที่เพิ่มหัวขอเรื่องยอยของหนวยการเรียน ใหมากกวาที่ใชในงานวิจัยเพื่อจะใหผูเรียนมีความ
เขาในในเนื้อหามากขึ้น
9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน
1) กอนทํ าการเรี ยนดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน ครู ควรจะชี้แ จง และแนะนํ าการใช คอมพิ วเตอร
เบื้องตนแกนักเรียน โดยครูอาจทําการแนะนําเองหรือใหนักเรียนอานวิธีการใชบทเรียนจากคูมือการใช โดยระหวางแนะนําครู
อาจจะทําการสาธิตวิธีการใชคอมพิวเตอรแกนักเรียนในกรณีที่นักเรียนใชคอมพิวเตอรไมคอยคลองเพื่อปองกันการเกิดปญหา
กับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนที่มีความมั่นใจจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ควรจะนําความรูดานจิตวิทยาการเรียนรู ธรรมชาติของแตละสาระการเรียนรู ความรูดานเนื้อหา ในการสรางบทเรียนควรจะ
สรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียนและใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียน
ใหเขาใจและเกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด
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การประยุกตใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบือ้ งตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Adapt problem based learning together with Computer - Aided Instruction
the usage of Microsoft Excel for High School Students Grade 8
อนุภัทร ชื่นจิตตเสาวคนธ1 และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย
รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
ในระดับมาก (xˉ = 4.57, S.D. = 0.38) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนที่เรี ยนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก (xˉ = 4.46, S.D. = 0.63) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ดวยเทคนิค
ปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is an experimental research aimed at 1) develop computer assisted instruction Computer
Course on Using Microsoft Excel for High School Students Grade 8 2) compare the learning achievement
of the students with the computer-assisted instruction 3) Student Satisfaction Study Problem Based Learning
together with Computer - Aided Instruction Study The research sample was 30 students The research
tools include problem-based techniques in combination with computer-assisted instruction. A computer
program on the use of Microsoft Excel, a preliminary program, was evaluated by 3 experts. It evaluated
the consistency index between the questions and the objectives of the achievement test. (IOC) and And
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Student Satisfaction Assessment Forms The research found that. 1) The computer-assisted instruction
was rated by experts at the high level (xˉ = 4.57, S.D. = 0.38) and have the appropriate meaning. 2) Student
achievement in computer-assisted instruction Significantly higher than .05 3) Students are satisfied with
computer-assisted instruction at grade level. (xˉ = 4.46, S.D. = 0.63) It is concluded that. Computer instruction
with problem-based techniques Together with Computer Assisted Instruction Can increase actual
achievement.
Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement
1. บทนํา
ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดเนนใหความสําคัญกับการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในดานการสอนเปนอยางมาก การ
นํารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชกับระบบการเรียนการสอนสมัยใหม ทําใหการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ
เปลี่ย นแปลงไปจากเดิม โดยการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูป แบบของสื่ อมัลติ มีเดี ยที่ประกอบดวยรูปภาพ บท
บรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนําเสนอที่เราใจเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีแบบฝกหัดเพื่อให
ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองเปนสื่อสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จากคําวาคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ การใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Assisted Instruction: CAI) รากศัพท
เดิม มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง การสอนโดยใชค อมพิ วเตอร เปนเครื่องชวย อาจพบอี กคําหนึ่ งที่มี ความหมาย
เหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT)
มากกวา ซึ่งหมายถึงการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก (อัจฉรีย (คําแถม) พิมพิมูล, 2550: 5)
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิ ทธิภาพมากและยังมีข อไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ดวยกั น
หลายประการ เชน สามารถถายทอดเนื้อหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียน โดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหา
บทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถ
ตรวจคําตอบด วยตนเอง คอมพิ วเตอรช วยสอนจึง กลายเปนสื่อการศึกษาที่ไ ดรั บ ความนิย มมากขึ้ นในแวดวงการศึกษาใน
ปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556: 58)
จากการสํารวจและสอบถามพบวานักเรียนมีความรู เรื่อง Microsoft Excel คอนขางนอยและนักเรียนยังไมสามารถ
ใช โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตนไดเชน สูตรที่จะใชในการรวมคาตัวเลข ซึ่งนักเรียนบางคนยังไมรูวาควรใชสูตรใด เปน
ตน และจากการสํารวจและสอบถามในครั้งนี้ พบวานักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คอนขางต่ํากวาเกณฑอีกดวย
จากป ญหาดั งกล าวนั กเรีย นมี ความรู เ รื่ อง Microsoft Excel ค อนขางน อยและยั ง มี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่
คอนขางต่ําเพราะจากปญหานี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft
Excel เบื้ องต น เพื่อใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเหมาะสมต อการเรีย นและสามารถชวยยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์ใ นการเรี ย น รายวิ ช า
คอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
เบื้องตน ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
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2.2 เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เ รีย นด วย เทคนิ คป ญหาเปนฐาน ร วมกับ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ที่ใช
รวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
สนิท ตีเมืองซาย (2552: 71-72) เทคนิคการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Project-based Learning: PBL) มุง
สรางความเขาใจและหาหนทางแกปญหา มีโจทยปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการคิดแกปญหาและ
สงเสริมทักษะในการแกปญหา โดยการสืบเสาะหาความรู เพื่อใหมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล
ดังนั้นสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน คือ วิธีตั้งปญหา ตั้งประเด็นขึ้ นมา เปนตัวกระตุนให
นักเรียนศึกษาดวยตนเอง สืบคนขอมูลดวยตนเอง และนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวมกัน แลว
สรุปความรูใหม
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วุฒิชัย ประสารลอย (2545: 32) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ Computer Assisted Instruction (CAI)
หมายถึง สื่อที่เนนพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตามแนวคิดดานทฤษฎี การ
เรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถตรวจสอบและ
ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง
ดังนั้นสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พวงรัต น ทวีรั ตน (2530: 29-30) ไดใ หความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวา คือคุณลั กษณะ รวมถึ ง
ความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียน
การสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร ตลอดจนผลที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ รวมทั้งความรูสึก คานิยม
จริยธรรมตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย
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ดังนั้นสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมีประสบการณ
การเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิรวรรณ ขวัญนาค (2558: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับสื่อการสอนแบบสาธิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับสื่อการสอน
แบบสาธิต 2) เพื่อหาประสิทธิภ าพของบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนผ านเว็ บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิ ธี
ปญหาเปนหลักรวมกับสื่อการสอนแบบสาธิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับสื่อการสอนแบบสาธิต กลุม
ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อนั กศึ กษาป ที่ 2 หลั กสู ต ร 3 ป รอบบ าย ภาควิ ช าคอมพิ วเตอร ศึ กษา คณะครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 24 คน สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑที่ตั้งไวอยูที่ 88.68 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึ ง
พอใจตอ การเรี ยนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูที่ ระดับมาก ดังนั้นจะเห็นไดวาการเรียนการสอนดวย
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนรวมกับ เทคนิค ป ญหาเปนฐาน สามารถทําให นักเรียนมีความรู มากขึ้ น และทํ าให ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้นอีกดวย
นรั ง ค ตรี ธัญ ญา (2555: บทคั ดย อ ) ได ทําการวิ จัย เรื่ อง การศึ กษาผลการจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู ดวยบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรช วยสอนบนเครือข ายแบบทบทวนรวมกับเทคนิ คการใช ปญหาเป นฐาน เรื่ องงานเลื อกทําและงานทํ าซ้ํา วิช า
หลักการเขียนโปรแกรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน
รวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงานทําซ้ํา วิชาหลักการเขียนโปรแกรม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิ วเตอรช วยสอนและ 4) เพื่ อหาความพึ งพอใจของผูเ รี ยนที่มี ตอการเรีย นรู ดวยบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน กลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัยการ
อาชีพพุทธมณฑล จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน วิชา
หลักการเขียนโปรแกรม แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ พื้นฐานไดแ ก ค าเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t-dependent จากผลการวิ จัย พบว า บทเรี ยนมี
ประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก จะ
เห็นไดวา การบูรณาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชนั้น ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวา การเรียน
การสอนแบบปกติ
เนื้อทิพย ปนยอย (2556: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการ
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิ บั ติการ GUI ดวย
วิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
หลัง จากการเรี ยนดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนผานเว็บ ที่พั ฒนาขึ้น กลุ มตั วอย างในการวิ จัย ใชวิธีการคั ดเลือกแบบ
เจาะจงจํ านวน 14 คน เปนนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรประกาศนี ยบัต ร
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วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โจทยปญหา แบบทดสอบทายบทเรียน ผลของ
การวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 คา E1/ E2 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ไวที่
80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นหลังจากไดรับ
การเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับดี ดังนั้นจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคปญหาเปนฐานทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น ดังนั้นสามารถ
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนหรือใชสอนเสริมได
ดังนั้นสรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ทําให
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นมากขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า 80/80 ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่ กํ าหนดไว
เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปน
ฐาน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด ทั พ หลวง (หลวงพ อ เกิ ด อุ ป ถั ม ภ )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน
5.1.2 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการทดลองคื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด ทั พ หลวง (หลวงพ อ เกิ ด อุ ป ถั ม ภ )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ กระบวนการสอนแบบป ญ หาเป นฐาน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ
5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน
ขั้นที่ 1 กําหนดปญ หา นํ าป ญ หาตางๆ ที่ กําหนดไว กระตุ นให ผูเ รีย นเกิด ความสนใจ และอยากที่จะรู
คําตอบของปญหานั้น
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ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนทําความเขาใจกับปญญาที่กําหนดไว
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช
งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนสรุปคาคําตอบของปญญาที่ไดกําหนดขึ้น
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ
ผูที่เกี่ยวของรวมกันประเมินผลงาน
5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ไปทดลอง
5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน
5.3.7 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน รายวิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย
ละ 82.09 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูบทเรียน

(ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน
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(ง) แบบทดสอบ

(จ) กิจกรรมเกมเก็บคํา

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน นักเรียนสามารถคลิกเขาไปดูจุดประสงคการเรียนรู ผูจัดทํา อางอิง และถาตองการเขาสูบทเรียน
ให นั กเรี ย นคลิ ก ปุ ม เข า สู บ ทเรี ย น (ข) เมนู บ ทเรี ย น มี ทั้ ง หมด 6 เมนู ได แ ก บทเรี ย นที่ 1 บทเรี ย นที่ 2 บทเรี ย นที่ 3
แบบทดสอบ เกม และวิธีใชงาน (ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมาคือ เรื่อง การคํานวณดวย Microsoft Excel (ง)
แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมเก็บคํา เพื่อให
นักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N



กอนเรียน
หลังเรียน

30
30

13.20
25.07

2

356

4554

t
19.28

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t = 19.28 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.49
0.63
4.56
0.52
4.37
0.60
4.46
0.63

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft
Excel เบื้องตน พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่ อเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ วเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 2 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.09/83.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.46 โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 2 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี
ประสิท ธิ ภ าพ (E1/E2) เทากั บ 82.09/83.56 หมายความวา บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน
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9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.1.1 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของนักเรียน จะทําใหไดชิ้นงาน
/ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
9.1.2 ในการทดลองการวิจัย ควรมีเวลามากวา 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะทําใหนักเรียนไดศึกษาความรูอยางเต็มที่ และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคการสอนแบบปญหาเปนฐาน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
To Increasing Learning Achievement about stones and the change of the
world. For the elementary students by using 6 techniques of problem based
learning as well as Computer Assisted Lesson. The case study of Wattapluang
School (patron by father Keid)
อินทิพร ผดุลยศิลป1 และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้เ ปนการวิจัยเชิง ทดลองโดยมีวัต ถุประสงค เพื่อ 1) พั ฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่องหิ นและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอร
ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย
ไดแก เทคนิคป ญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคา (xˉ =4.66,S.D.=0.28) และมีความเหมาะสม
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคา (xˉ =4.42,S.D.=0.57) จึงสรุปไดวา การเรียน
การสอนรายวิช าวิ ทยาศาสตร ด วยเทคนิค ปญ หาเป นฐาน ร วมกับ บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน สามารถเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคปญหาเปนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is an experimental research that aimed to 1) Development computer assisted lesson
about stones and the change of the world for effective 6th grade students. 2) Comparisons of student
achievement in computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research sample
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which was in 6th grade. The researcher selected for 30 specific people. There are research tools include
with the techniques of problem based, together with computer assisted lesson about stones and the
change of the world. For the elementary students in 6th grade that got through from expert assessment
by 3 people. A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the
achievement test form (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research found
that 1) The computer assisted lesson has been expertly assessed for (xˉ =4.66, S.D.=0.28) and appropriate.
2) Student achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .01. 3) The students
were satisfied with the computer assisted lesson for (xˉ =4.42, S.D.=0.57). It is concluded that, learning
science with problem based techniques together with computer assisted lesson can increase the
achievement of the actual learning.
Keywords: CAI, problem based learning, achievement
1. บทนํา
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสวนใหญมีทฤษฎีและเนื้อหามากมายและการจัดการเรียน
การสอนก็ยังใชการสอนแบบครูเปนผูบรรยาย จึงทําใหผูเรียนไมใหความสนใจเทาที่ควร เกิดความสับสนในเนื้อหาและเรื่องจน
เกิดความเบื่อหนายในการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่ถายทอด
เนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริง มีความสามารถโตตอบกับเครื่องไดอยางเปนอิสระมีการผสมผสานสื่อ
หลาย ๆ สื่อเขาดวยกันทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค
ความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนไดเขาใจในสิ่งที่เรียนไดดีขึ้น อีกทั้งบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนยังปรับเปนสื่อการสอนที่ทําใหการเสนอเนื้อหาความรูแกผูเรียนสามารถทําไดหลายรูปแบบ ทําใหการ
จัดการเรียนรูมีความนาสนใจ มีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาประยุกตใช ซึ่งจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียน ทํา
ใหการเรียนไมนาเบื่อหนาย นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีปฏิสัมพันธมีการโตตอบกับผูเรียนและสนับสนุนการ
เรียนชวยใหผูเรียนเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ และผูเรียนไดรับขอมูลโตตอบทันทีสรางความเขาใจในการเรียนรู
จากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาสวนใหญนักเรียนมีผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ
สาเหตุมาจากเนื่องจากปญหาผูเรียนตองเขากิจกรรมตาง ๆ รวมถึงนักเรียนชอบขาดเรียนทําใหเรียนไมทันเพื่อน ปญหาความ
แตกตางระหวางบุคคลซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนรูโดยจัดนักเรียนแบบคละความรูความสามารถ ระดับการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา
ทําใหนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา นักเรียนที่เรียนรูชา และนักเรียนที่ขาดเรียนบอยเรียนไมทันเพื่อน ครูจึงตองสอนทบทวน ทํา
ใหนักเรียนที่เรียนเกงอยูแลวเกิดความเบื่อหนาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง และปญหาการขาดแคลนสื่อ เนื่องจาก
เนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตรเปนทฤษฎีเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนเบื่อหนายการเรียน อีกทั้งสื่อการเรียนของจริงไมมีหรือมีไม
เพียงพอ ราคาแพง นอกเหนือจากการทดลองจําเปนตองใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาเพื่อเพิ่มความนาสนใจของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer - Assisted Instruction : CAI) เปนเครื่องมือในการเรียนการสอนบทเรียน
หรือนําเสนอบทเรียน ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบกอน เรียน-หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญของบทเรียน คือ การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะหลายสื่อ
(Multimedia) ไดแกประเภท ขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ (Video) และเสียง
(Audio) โดยที่ผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียนหรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลั บ
(FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน
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และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา ในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอ
บทเรี ย นแทนผู ส อน โดยผู เ รี ย นสามารถเรี ย นไค ด วยตั วเองได ใ นทุ กที่ ทุ กเวลา และบ อยครั้ ง เท าที่ ต องการเป นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียน (ไพโรจน ตีรณธนากุล, ไพบูลย เกียรติโกมล และเสกสรร แยมพินิจ, 2546: 20)
จากป ญหาที่ กลาวมาข างตน ผูวิจัยเห็นวาบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนที่สร างขึ้นสามารถลดปญหาที่กล าวถึ ง
ขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหสูงขึน้ และใหนักเรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองอันจะเปนผล
ทําใหบ รรลุจุด มุง หมายของการเรี ยนการสอนต อไป ผู วิจัยจึ งได ศึกษาและผลิ ตสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน รายวิช า
วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่สามารถใชรวมกับเทคนิคการ
สอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่ อเปรี ย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั กเรี ย นที่เ รี ยนด วยเทคนิ ค ปญ หาเป นฐาน ร วมกับ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี)
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของสามารถใชกับเทคนิคการสอนแบบปญหาเปน
ฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือสื่อที่ใชในการ
เรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คลายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอน
จะดีกวาตรงที่ตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอรนั้น สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําสั่งเพื่อมาปฏิบัติ
ตอบคําถามหรือไมเชนนั้นคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม
ศิริชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียน
ผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ COURSEWARE ซึ่ง
ปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะนี้ ในบางครั้ง
ผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะ
เสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอ ๆ ไป กระบวนการเหลานี้เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร
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ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเ พื่อใหผูเ รียนนํา ไปเรียนดวยตนเองและเกิด การเรีย นรู ในโปรแกรมประกอบไปด วย เนื้ อหาวิช า
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให
ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
4.1.2 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
ชวลิต ชูกําแพง (2551 : 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฏี
การเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใช ปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของ
การเรียนรู
ดังนั้น รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดนําความรู
เดิมมาใชและศึกษาคนควาตนเองโดยวิธีการตาง ๆ จากหลากหลายแหลงความรู เพื่อนํามาใชใหเกิดการเรียนรูหรือแกปญหา
โดยที่มิไดเตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับปญหานั้นมากอน
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมบูรณ ตันยะ (2545 : 143) ใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับ
วัดพฤติกรรมทางสมองของผูเ รียนวามีความรู ความสามารถในเรื่องที่เรียนรูมาแลวหรือฝกฝนอบรมมาแลวมากนอยเพียงใด
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544 : 98) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ
และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรูและทักษะความสามารถจากการ
เรียนรูในอดีตหรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิสากร แสงพงศานนท (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก กลุมสารการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลของ
การวิจัยพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 82.43/87.36 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเทากับ 0.76 ซึ่ง
มีประสิทธิผลตามที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ
ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด
ศิริพร รักษาชนม (2553: บทคัด ยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองแดง (คุรุราษฎรบําเพ็ญ) ผลของการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคะแนนเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 26.00 คิดเปนรอยละ 86.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.76 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับดีและมีความสอดคลองกันไดคะแนนเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 3.91 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.26 จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะทํางานไดคะแนนเฉลี่ย (xˉ )
เทากับ 4.19 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
วิไลวรรณ พงษชุบ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู แบบใชปญหา
เปนฐานกับแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ระหวางกลุมที่จัด การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกต างกัน 2. ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน
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ชาญณรงค พวงผกา (2555: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดตาลกง
(ธรรศรียาทร) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 77.62 / 76.78 สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนด
ไว ผลทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คา t เทากับ 19.31 และความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก
ธนรัตน ขวัญใจ (2551: บทคัดยอ). ไดทําการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อตนเอง เรื่อง หินและแรธาตุชั้นประถามศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ชวยสอนปกติ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถามศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)
จํานวน 80 คน โดยกลุมทดลองเรียน ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมเรียนจากการสอนปกติ การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ t-test ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
เดชพล ใจปนทา (2550: บทคัดยอ). ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
หินและแร วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หาคาดัชนีป ระสิทธิผลของบทเรีย น
คอมพิวเตอร ชวยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรีย นรูที่เ กิดจากบทเรียนที่พั ฒนาขึ้ นแตล ะแบบ ไดแ ก
ความคงทนในการเรี ยนรู ความพึง พอใจของนักเรีย น กลุ ม ตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ครั้ งนี้คื อ นักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 2
โรงเรียนมหาวิชานุกุล ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง แลวแบงเปนกลุมทดลอง 4 กลุม คือ กลุม 2 คน กลุม 3 คน กลุม 4 คน
และกลุ ม 5 คน เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิจัยไดแก บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่องหิ นและแร แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องหินและแร มีประสิทธิภาพเทากับ 81.26 / 80.02 นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ร อยละ 67 นั กเรีย นที่ เ รีย นด วยคอมพิ วเตอร ช วยสอนระหว างกลุ มที่ เ รี ย นแบบร วมมื อที่ มี ข นาดกลุ ม ตางกั น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน มีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจแตกตางกัน
จึงสรุปไดวา คอมพิ วเตอรช วยสอนเปนสื่อการเรีย นการสอนที่ ผูเรี ยนสามารถเรีย นรู ไดด วยตนเองจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งบรรจุเนื้อหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย
สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู
เพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิคปญหา
เปนฐานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดทัพ
หลวง (หลวงพ อเกิด อุปถัม ภ) จํานวน 30 คน โดยมีกลุมตั วอยางที่ใ ชในการวิจัยครั้ งนี้ เปนนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 30 คน ไดมาโดยเลือกวิธเี ลือกแบบเจาะจง
5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หลั ง เรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนกลุ ม สาระเรี ย นรู
วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องหินและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา จัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปญหา สามารถกําหนด
สิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรู ตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาค นควา ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอ มูลที่
ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระและชวยกันสรุปองค
ความรู ในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุม ทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน
4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ หาคุณภาพของขอสอบแลว
5. ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระวิทยาศาสตร
เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
6. นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนำเสนอในงานวิจัยตอไป
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6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรีย นที่เรีย นดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่องหิ นและการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิช าวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.44
และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดย
มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังนี้

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูหลัก

(ค) เมนูบทเรียน

(ง) เนื้อหา

(จ) กิจกรรม
(ฉ) แบบทดสอบ
ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 เปนตั วอยางการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง หิ นและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ ง
ประกอบดวย (ก) นักเรียนคลิกที่ปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูหลักจะมีรายการใหนักเรียนเลือก (ค) เมนูบทเรียน จะมี 3 หนวย
การเรียนรูใหนักเรียนไดเลือกเรียน (ง) ตัวอยางเนื้อหาที่มีในบทเรียน (จ) กิจกรรม ในแตละบทเรียนจะมีกิจกรรมทายบทให
นักเรี ยนทํา เชน เกมเก็บ คํามหาสนุก เพื่ อใหนักเรีย นไดท บทวนบทเรียนและเพลิดเพลิน (ฉ) แบบทดสอบกอนเรีย น และ
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน
N

กอนเรียน
30
15.53
269
หลังเรียน
30
24.50
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2

2699

t
15.61*
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จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา 15.61* โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.43
0.51
4.27
0.46
4.53
0.50
4.42
0.57

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงโลก พบวา
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ
80.44./81.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องหินการเปลี่ยนแปลงของโลก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เรื่ องหิ น และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.49 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.49 ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ องหินและการเปลี่ ยนแปลงของโลก เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิ ทยาศาสตร สํ าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิ ดปญหาเป นฐาน มีป ระสิท ธิภาพ (E1/E2)
เท ากั บ 80.44/81.67 หมายความว า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่องหินและการเปลี่ ยนแปลงของโลก ให ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
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8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก พบวานักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคำแนะนำกอนทุกครั้งเพื่อให
ทราบถึ งขั้ นตอนวิธีการที่ ถูกตอง ซึ่งช วยลดปญ หาที่เ กิด ขึ้นจากการใช บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน และให คำแนะนำ
ชวยเหลือแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน
2. การนำไปใช ผู ส อนควรศึ กษาคู มื อล วงหน าเพื่ อ เป นการเตรี ย มความพร อมในการเรี ย นด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรและตรวจดูความพรอมกอนใช ควรมีหูฟงเพื่อ
ไมใหเสียงรบกวนกัน ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูได
9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน
งานวิจัยนี้ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ
รายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4
ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย
โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการ
ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบการวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก (xˉ =4.65, S.D.=0.31) และมี
ความเหมาะสมในการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี ความพึงพอใจต อการเรียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.52,
S.D.=0.52) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยเทคนิครูปแบบการสอนปญหา
เปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer
assisted instruction lesson principles of working and choosing a computer for primary high school (Grade
11) that ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction lesson
3) to study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 11) 30
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people through choose at simple random sampling example have research tools such as lesson plan
teaching techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic writing
program course, principles of working and choosing a computer that the evaluation was carried by
professional 3 people index of consistency between questions and objectives of study satisfaction(IOC)
and students satisfaction. The result were found that 1) computer assisted instruction lesson got evaluation
specialist high level (xˉ =4.65, S.D.=0.31) and apply appropriate 2) Students achievement that study computer
assisted instruction lesson higher statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with
computer assisted instruction lesson high level (xˉ =4.52, S.D.=0.52) Can conclude that practicing skills
flowchart writing for primary high school (Grade 11) use problem-based learning with computer assisted
instruction lesson can increase learning achievement thus confirming.
Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement
1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไววา
การจั ด การศึ กษาต องยึ ด หลั ก เสมอว า ผู เ รี ย นทุ กคนมี ค วามสามารถที่ จะเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได แ ละถื อว า ผู เ รี ย นมี
ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา
24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิ ญ สถานการณ และการประยุ กต ค วามรู ม าใช เ พื่ อป องกั น และแก ไ ขป ญ หา จั ด กิ จกรรมให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และจั ดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรูด านตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่มี การประสานความร วมมื อกับ บิ ด ามารดา ผู ปกครอง และบุ ค คลในชุม ชนทุกฝ าย เพื่ อร วมกันพั ฒ นาผู เ รีย นตาม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-14)
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป
ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งครูถายทอดเนื้ อหา นักเรียนทองจําการเรียนที่เนน
การถายทอดและการทองจําเนื้อหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ
กั บ คนอื่ น และสิ่ ง แวดล อมไม เ ป น ทํ า ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ไ ม เ ป นทํ า ให ผู เ รี ย นไม ส ามารถเรี ย นรู อย างต อเนื่ องได ต ลอดชี วิ ต
(ประเวศ วะสี, 2541: 40-47)
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ต าง ๆ ด วยวิ ธี การเขี ย นโปรแกรมซึ่ ง ประกอบด วย เนื้ อหาบทเรี ย น กิ จกรรมและการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจาก
คอมพิวเตอร ซึ่งมีรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟกสวยงาม และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิ วเตอร และ
สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตงั้ หรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน
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รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนวิชาแรกของหลักสูตรมั ธยมศึกษาตอนปลายและเปนรายวิชาที่
นักเรียนทุกคนควรเรียน คือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร จุดประสงคของรายวิชานี้เพื่อ
ตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร บทบาทและความสําคัญ
ของคอมพิวเตอรตอระบบสารสนเทศและสามารถใชคอมพิวเตอรในการประยุกตใชงานของนักเรียนได
จากป ญ หาดั ง กล าวข า งต น ผู วิจัย จึ ง เห็ นสมควรที่ จ ะใช สื่ อมั ล ติ มี เ ดี ย มาพั ฒ นาบทเรี ย นในรายวิ ช า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ในรูปแบบของบทเรียนคอมชวยสอน หรือ CAI
ซึ่งพัฒนามาจากโปรแกรม Adobe Captivate 9 และอาศัยคอมพิวเตอรที่สามารถเอื้อประโยชนในการเรียนรู นอกจากนี้
ผูเรียนยังสามารถเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน CAI ซึ่งเปนวิธีที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียน
เปนศูนยกลาง (Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถ
และอยูบนหลักพื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรูที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถ
เรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลั กการทํางาน
และการเลือกใชคอมพิวเตอร ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน
คอมพิ วเตอรช วยสอน รายวิ ชา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่องหลักการทํ างานและการเลื อกใช คอมพิ วเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
3. สมมติฐานในการในการศึกษา
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการทํางานและการ
เลือกใชคอมพิวเตอร ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่องหลั กการทํ างานและการเลือกใชค อมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรีย นที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ องหลั กการทํ างานและการเลื อกใช ค อมพิ วเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวย
การใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผู เรียนไปศึ กษาคนคว าศึกษาความรูดวยวิ ธี การตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่ อ
นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็น สําคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนให
นักเรียนศึกษาดวยตนเองโดยการสืบ คนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลวนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกัน
อภิปรายรวม กันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 8) ไดแบงขั้นตอนการจัดการ เรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานไว ดังนี้
ขั้นที่ 1 เชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา เปนขั้นที่ครูนําเสนอสถานการณปญหาเพื่อ กระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถระบุสิ่งที่เปนปญหาที่ นักเรียนอยากรู อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 กําหนดแนวทางที่เปนไปได นักเรียนแตละกลุมวางแผนการศึกษา คนควา ทําความเขาใจอภิปราย
ปญหาภายในกลุม ระดมสมองคิดวิเคราะห เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย ชวยเหลือกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม
ใหนักเรียนเขาใจวิเคราะหปญหาแหลง ขอมูล
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึ กษาคนคว า นักเรียนกําหนดสิ่ง ที่ตองเรีย น ดําเนินการศึกษาค นควาดวยตนเองดวย
วิธีการหลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน อภิปราย
ผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตน เอง และประเมินผลงาน
วาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจ สอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิ สระทุก
กลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหานํามาเปนขอมูลในการอธิบายและแกปญหาตามประเด็นการเรียนที่กําหนด
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานครูผูสอนจะทําหนาที่สนับสนุนการเรียนรู คอยให
คําปรึกษากระตุนใหผูเรียนเอาความรูเดิมที่มีอยูมาใชและเกิดการเรียนรูโดยการตั้งคําถาม สงเสริมใหผูเรียนประเมินการเรียนรู
ของตนเอง รวมทั้งเปนผูประเมินทักษะของผูเรียนและกลุม พรอมใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มนัสนันท พิมพินิจ (2555: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction
เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ
นําเสนอโดยใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว ใชเ สียงหรือแมแต ตัวอั กษรที่เป นขอความเพื่อใหผู เรีย นสามารถเข าถึงบทเรี ยนให
ไดมากที่สุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ
เพี ย งพร ยะสะนพ (2552: 11) กล าวถึ ง คอมพิ วเตอร ช วยสอนไว วา คอมพิ วเตอร ช วยสอน คื อ การนํ า
คอมพิ วเตอร มาใช เป นเครื่องช วยครูใ นการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาตาง ๆ ด วยวิธีการเขี ยนโปรแกรมซึ่ ง
ประกอบดวย บทเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคอมพิวเตอรซึ่งมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ
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การโต ตอบกันระหวางนั กเรี ยนกับ คอมพิวเตอร และสามารถทราบผลการเรียนของนั กเรี ยนวาบรรลุถึ งเกณฑ ที่ ตั้ง หรื อไม
รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ใชสื่อรวมกันมากกวา
1 ชนิด เชน ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สําคัญคือสามารถ โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการประเมินผล
เพื่อสนองตอบใหกับผูเรียนอยางรวดเร็วและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กูด (Good 1973: 7, อางถึงใน อรัญญา นามแกว, 2538: 49) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือ
ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด ให
คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง
ไพศาล หวังพานิช (2543: 89) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน
เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ
จึงเปนการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน
ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูเรียนซึ่งเกิดจากการเรียนการ
สอนที่ไดรับ ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในดานตางๆ ซึ่งพิจารณาจากความสามารถของผูเรียนจากคะแนนที่กํ าหนด ซึ่ง
ผูเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเ รียนแตละคน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สรณัฐ พรมมา (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการใช
โปรแกรมกราฟ ก ด วยวิ ธีการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป นฐาน กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นนั กเรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษา ฤดูรอน/2554 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจํานวน 20 คน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑที่ตั้งไวอยูที่ 83.93/92.14 ซึ่งสูงกวาตามเกณฑที่กําหนดไว
เนื้อทิพย ปนยอย (2556: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการ
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 14 คน เปนนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ผลของการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 คาE1/ E2สูงกวาเกณฑที่กําหนด ไวที่ 80/80
พิสุทธิณี ศรีเมือง (2559: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใช
การจัดการเรี ยนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่ อง การสรางเว็บเพจ ด วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 กลุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการออกแบบเว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20
คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
83.65/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
ดังนั้ นจึง สรุป ไดวา จากงานวิ จัยที่ เกี่ย วของ การใชบ ทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน และการใชเ ทคนิ ครูป แบบ
การสอนแบบปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นมากกวาการเรียนแบบปกติ และทําใหการเรียน
การสอนเป นไปตามเกณฑที่ตั้ งไว อยางมีประสิทธิภ าพ จึ งเหมาะแก การนําไปใชในการวิ จัย การเสริมประสบการณ เรื่อง
หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
กลุมตัวอยางที่ ใชในการทดลอง คื อ นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชวิธีการสุมอยางงาย
5.2 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.2.1 วิเคราะหห ลักสูตรและเนื้อหา เรื่ อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรั บนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได
5.2.4 ประเมิ นบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ องหลั กการทํ างานและการเลื อกใช ค อมพิ วเตอร สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ
5.2.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกเลือกใชคอมพิวเตอร ไปทดลอง โดย
ใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานที่กําหนดไว
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และ
อยากที่จะรูคําตอบของปญหานั้น
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนวิเคราะหปญหา เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย ชวยเหลือ
กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุมใหนักเรียนเขาใจ
ขั้นที่ 3 ดํ าเนิ นการศึ กษาค นควา ให นักเรี ย นศึ กษาค นคว าด วยบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง
หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน
ขั้นที่ 5 สรุ ป และประเมินค าของคํ าตอบ ผูเ รี ย นและประเมิ นผลงานวาข อมู ล ที่ ศึกษาค นคว ามี ค วาม
เหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ
ผูที่เกี่ยวของรวมกันประเมินผลงาน
5.2.6 ประเมินความพึงพอใจของผู เรีย นที่มีต อบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการ
เลือกใชคอมพิวเตอร
5.2.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.3.1 บทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่องหลักการทํ างานและการเลื อกใช คอมพิ วเตอร สําหรั บนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4
5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการทํางานและ
การเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ราย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการ
ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 84.56 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.1 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังนี้

(ก) หนาแรกของบทเรียน

(ข) หนาตางเมนู

(ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน

(ง) แบบทดสอบ

(ฉ) คูมือการใชงาน

(จ) เกมเสริมทักษะ

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร แบงออกเปน 5 เมนู ไดแก จุดประสงค บรรณานุกรม ผูจัดทํา เข าสูบทเรียน
ออกจากบทเรียน (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน วิดีโอประกอบบทเรียน
เกม แบบทดสอบหลังเรียน คูมือการใชงาน (ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย เนื้อหาบทเรียน 3 เรื่อง 1) หลักการ
ทํ างานขั้ นพื้ น ฐานของคอมพิ วเตอร 2) องค ป ระกอบคอมพิ วเตอร 3) หลั ก การเลื อกใช ค อมพิ วเตอร (ง) แบบทดสอบ
ประกอบด วย แบบทดสอบจํ านวน 30 ข อ มี ทั้ ง แบบทดสอบก อนเรี ย นและแบบทดสอบหลั ง เรี ย น (ฉ) คู มื อการใช ง าน
ประกอบดวย คําอธิบายการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (จ) เกมเสริมทักษะ ไดแก เกมเก็บคํา เกมจับคู เกมจิ๊กซอว
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

2



กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

14.27
24.63

311

3279

t
41.24*

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t = 41.24* โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.59
0.44
4.36
0.49
4.57
0.40
4.52
0.52

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใช
คอมพิวเตอร พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.56/82.1 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและ
การเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับ นักเรีย นชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 4 ร วมกั บแนวคิ ดปญ หาเปนฐาน มี คาเทากับ 4.52 โดยมีค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.56/82.1 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการ
เลือกใชคอมพิวเตอร จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากที่สุดหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร
ผูวิจัยมีค วามคิด เห็นวาการเรีย นการสอนรู ปแบบป ญหาเป นฐาน โดยใชบ ทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริ ม
ประสบการณ เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ได
คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียน
มีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะเขาใจ
9. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการ
ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ไปใชกับนักเรียนหองอื่น ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน และควรนําแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอน สําหรับ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 4 ไปบูร ณาการกั บวิช าอื่น ๆ โดยพัฒนาเนื้ อหาในรู ปแบบสื่อที่
หลากหลาย เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น
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การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร
เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
Management of blended learning with CAI.
Computer Components in Computer course For Prathomsuksa 2 students
at Wat Thap Luang School (Luang Pho Gerd Ubhatham)
เกศิณี สีมา1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
sigoy26@gmail.com and 2paisan.smit@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร
เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน
36 คน ดวยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับ (xˉ =4.69,
S.D.=0.31) และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับ 12.08 (xˉ =4.60, S.D.=0.46) จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรู
แบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาว สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
Abstract
The article is Experimental research. Aims to1) develop computer assisted instruction Computer
course Computer Components for Prathomsuksa Students 2powerful. 2) compare the learning achievement
of the students with the computer-assisted instruction. 3) Student Satisfaction Study Research samples
36 students in Prathom Suksa 2 People by using research tools Incorporate techniques Together with
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computer-assisted instruction. Computer Components for Prathomsuksa 2 Students 3 expert assessments
Formative assessment of consistency between questions with the objectives of the achievement test (IOC)
And Student Satisfaction Assessment Forms The results of the research. 1) Computer Assisted Instruction
The evaluation results from experts at the level. (xˉ =4.69, S.D.=0.31) And suitability Significantly higher
than at level.05. 3) Students are satisfied with computer-assisted instruction at the level of 2). The learning
achievement of students in computer-assisted instruction 12.08 (xˉ =4.60, S.D.=0.46) It is concluded that.
Management of blended learning with CAI can increase actual learning achievement.
Keywords: computer assisted instruction (CAI), blended learning
1. บทนํา
พระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแหง ชาติ พุ ทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัด การศึ กษาของชาติวามี ความ
จําเปนเพื่ อพั ฒ นาคนไทยใหเ ป นมนุ ษย ที่ส มบูร ณ ทั้ งด านรางกาย จิต ใจ สติ ปญ ญา ความรู แ ละคุ ณธรรม มี จริย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขโดยกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงฝกปฏิบัตใิ หทําได คิดเปน รักการอาน ใผรูอยางตอเนื่องสอดคลองกับสูต รการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธราช
2544 ที่กําหนดหลักสูตรไววาเปนก+ารศึกษาเพื่อเปนเอกภาพ ซึ่งกําหนดวาสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการ
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน การแกปญหาอยางมีทักษะ คิดวิเคราะหใฝรูใฝเรียนอยาง
ตอเนื่อง สามารถผสมผสานความรู ตาง ๆ ได อยางมีสั ด ส วนสมดุ ล ปลู กฝ ง คุณธรรมคานิ ย มที่ ดี งามและคุณลั กษณะอั นพึ ง
ประสงค ไว ในกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด ความรูทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2544: 3)
การที่ผูเรียนจะสามารถใชงานคอมพิวเตอรในการทํางานตาง ๆ ไดนั้น ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรคือ
อะไร สามารถทํางานไดอยางไรและจะคนหาความรูไดอยางไร (เนลสัน คริสเตน, 2546 : บทคัดยอ). การปลูกฝงความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาที่จะเปนอนาคตของชาติมีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และไมใชงานไป
ในทางที่ผิด กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชงานคอมพิวเตอร จึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรโดยจัดไวเปนวิชาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546:
บทคัดยอ)
การจัดการเรียนรูที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรที่กําหนดใหและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น จําเป น
อยางยิ่งที่จะตองใชเทคโนโลยีการศึกษามาใชเพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหารายวิชาไดอยางรวดเร็ว และชวยอํานายความสะดวก
ใหกับครูผูสอนในการอธิบายหรือยกตัวอยางใหผูเรียนไดเห็นภาพพจนไดอยางใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด (สุนทร คําวงค,
2543: บทคัดยอ) ในการดําเนินการเรียนการสอนเพื่อลดเวลาในการเตรียมตัวลวงหนาชวยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประกอบกิจกรรมมากขึ้น สามารถถายทอดและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไดดี นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาในกรณีที่ขาด
แคลนครูไดอีก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: บทคัดยอ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรถือเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบ
การศึ กษาโดยสามารถใช เ ทคโนโลยี ใ นการนํ า เสนอและการแสดงด วยระบบสื่ อ ต างๆ ทั้ ง ในด า นข อ มู ล รู ป ภาพ เสี ย ง
เคลื่อนไหว และวิดีโอและความสามารถสรางระบบการปฎิสัมพันธแ บบโตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็ จ
ดวยดี (ยืน ภูวรวรรณ, 2546: 47-48) ในปจจุบันนักการศึกษาและนักวิจัย ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน
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บทบาทเปนผูสอนอยาง กวางขวาง ผลจากการสังเคราะหงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,
2540: 2-3) การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมีบทบาทเปนผูสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกั บวิธี
สอนแบบปกติที่ใชครูเปนผูสอนจากการอบรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer Aided Instruction: CAI) ซึ่งเปนสื่อที่
ไดพัฒนาขึ้นเพื่อพยายามนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน (วิทยา อารีราษฎร, 2549: 5). โดยเนื้อหาที่บรรจุ
เปนสื่อนั้นในปจจุบันเปนแบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedie) เนื่องจาก มัลติมีเดียเปนสื่อที่ทันสมัย มีลักษณะพิเศษ
และมีพ ลังการสื่อสารอยางมีชีวิต ชีวาดึง ดูดความสนใจของนักเรีย นดวยกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสีย งชวยในการสื่อสาร
ระหวางนักเรียนดวยเหตุผลที่นักเรียนบางคนไมกลาถามขอสงสัย การใชมัลติมีเดียจะชวยแกปญหาในสวนนี้ได โดยตอบสนอง
ความตองการในลักษณะการศึกษารายบุคคล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดมากขึ้น ขณะเดียวกันจะประหยัด เวลาได
มากโดยผู ส อนไม ต องเสี ย เวลาถื อ ว าเป น สื่ อ ที่ ส ามารถ สื่ อ ความคิ ด ไปยั ง ผู อื่ นเพราะรั บ ได ทั้ ง การอ าน การฟ ง การเห็ น
ภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง (ยืน ภูวรวรรณ, 2546: 3)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสําคัญและประโยชนในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาประยุกตใชเพื่อ
จัด การเรี ย นการสอนในวิ ช าคอมพิ วเตอรใ นระดับ ชั้ นประถมศึกษาป ที่ 2 ให มี ประสิท ธิ ภาพยิ่ง ขึ้ น ดวยการสร างบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง ส วนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่ อเป นการแกป ญหาในการเรี ยนรู และทําให ผลสั มฤทธิ์ของ
นักเรียนพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู ดวยตนเองได
และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ สรางขึ้น
สามารถลดปญหาที่กลาวถึงขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูข องนักเรียนใหสูงขี้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิช า คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สามารถใชงานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ เรี ย นด ว ยเทคนิ คแบบผสมผสานร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี)
3.1 บทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน รายวิชา คอมพิ วเตอร เรื่อง ส วนประกอบของคอมพิ วเตอร สําหรับ นักเรีย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถนํามาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
สุรินญา แคนติ (2559: บทคั ดยอ). กล าววา การจัดการเรียนรู แบบผสมผสาน (Blended Learning) คื อการ
ประยุกตใชกับการเรียนการสอนโดยการผสมผสานระหว างการเรียนแบบเครือขายอินเตอรเน็ต และการเรียนการสอนแบบ
เผชิญหนาหรือเรียนในหองเรียน สวนใหญการเรียนรูแบบผสมผสาน ถูกใชมากที่สุดในการฝกอบรมมากกวาใชในการศึกษา ซึ่ง
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สิ่ง สํ าคั ญ เกิ ด จากความล ม เหลวของการเรี ย นการสอนแบบออนไลน ที่ ไ ม ส ามารถพั ฒ นาองค กรได ดี และการเรี ย นรู แ บบ
ผสมผสานยังเปนที่ถกเถียงในการนํามาแกไขปญหาการลงทุนกับการอบรมแบบออนไลน เปนผลใหมีการลดจํานวนการอบรม
แบบออนไลนหรือเผชิญหนาลดนอยลง ในปจจุบันการเรียนแบบนี้ไดนํามาใชในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะนักวิจัยและอาจารย
นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนและการคนควากันมากขึ้น
กิตติ เสือแพร (2558: บทคัดยอ ) กลาววา การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียน
โปรแกรม เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม กลุมตัวอยางจํานวน 19 คน เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ไดจากการเลือกแบบเจาะจง
ทิพวัลย ขันธม (2557: บทคัดยอ) กลาววา ความหมายของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไดจัดแบงไว 4 แนวคิด ได
ดังนี้ 1) การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ เปนการรวมวิธีการสอน
หลากหลายวิธีและรูปแบบการสงสารที่แตกตางกันโดยไมคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันสามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแต
ละคน 2) การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกันไดวาการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานเปนการรวมทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning) เขาดวยกันรวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎี
พฤติกรรมนิย ม ทฤษฎี พุท ธิ นิย ม และทฤษฎีส ร างสรรคนิย ม โดยการใช ทฤษฎีการสอนที่ หลากหลายเพื่ อตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู
จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานมีความเหมาะสมในการ
นํามาใชวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วาสนา ศิลาเกษ (2557: บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนกับหลังเรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนแบบผสมผสาน วิชา ประวัติศาสตร เรื่ อง
สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยของนกเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่กลุมตัวอยางทีใ่ ชวิจัยในครั้งนีค้ ือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึ กษา 2557 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จัง หวดนครปฐม จํานวน 30 คน โดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม
กาญจนา สิทธิรัตนยืนยง (2558: บทคัดยอ) 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใชคาสั่ง
แบบวนซ้ํา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใชคาสั่ง
แบบวนซ้ําใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใชคาสั่ง
แบบวนซ้ํา ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูแบบผสมผสานกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีแบบปกติ กลุ มตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรม ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษาที่ 2557 ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
สมพิศ โยมา (2558: บทคัดยอ) 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบทางดาน
คอมพิวเตอรเ พื่อสรางบทเรี ยน e-Learning และ 2) พัฒ นาหลักสูต รฝ กอบรมแบบผสมผสานสําหรับ ครูผู สอนที่ไ มไ ดจบ
ทางดานคอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอนที่ไมไดจบการศึกษาดานคอมพิวเตอร สังกัด
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อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 22 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครูผูสอนที่
ไมไดจบทางดานคอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning การประเมินหลักสูตรฝกอบรมใชรูปแบบการประเมินแบบจําลอง
ซิป (CIPP–Model) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรีย นรูไดดวย
ตนเอง และเปนไปตามความสามารถของแตละคนและสามารถลด ปญหาที่กลาวถึงขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูใหสูงขี้นและให นักเรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองอันจะเปนผลทําใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ตอไป
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาค
เรีย นที่ 1 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 36 คน และกลุม ตัวอยางที่ใ ชในการวิจัยครั้ งนี้ เป นนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 2
จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธีเจาะจง
5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
วิธดี ําเนินงานแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชความนาสนใจเปนหลักเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสนใจสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร มีขั้นตอน คือ
1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) สัมภาษณผูเชี่ ยวชาญดานเนื้อหา และดานการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง
3) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามาวิเคราะหเพื่อออกแบบกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใช
ปญหาเปนหลักกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เกณฑการวัดและประเมินผล
4) ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรม
5) นําแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6) นําแผนการจัดกิจกรรมที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อประเมินคุณภาพขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก
1) สรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก
2) นํ าแบบประเมินคุ ณภาพไปเสนอต อผู เชี่ย วชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) ผลการ
ประเมินพบวาแบบประเมินมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคสามารถนําไปใชในการวิจัยได
3) ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4) นําเครื่องมือการประเมินคุณภาพไปประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน
5) วิเคราะห ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม โดยใชคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ซึ่ง
มีเกณฑในการกาหนดคาน้ําหนักของการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมรมเป น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด
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5.3 การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย
2) ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน
3) มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตางๆ ในการใช บทเรียนและ วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบ ผสมผสานคืออธิบายไปดวยและใหนักเรียนศึกษากับสื่อการสอนไปดวย นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน เขาเรียน
บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร ที่ไดสรางขึ้น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 1 ผูวิจัย นําบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนไปทดลองกับ นักเรี ยนกลุม เป าหมายโดยจั ดการเรีย นรู แบบ
ผสมผสานระหวางเนื้อหาปกติและเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิ ชาคอมพิ วเตอร เรื่อง สวนประกอบของ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดยผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา
การใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4) ใหแบบทดสอบประเมินหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คนที่ผาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในรายวิชา คอมพิวเตอร ที่ไดสรางขึ้น
5) รวบรวมขอมู ลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรีย น และแบบทดสอบประเมินผล รวมหลังเรียน ของกลุ ม
ตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
6) วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป
6. ผลการศึกษาการวิจัย/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง ส วนประกอบของคอมพิ วเตอร รายวิ ชาคอมพิ วเตอร สําหรับ นั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึ กษาป ที่ 2 มี เ นื้ อ หาในรู ป แบบต า ง ๆ ประกอบด ว ย ภาพนิ่ ง พั ฒ นาโดยโปรแกรม Adobe Photoshop
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงบรรยาย กิจกรรมที่มีการโตตอบกับนักเรียนและแบบทดสอบผานระบบคอมพิวเตอรพัฒนาโดย
โปรแกรม Adobe Captivae ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวเปนอยางดี ผล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีรายละเอียดดังภาพที่ 2
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(ก) หนาแรกของบทเรียน

(ข) เนื้อหาบทเรียน

(ค) หนาเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร (ง) เกมและกิจกรรมเสริมการเรียนรู

(จ) แบบทดสอบ

ภาพที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เริ่มจาก
หนาแรกของบทเรียน (ก) สําหรับใหนักเรียนกรอกชื่อเพื่อลงทะเบียนเขาใชงานบทเรียน นําไปสู หนาเนื้อหาบทเรียน (ข) ที่
นําเสนอเนื้อหาดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย โดยแยกเนื้อหาตามเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร (ค) เพื่อให
นักเรีย นสามารถเข าถึ งเนื้อหาและกิจกรรมได อยางสะดวก ทั้ งนี้ภ ายในบทเรี ยนมี เกมและกิจกรรมเสริ มการเรีย นรู (ง) ซึ่ ง
สามารถโตตอบกับนักเรียน และแบบทดสอบ (จ) สําหรับวัดความรูความเขาใจของนักเรียนนําไปสูการหาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนตอไป
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
36
หลังเรียน
36
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2



24.42
26.25

1.83

150

t
12.08

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา12.08 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.63 0.64
4.57 0.48
4.61 0.44
4.60 0.46

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุ ปได วานั กเรียนที่เรี ยนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องส วนประกอบของคอมพิวเตอร
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดไปหานอย
ที่สุดไดดังนี้ 1) มีความพึงพอใจดานเนื้อหาในระดับมากที่สุด (xˉ =4.63) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
ดวยบทเรียนในระดับมากที่สุด (xˉ =4.61) และ 3) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอในระดับมากที่สุด (xˉ =4.57)
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 2 ร ว มกั บ แนวคิ ด แบบผสมผสาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ
81.38/87.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรี ยนมีค วามพึ งพอใจภายหลั งไดรั บการเรี ยนดวยบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่องส วนประกอบของ
คอมพิว เตอร สําหรับ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 2 รวมกั บแนวคิ ดแบบผสมผสาน มีค าเทากับ 4.60 โดยมีคาเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.46 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ
81.38/87.50หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
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8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิด แบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย
1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับกลุมตัวอยางอื่น โดยเพิ่มเนื้อหาการวิจัยใหมากขึ้น
2) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการเพิ่มหัวเรื่องหนวยการเรียน แบบฝกหัดใหมากขึ้นใหผูเรียนมีความเขาใจ
9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1) ครูตองชี้แจงวิธีการใชงานและขั้นตอนการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอรในระหวางการใชงานครูอาจจะ
สาธิตใหเด็กนักเรียนดูเพื่อปองกันการผิดพลาดในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น
2) ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใชในครั้งตอไปโดยการเปลี่ยนเรื่องที่จะสอน หรือการเปลี่ยนกลุมตัวอยาง
การเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้น การเปลี่ยนกิจกรรมใหมๆ เพื่อใหมีความนาสนใจและมีความรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กาญจนา สิท ธิรัต นยื นยง.(2558).รู ปแบบการเรี ยนรู แ บบผสมผสานเพื่อ พัฒ นาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อ ง การเขียน
โปรแกรมโดยใชคําสั่งแบบวนซ้ํา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา:โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา.
สมพิศ โยมา.(2558).การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบทางดานคอมพิวเตอร เพื่อสราง
บทเรียน e-learning ของ นางสมพิศ โยมา นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต :สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา มจพ.
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การเสริมทักษะการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรือ่ ง Microsoft Word สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ดวยการประยุกตใชเทคนิควิธกี ารสอนแบบปญหาเปนฐาน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
Enhancing Computer Learning Skills for Microsoft Word for Mathayom Suksa1
Students at U Thong School with the application of problem-based teaching
techniques as well as computer-assisted instruction
ธีรภัทร ยอดจอก1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
teerapatyodjork@gmail.com and 2paisan.smit@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร
เรื่อง Microsoft Word สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคา (xˉ =4.46,
S.D.=0.55) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับที่ (xˉ =4.53,
S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร ดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is an experimental research. The purpose for 1) Develop computer-assisted instruction.
Microsoft word computer course for high school year 1 students. 2) Comparison of student achievement
in computer-assisted instruction. 3) Student satisfaction study. The research sample consisted of 30
mathayom suksa one students. The research tools include problem-based techniques in combination
with computer-assisted instruction. The computer course on Microsoft word was evaluated by 3 experts.
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It evaluated the consistency index between the question and the objectives of the achievement test (IOC)
and the student satisfaction test form. The results showed that 1) The teaching assistants can get expert
assessment results at (xˉ =4.46, S.D. = 0.55) and is appropriate. 2) The learning achievement of students
in computer-assisted instruction significantly higher than that level 0.01 / 0.05. 3) Students were satisfied
with computer-assisted instruction at the level of (xˉ = 4.53, S.D. = 0.51) It is concluded that teaching
computer courses with techniques by the problem is the base with computer assisted instruction. That
can actually increase the learning achievement.
Keywords: problem based learning, CAI, achievement
1. บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผลกระทบตอชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก องคความรูมี
บทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติจนกลาวกันวาโลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสาร การปฏิวัติ
ทางดานเทคโนโลยี การใชคอมพิวเตอรเปนแรงผลักดันที่สําคัญทําใหระบบการศึกษา ในระบบโรงเรียน จําเปนตองเปลี่ยน
บทบาทไปอยางรวดเร็วการเรียนการสอนมิไดมีเฉพาะแตในหองเรียนและอยูภายใตการกํากับของครูเทานั้น คนสามารถที่จะ
เรียนไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายการเรียนตามความตองการของแตละคนที่มีความแตกตางกันจึงจําเปนตองจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลเพราะเด็กแตละคนมีความรูความเขาใจ ประสบการณและการมองโลก
แตกตางกันออกไป
สภาพที่เปนอยูในปจจุบันในการเรียนการสอนรูวิชา Microsoft Word เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ซึ่งเปน
การถายทอดความรูจากครูผูสอนสู ผูเรียนดวยวิธีบรรยายอยูหนาชั้นเรียน ครูผูสอนเปนผูกําหนดและวางแผนการเรียนการ
สอนเตรียมกิจกรรมระหวางเรียน จัดหาสื่อประกอบการเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน จากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นและ
สื่อการสอนสวนใหญเปนสื่อการสอนแบบทิศทางเดียว ไดแก สื่อ ประเภทเสียงจากซีดี หนังสือและตํารา สําหรับการคนควา
เพิ่มเติมยังไมเพียงพอ ทําใหผูสอนไม สามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง สวนการจัดชั้นเรียนในการเรียนวิชา Microsoft
Word จะเปนการ จัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งผูที่เรียนเกง ผูที่เรียนปานกลาง และผูที่เรียนออน อันทําใหมีผลตอ การรับรู
และเข าใจเนื้อหาที่เ รีย นแตกต างกัน สภาพที่เ ปนปญ หาในการเรียนการสอนวิช าคอมพิวเตอรใ นป จจุ บัน พบว านั กเรีย น
สวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ําสืบเนื่องมาจากผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเปนผูสาธิตเองทั้งหมด โดย
ไมคํานึงถึงผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการรับรูในการเรียนทําไดเร็วหรือชาตางกัน
จากสาเหตุดังกลาว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย
ตนเองและเป นไปตามความสามารถของแต ล ะคน จะช วยให ผู เ รี ย นสามารถศึ กษาเรี ย นรู ไ ด ด วยตนเองและเป นไปตาม
ความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน อีก
ทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยางไมจํากัดเวลาและยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางเรียนได
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word ที่สามารถใชรวมกับ
เทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
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2.2 เพื่ อเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ เรี ย นด วยเทคนิ คป ญ หาเป นฐาน ร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี)
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word สามารถใชรวมกับเทคนิควิธีการ
สอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวย
การใชปญ หาเป นตัวกระตุนให ผูเรี ยนไปศึกษาคนควาศึ กษาความรูดวยวิธี การตางๆจากแหล งวิท ยาการที่ห ลากหลาย เพื่ อ
นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน
ชวลิต ชูกําแพง (2551: 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตาม
ทฤษฏีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปน บริบท
ของการเรียนรู
ดังนั้ นสรุ ปได วา รูป แบบการสอนแบบปญ หาเปนฐาน คือ วิ ธีตั้ง ปญหาตั้ง ประเด็นขึ้นมา เปนตัวกระตุ นให
นักเรียนศึกษาและสืบคนขอมูลตัวตนเองและนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายและสรุปความรูใหม
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วุฒิชัย ประสารลอย. (2545: 32). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ Computer Assisted Instruction
(CAI) หมายถึง สื่อที่เนนพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตามแนวคิดดานทฤษฎี
การเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถตรวจสอบ
และประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542 อางใน ยอดชาย ขุนสังวาลย, 2553) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง
สื่อการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําสื่อประสมอันไดแก ขอความ
ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมาที่สุด
เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนรูจากการปฏิสัมพันธ และไดรับขอมูลยอนกลับ
บุ ญ เกื้ อ ควรหาเวช (2543:48) กล าวว า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน หมายถึ ง วิ ถี ท างของการสอน
รายบุ ค คล โดยอาศัย ความสามารถของเครื่ องคอมพิ วเตอร ที่ จะจั ด หาประสบการณ ที่ มี ค วามสั ม พั นธ มี การแสดงเนื้ อหา
ตามลําดับที่ตางกันดวยบทเรียนแรแกรมที่เตรียมไวอยางเหมาะสม
วุฒิชัย ประสารสอย (2547) ไดกลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปน
การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยนเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน
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กิดานันท มลิทอง (2543: 227) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน นอกจากชวยให
ผูเ รี ยนไดพั ฒ นาการไปถึ ง ขีด สุ ดแล ว ยั งแก ปญ หาการขาดแคลนครูผู ส อนและ ปญ หาทางด านการเรี ยน เพราะบทเรี ย น
คอมพิวเตอรสามารถสื่อสารใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวย ตนเอง
สรุปไดวา บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี เนื้อหาในรูปแบบมั ลติมี เดีย ชวยแกป ญหาการไมส นใจเรีย นของ
ผูเรียนได และชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปราณี กองจินดา. (2549,หนา 42). กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่
ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิ สัย และ
ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ดั ง นั้ นสรุ ป ได ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนที่ ทํ าให นัก เรี ย นมี
ประสบการณการเรียนรู มีความรูที่สามารถวัดไดทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิระ ทับวิเศษ (2535: บทคัดยอ) สรางชุดการสอนเรื่องอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 40 คน โดยการ
สุมแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ใชเวลาในการทดลองสอน 20 คาบ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและคาความแตกตาง
ระหว างการสอบจากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ กอนและหลั ง เรี ย นจากชุ ด การสอนโดยชุ ด การสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย
84.25/100 ซึ่งมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการนําชุดการสอนไปใชปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนจาก
ชุดการสอนมีความแตกตางจากผลสัมฤทธิ์กอนเรียนจากชุดการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เจนศักดิ์ แสงคําเฉลียง (2547: 66-67) ไดศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมั ลติมิเตอร วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยปรากฏวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิ์ภาพ 90.9/91.9 ซึ่งอยูสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 90/90 จึงสรุปไดวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มีประสิทธภาพตามเกณฑ ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในเกณฑดี และผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนักศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางพบวาอยูในเกณฑดี
อนุสรณ สาธุเสน (2548: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ นป ที่ 2 สาขาเทคโนโลยี ค มนาคม และนั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร
อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสรางชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ผลการวิจัย
พบวา การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 85.34/82.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑกําหนดรอยละ 80/80
กลาวโดยสรุปคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่ อการเรีย นการสอนที่ผูเรียนสามารถเรีย นรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งบรรจุเนื้อหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย
สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู
เพิ่มเติมหรือทบทวน บทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนอูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน
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5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนอูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ดวย
การเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ กระบวนการสอนแบบป ญ หาเป นฐาน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรม
Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน ในดาน
เทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนทําความเขาใจกับปญญาที่กําหนดไว
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควาและทดลอง โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
จากภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อหาแนวทางแกปญหาที่ไดรับจาก
ผูสอนตามกระบวนการเรียนดวยเทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐาน ซึ่งเปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความหลากหลายใน
การนําเสนอเนื้อหาทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กิจกรรมแบบโตตอบและแบบทดสอบที่ชวยเสริมความเขาใจของผูเรียนได
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนสรุปคาคําตอบของปญญาที่ไดกําหนดขึ้น
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ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ
ผูที่เกี่ยวของรวมกันประเมินผลงาน
5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน ไปทดลอง
5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Word เบื้องตน
5.3.7 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน รายวิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย
ละ 81.65 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา แสดงดังภาพที่ 2

(ก) หนาเขาสูบทเรียน

(ข) หนาเมนู

(ค) เนื้อหาทบเรียน

(ง) แบบทดสอบ

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Word เบื้องตน (ข) หนาเมนูมีทั้งหมด 8 เมนู ไดแก หนาแรก แนะนําการใชงาน แหลงอางอิง ผูจัดทํา บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบ จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาบทเรียน (ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรีย นตัวอยางที่ยก
มาคือ เรื่อง การใชงานเบื้องตน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งกอนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด 30 ขอ
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

17.82
25.13

t

2
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1813

14.71

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t = 14.71 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเทคนิคการนําเสนอ
2. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
3. ดานเนื้อหา
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.50
0.57
4.43
0.34
4.32
0.47
4.41
0.57

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft
Word เบื้องตน พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (xˉ =4.41) โดยเรียงลําดับจากคะแนนได คือ 1. มีความ
พึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอในระดับมาก (xˉ =4.50) 2. มีความพึงพอใมจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
ในระดับมาก (xˉ =4.43) และ 3. มีความพึงพอใจดานเนื้อหาในระดับมาก (xˉ =4.32) ตามลําดับ
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่ อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้ องตน เพื่ อเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ วเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.65/83.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
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7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.41 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี
ประสิท ธิ ภ าพ (E1/E2) เทากั บ 81.65/83.78 หมายความวา บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรม
Microsoft Word เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.1.1 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของนักเรียน จะทําใหไดชิ้นงาน
หรือผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
9.1.2 ในการใชสื่อการสอนโรงเรียนแตละโรงเรียนควรมี ความพรอมเรื่องของอุปกรณเ ครื่องคอมพิวเตอรใ ห
พรอมใชงานอยูตลอดเวลาเพื่อตัวเด็กและบุคลากรที่มาใชงาน
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การสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
The development of learning achievement Learning English Vocabulary for
prathomsuksa III students using the TGT technique
พิมพธนดา จารึกพูนผล1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการ
สอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน
โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรูคําศัพท ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับ 4.63 และมีความเหมาะสมในการใชงาน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับ 4.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.51 จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ TGT บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article was experimental research. The purposes of this research were 1) to develop the
computer assisted instruction in English course for English vocabulary learning of the students in
prathomsuksa 3 2) to compare student’s learning achievement score before and after using the computer
assisted instruction 3) to study students’ satisfaction. The samples comprised 36 students in prathomsuksa 3.
They were selected by purposive sampling. The tools of this research were Team-Games- Tournament
cooperated the computer assisted instruction, the English course by 3 specialists, The assessment form
of IOC and satisfaction. The results of this research were as follows : 1) The computer assisted instruction
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was in higher level for suitable 4.63 the students’ learning achievement after using the computer assisted
instruction was significantly higher than that before using at .05 level and 3) the students’ satisfaction
toward the computer assisted instruction was found at light level 4.61 and the standard deviation was
0.51 so the English course for technique TGI (Team-Games- Tournament) cooperated the computer assisted
instruction could increase achievement.
Keywords: TGT collaborative learning technique, computer-assisted instruction, achievement
1. บทนํา
ในปจจุบันจะเปนมีการยึดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารก็ตาม คําศัพทก็ยังคง
เปนปจจัยหลักที่ตองนํามาสอดแทรกในการเรียนการสอนอยูเสมอเพราะผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทนอยจึงเกิดปญหาใน
การสื่อสาร กลาวคือ ผูเรียนไมสามารถใชคําที่เหมาะสมในการเขียนเพื่อสื่อความหมายไดหรือการที่ผูเรียนไมรูความหมายของ
คําศัพ ทนั้น ๆ มากอนทํ าใหผู เรียนไมสามารถสื่อความหมายที่อานได หรือมี ปญหาในการตีความหมายของศัพท ถึงแมจะมี
พจนานุกรม (Dictionary) เปนเครื่องชวยก็ตาม และอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึง่ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศสําหรับ
ผูเรียน นั่นคือ ผูเรียนมีทัศนคติที่ไมชอบเรียนภาษาตางประเทศอยูแลว เพราะคิดวายากจึงไมเปดใจยอมรับ สวนครูผูสอนนั้น
ยังคงเนนผูเรียนเปนสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมมากเทาที่ควร ซึ่ง
เนื้อหาที่นํามาสอนผูเรียนนั้นอาจจะยากและไกลตัวนักเรียนมากเกินไป ไมหลากหลาย ไมเหมาะสมกับระดับและวัยของผูเรียน
ไมมีความทันสมัย ไมตรงกับเนื้อหาและความตองการของนักเรียน เปนตน
ผูวิจัยเห็นวา การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT จะเปนทางเลือก
ใหมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนั้นในฐานะครูผูสอนภาษาตางประเทศจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท กลาวคือให
นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นชวยเหลือกันในการแกปญหา
และเตรี ย มความพร อมของสมาชิ กในกลุ ม เพื่ อแข ง ขั นตอบป ญ หาทางวิ ช าการ ทํ าให พั ฒ นาความรู ความสามารถ และ
สนุกสนานกับการเรียน ตลอดจนพัฒนาดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป วัตถุประสงค 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับเทคนิคการเรีย นรูแ บบ TGT เรื่อง รายวิชาภาษาอั งกฤษเพื่อการเรีย นรูคํ าศัพ ท ใหมี ประสิท ธิภาพสูง ขึ้น 2. เพื่ อ
เปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อง รายวิ ชาภาษาอัง กฤษเพื่อการเรี ย นรู คําศัพ ทข องนักเรี ยนที่เ รีย นด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT (Teams –Games – Tournament) เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT กับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ
เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน นักเรียนสามารถเรีย นรูไดตามที่ตนเองตองการ นักเรียนไดร วมทํากิจกรรมการเรี ยนการสอน
เกี่ยวกับคําศัพท ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท เหมาะสําหรับใชรวมกับ
การสอนแบบ TGT สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย(ถามี)
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ที่สามารถใชงานกับการสอนแบบ
TGT สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนักเรีย นที่เ รี ยนด วยเทคนิค TGT รวมกับบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนสู งกว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ทิศนา แขมมณี (2548: 215) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือคือ การเรียนที่มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ในที่เรื่องเรียนมากที่สุด โดยอาศัยการรวมมือชวยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของ
รูปแบบแตละรูปแบบจะขึ้นอยูกับเทคนิคการศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีการเสริมแรง และการใหรางวัลเปนประการสําคัญ
สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2547: 163-168) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค TGT ไววา เปนการ
เรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหนึ่ง ที่แบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ออกเปนกลุมเพือ่ ทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ
4-5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดแขงขันกันในเกมการเรียนที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลวทําการทดสอบความรูโดยใชเกม
การแขง ขัน คะแนนที่ ได จากการแข งขั นของสมาชิกแต ละคนในลั กษณะการแขง ขั นตั วต อตั วกั บที มอื่ น นํ า เอามาบวกเป น
คะแนนรวมของทีม ผูส อนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย ดังนั้น สมาชิกของกลุมจะตองมีการกําหนด
เปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
พิม พั นธ เดชะคุ ปต และพเยาว ยิ นดี สุ ข (2548: 125) กล าวว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นหมายถึ ง ขนาดของ
ความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
สรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค TGT เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหนึ่ง ที่ใหความสําคัญกับตัวผูเรียนอยาง
แทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก เกง ปานกลาง และออน โดนสมาชิกแตละคนลวน
มีความสําคัญกับกลุมทั้งสิ้น
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ครองศักดิ์ ยาสาไชย (2557: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทักษะการพู ดภาษาอัง กฤษ โดยใชการเรีย นรู แบบรวมมื อดวยเทคนิ ค TGT สําหรั บนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 5 ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย
บทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน ทั กษะการพูด ภาษาอัง กฤษ โดยใช การเรีย นรูแ บบร วมมื อ เทคนิ ค TGT 3) ศึกษาดั ช นี
ประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนแบบ
รวมมือ เทคนิค TGT 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูด
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ภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TGT กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนมารีพิทักษอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน
ไดมาโดยการสุมอยางงายดาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จํานวน 8 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิตินัย พีระวัธนกุล (2555: บทคัดยอ) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุม ผูเรียนเปนผู
ปฏิบัติ กิจกรรมดวยตนเอง การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT เปนการฝกทักษะกระบวนการกลุม สงเสริมการแสวงหา
ความรู การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT 2)
เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพมีผลใหนักเรียน มีความพึงพอใจในการ
เรียนรูในระดับมาก เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา การอาน
และการเขียน และมีพฤติกรรมการทํางานรวมกัน เปนกลุม และทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอื่นตอไป
อาศิส วิเศษยา. (2555: บทคัดยอ). การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง ชีวิตพืช
และสัตว ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 และหาคุณภาพของบทเรียน ประสิทธิภาพของการเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู
และความพึ งพอใจของผู เรีย น ที่มี ตอบทเรียนคอมพิ วเตอร การสอน เรื่อง ชีวิต พืช และสัต ว ระดั บชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 4
เครื่ องมื อที่ ใ ช ประกอบด วย 1. บทเรี ยนคอมพิ วเตอร การสอนเรื่ อง ชี วิตพื ช และ สัต ว ระดั บชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 2.
แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบสอบถามความ พึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมารียวิทยา จํานวน 20 คน และ 4. คาความคงทนบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิทยาศาสตร
เรื่องชีวิตพืชและ สัตว ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่องชีวิตพืชและสัตว ระดับชั้นประถมศึกษา ปที่4 ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในเกณฑดี มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.50/ 84.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 สรุปไดวาบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิ ภาพทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น 62.50
คะแนน สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวย ตนเองแบบอีเลิรนนิ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ
จิตตธัญชฌา จําลองศุภลักษณ (2555: บทคัดยอ) งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 3) เพื่อ
หา ประสิทธิผลของผูเรียน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน และ 5) เพื่อหาความคงทนในการเรียนรู ของผูเรียนที่มีตอ
บทเรี ยน เครื่ องมื อที่ ใช ในงานวิจัย ได แก 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน 2) แบบ ประเมิ นคุ ณภาพของบทเรี ยน 3)
แบบทดสอบประสิทธิภาพของผูเรียนและทดสอบความคงทนของ ผูเรียนที่มีตอบทเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ รีย นที่ มีต อบทเรี ยน วิ ธีการพัฒนา บทเรี ยนใชท ฤษฎีการพัฒ นาบทเรีย น IMMCAI 16 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว า
บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.50/85.58 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.35 และมีความคงทนตอการเรียนรูไมนอยกวา
30% ที่กําหนด
พุทธานุลั กณ ออนราษฎร (2556: บทคั ดย อ) งานวิจัยครั้ งนี้ มีวัต ถุประสงคเ พื่อ ออกแบบและพั ฒนาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เครื่องมือที่ใชประ กอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3
โรงเรียน มารียบริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 84.92/86.83 เปนไปตามเกณฑที่ สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นนี้ เปนบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรู
ดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป ไดวา บทเรี ยนสํ าเร็ จรู ปที่ส รางขึ้นช วยใหผูเ รียนเกิด การเรีย นรู ดีกว าหรื อใกลเคี ยงกั บวิธีการสอนแบบปกติ
บทเรียนสําเร็จรูปยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว และเมื่อทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน ผูเรีย นมี
ความกาวหนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งผูเรียนที่เคยเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปไมวาจะเปนแบบใดแบบหนึ่งก็ตาม
ภายหลังเมื่อไดเรียนจากวิธีปกติในหองเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการสรางแผนภาพในลักษณะตาง ๆ ไดมากกวาผูเรียน
ชั้นเดียวกันที่ไมเคยเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปมากอน ฉะนั้น บทเรียนสําเร็จรูปจึงสามารถนําไปใชไดเกือบทุกวิชาและผูเรียน
ทุกวัยจึงเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สมควรนํามาเปนสื่อการจัดกระบวนการเรียนรูของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน
5.1.2 กลุมตัวอย างที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรีย นชั้นประถมศึกษาป ที่ 3/1 จํ านวน 36 คน ได มาโดยวิ ธี
เลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพทที่เหมาะสําหรับใชรวมกับการ
สอนแบบ TGT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
5.2.6 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย น หลั ง เรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 ศึกษาหนังสือรายวิชาภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรูและวิเคราะหความตองการที่จะนํามาสรางบทเรียน กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค
5.3.2 วิ เ คราะห วัต ถุป ระสงค ข องบทเรี ย น โดยคํา นึ ง ถึ งแนวทางการจัด การของบทเรี ย นให ดํ า เนิ นไปตาม
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียน ใชวัตถุประสงคในการกําหนดความสามารถของ
ผูเรียนหลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้น และเพื่อการประเมินผลผูเรียน
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5.3.3 ศึ กษาและวิเคราะหการพัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate โดย
ไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา วิธีสอน และดานโปรแกรม
5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate
5.3.5 ตรวจสอบความเหมาะสม โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและวิธีสอนตรวจสอบความถูกตองความ
เที่ยงตรง และความสอดคลอง ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง กิจกรรมและเนื้อหาที่ สอน (IOC) ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.00 หมายความวา บทเรียนมี
ความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นั่นคือ เนื้อหา กิจกรรม และผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีความสัมพันธกันสวน ขั้นตอนกระบวนการ
เรียนการสอนผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดใหขอเสนอแนะ ขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัย ไดนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนการ
สอนบรรลุจุดมุงหมาย
5.3.6 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประเมิน 4 ดาน ดังนี้
1) ดานวัตถุ ประสงคของบทเรีย น เปนวัตถุ ประสงค เชิง พฤติกรรมที่ สามารถวัด ผลได วัตถุ ประสงค
สอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน วัตถุประสงคครอบคลุมเนื้อหา และมีความชัดเจน
2) ดานเนื้อหา การเรียงลํา ดับเนื้อหามีความเหมาะสมเนื้ อหามีความถูกตองตามหลักวิช าการ ความ
สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค เนื้อหามีระดับความยาก งาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรียน
การยกตัวอยางชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา
3) ดานภาพนิ่งประกอบการนําเสนอเนื้อหา ภาพนิ่งสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ ภาพนิ่ง สามารถสื่อ
ความหมาย เขาใจงาย ภาพนิ่งมีความชัดเจน เหมาะสม
4) ด านกิ จกรรมการเรียนและการประเมินผล เทคนิ ค TGTเหมาะสมที่จะนํา มาใชสอน นั กเรี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เทคนิค TGT มีความเหมาะสมในการนํามาใชสอนเนื้อหาที่ จัดเตรียมไวทั้ง 3 หนวยการเรียนรู
คําถาม/กิจกรรมในใบงานสอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน ของคําสั่งและคําถามในใบงาน เกณฑการใหคะแนนการทํา
ใบงาน มีความเหมาะสม แบบทดสอบ สอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจนของคําสั่งและคําถามของแบบทดสอบ จํา นวน
แบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม
5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย
การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังนี้
5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย
5.4.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน
5.4.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียนและ วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ TGT แกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ไดสรางขึ้น กิจกรรมดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย
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5.4.4 ใหแบบทดสอบประเมินหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คนที่ผาน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ที่ไดสรางขึ้น
5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผล รวมหลังเรียน ของ
กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
5.4.6 วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 มี
รายละเอียดดังภาพที่ 2

(ก) หนาตาง Login

(ง) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ข) เมนูหลัก

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน

(ฉ) เกมจับคู

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม Login (ก) เมนูหลัก ไดแก Animal Fruit
Number Game แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผูจัดทํา (ข) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน (ค) ตัวอยาง
แบบทดสอบ (ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน (จ) เกมจับคู (ฉ) เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 และมีคาเฉลี่ยคะแนน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 84.81 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/84.81 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
คือ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน]
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
36
หลังเรียน
36
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

24.33
25.44

t

2



1.11

60

10.71

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียน 36 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.60
0.52
4.63
0.49
4.59
0.53
4.61
0.51

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุ ปได วา นั กเรีย นที่ เ รี ย นด วยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังนี้ 1) มีความพึง
พอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.63) 2) มีความพึงพอใจดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.60)
3) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.59)
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด TGT มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/84.81 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด TGT มีคาเทากับ 4.61 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.51 ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ุด
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
คํ าศั พ ท สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 3 ร ว มกั บ แนวคิ ด TGT มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท ากั บ 81.11/84.81
หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่ง
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับ
แนวคิด TGT พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท พบวานักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ดานแบบทดสอบ ควรมีการพัฒนาขอสอบที่ใชบนสื่อเพื่อความหลากหลายในการทําแบบทดสอบ
9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใสเสียงประกอบเนื้อหา เพื่อเพิ่มทักษะดานการอานออกเสียงใหกับผูเรียน
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การเพิ่มทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปะเพื่อการเรียนรู สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษา โรงเรียนวัดทัพหลวง
(หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
Enhancing Learning Skills Art Course for Learning for students 3rd grade with
STAD technique in conjunction with Computer Assisted Instruction
case studies at Wat Thap Luang School (Luang Pho Gerd Ubhatham)
วันเพ็ญ สามสาหราย1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมตัวอยางในการวิจัยคือชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสอนดวย
เทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมิน
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (xˉ =4.58, S.D.=0.44) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สูงกวาอย างมีนัย สําคัญ ที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนมีความพึง พอใจต อการเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอร ช วยสอน
ในระดับดี 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับพึงพอใจมาก (xˉ =4.46, S.D.=0.52)
จึงสรุปไดวา การเรียนสอนรายวิชา ศิลปะ ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is experimental research aims to 1) Development of Computer Assisted Instruction,
art curriculum for effective 3rd grade students, use STAD with technique. 2) Compare the learning
achievement of the students with the computer-assisted instruction. 3) Study the student's satisfaction
with the Computer Assisted Instruction. Sample the research was conducted in the 3rd grade of 36
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students. By specific method the research tools include STAD teaching technique, computer assisted
instruction, art curriculum. Experimented by 3 experts. Evaluation form for consistency index between
questions with the objectives of the IOC and student Satisfaction Assessments. The results of the research
1) Computer Assisted Instruction the results of the assessment by the experts at level most satisfied
(xˉ =4.58, S.D.=0.44) and is suitable. 2) Student achievement at Computer Assisted Instruction significantly
higher than .05. 3) Students were satisfied with computer assisted instruction at the level good. 3) Students
were satisfied with computer assisted instruction at the level very satisfied (xˉ =4.46, S.D.=0.52) It is concluded
that. Teaching art With STAD technique in conjunction with Computer Assisted Instruction. Can increase
the achievement of the actual learning.
Keywords: STAD collaborative learning technique, computer assisted instruction, achievement
1. บทนํา
การเรียนการสอนศิลปะนั้นแตกตางจากการศึกษาในศาสตรสาขาอื่น ที่มีองคประกอบดานจิตพิสัยในแงจินตนาการ
และสุนทรียภาพเขามาเกี่ยวของ แตเดิมนั้นวิธีการเรียนการสอนศิลปะจะเนนหนักไปในดานฝกฝน ทักษะความชํานาญ ความ
แมนยําในเชิงชาง เปนการเรีย นการสอนที่มักจะมุงเนนในดานทั กษะมากกวาการพัฒนา ทางดานความคิ ดสรางสรรคของ
ผูเรียน ตลอดจนการวัดผลปลายปมักจะถือเอาการสอบไลเปนสำคัญ โดยพิจารณาที่ความสามารถทางศิลปะมากกวาสิ่งอื่น
โดยใชมาตรฐานของความเปนผูใหญเปนเครื่องตัดสินชี้ขาด จนบางครั้งก็ทำใหเกิดความนาเบื่อ ซับซอน และเขาใจยาก (เลิศ
อานันทนะ, 2535)
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนวัด
ทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะ อยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ คือเฉลี่ยต่ํา
วารอยละ 70 อีกทั้งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอนวิชาศิลปะบางทานที่จบสาขาศิลปศึกษาโดยตรงมีเพียง 1 คน อีกคนเปน
ครูที่จบสาขาอื่นมาชวยสอน ประกอบกับการเรียนรูเกี่ยวกับทัศนธาตุเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาใจ และสรางงานศิลปะการ
จัดการเรียนการสอนที่ผานมาจะใชวิธีแบบบรรยายโดยครูอธิบายหนาชั้น ใชสื่อภาพประกอบ หรือวาดภาพสาธิต บนกระดาน
นักเรียนเปนผูฟงเพียงอยางเดียว สังเกตไดวานักเรียนไมสนใจในทฤษฎีดวยวิธีการสอนและสื่อ ดังกลาว การบรรยายไมสามารถ
ทําใหนักเรียนเขาใจในเรื่องดังกลาวไดดีพอ นักเรียนมักมุงที่จะปฏิบัติงานเพียง อยางเดียว ไมคอยใหความสนใจทฤษฎี ซึ่งเปน
พื้นฐานความเขาใจและนําไปใชในการปฏิบัติงาน การเลือกสื่อการ สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนนั้น จึงมีความสําคัญ
เปนอยางมาก
ผูศึกษาคนควาจึงไดพิจารณานําแนวคิดการจัดการเรียนรูปแบบรวมมือ (cooperative Learning) มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใชเทคนิค STAD (Student Teams - Achievements Division) กระบวนการเริ่มตนจากจัดผูเรียนผูเรียนเชากลุม
คละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) 6 คน และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานเรา (Home Group) ซึ่งสมาชิกในกลุมบานเรา ไดรับ
เนื้อหา สาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นรวมกัน ซึ่งผูเรียนอาจทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของตนไว ผูเรียน
ทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทายซึ่งเปนการทดสอบหลังเรียนและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement
score) สมาชิ กในกลุ มบ านนําคะแนนพั ฒนาการของแต ละคนในกลุม มารวมกั นเป นคะแนนของกลุ ม กลุ ม ใดได คะแนน
พัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมนั้นไดรางวัล เนื่องจากเทคนิค STAD เปนเทคนิคหนึ่ง ของการเรียนรูแบบรวมมือ สงผลดีตอ
ผูเรียนตรงกันในดานตาง ๆ (Johnson, Johnson and Holubec. 1994) คือ มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น
เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูปมีความคงทนมาก มีแรงจูงใจภายในและ แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีขึ้น และคิดอยางมีวิจารณญาณ มากขึ้น มีความสัมพันธระหวาผูเรียนดี
ขึ้น ทําใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ และการรวมกลุม
ผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับ ตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและ ความสามารถในการเผชิญกบความเครียดและความผันแปรตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับผูเรียน
ผูวิจัยคนควาไดนําปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะสาระทัศนศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยการผลิตสื่อการเรียนรูที่ เพื่อประกอบการสอน บทเรียนจะประกอบไปดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีแบบฝก ใบ
ความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอื่น ๆ ตามเนื้อหาที่กําหนดในบทนั้น ๆ รวมกับดวยเทคนิค STAD เพื่อเปนแนวทางในการ
แกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 พั ฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน รายวิ ชา ศิ ล ปะ ที่ใ ช สอนดวยเทคนิ ค STAD สําหรั บ นักเรีย นระดั บ
ประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี)
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ใชสอนดวยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นปที่ 3 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 70/70
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยการการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ทิศนา แขมมณี (2553: 265) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
หลักการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240) ซึ่งชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควร
รวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกัน เพราะการแขงขันกอนใหเกิด สภาพการณของการแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือ
กัน ซึ่งกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ อันเปน สภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรู
แบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย
4.1.1 การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถือวาทุกคนมีความสำคัญเทาเทียมกันและจะตอง พึ่งพากัน
เพื่อความสำเร็จรวมกัน
4.1.2 การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และ
การเรียนรูตาง ๆ
4.1.3 การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม
4.1.4 การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมที่ใชในการทำงาน
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4.1.5 การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบ และวัด
ประเมินได
จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน
ไมใชการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติ ที่ครูใชเปนประจำที่นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปน
การเรี ยนรูร วมกั นอย างจริง จัง ของสมาชิกกลุม ทุกคนที่ ค รูเ ปนผู จัด กลุม ให เป นการมุ ง เสริม พั ฒนาทั กษะทางสัง คมและ
พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือพึ่งพาแนะนําซึ่งกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จ ครูจึงตองติดตามดูแลการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของ ตนเองและของกลุม ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งช วยเหลือเพื่ อนสมาชิกให สามารถเรี ยนรูไดตามวั ตถุประสงค ที่
กำหนด
ยืน ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเนื้อหาวิชาและ
ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม
สําหรับ นักเรียน แตละคน
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ตาง ๆ ดวยวิ ธีการเขี ย นโปรแกรมซึ่ง โปรแกรมประกอบด วย บทเรี ย นและฝ กทั กษะการวั ดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นจาก
คอมพิวเตอร ซึ่งมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนํา ในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือการโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และ
สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑ ที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน
ไมใชการสอนโดยให ที่ครูใชเปนประจําที่ นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของ
สมาชิกกลุมทุกคนที่ครูเป นผูจัดกลุ มให เปนการมุ งเสริม พัฒนาทั กษะทางสังคมและพฤติ กรรมการทํางานกลุมที่ช วยเหลื อ
พึ่งพาแนะนําซึ่งกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด
4.2 วิจัยที่เกี่ยวของ
ประอรพรรณ บางนกแขวก (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์และการจัดการเรียนรูแบบ
เอสเอสซีเอสกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งเปนหองเรียนตามสภาพจริง รวมทั้งสิ้น 50 คน สุมอยางงายโดยการ
จับฉลากแบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์กลุม
ทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูแ บบแบงกลุมสั มฤทธิ์และแผนการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเ อส โดยใช รูปแบบการวิ จัยกึ ่งทดลอง
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์กับการ
จัดการเรียนรูแ บบเอสเอสซีเ อสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุม ที่ไดรับ การจัด การเรี ยนรูแบบ

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 487

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

แบงกลุมสัมฤทธิ์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ไมแตกตางกัน
ไมตรี พุทธขันธ (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตาม
รูปแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ตามเกณฑ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับ
วิธีการสอนแบบปกติ และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรี ยนรูวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการสอนโดยใช
รูปแบบการสอนแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห อํานาจเจริ ญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 29 ภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา 2552 จํานวน 2
หองเรียน รวม 70 คน ถูกสุมมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group PretestPosttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้ นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสุมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีคาความยากงายตั้งแต 0.28-0.78 คา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.29-0.76 และ คาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบเทากับ 0.80 และแบบสอบถามวัดเจตคติ ที่มีตอการ
เรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t- test ผลการวิจัยพบวา 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร มีประสิทธิภาพ 82.94/81.63 เปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว 2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.
เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร อยูในระดับมาก (xˉ =4.63, S.D.=0.68)
อัจฉราพรรณ อาโน (2555: บทคัด ยอ) ทํ าการศึกษามีวัตถุ ประสงคเ พื่อเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนและเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิต ศาสตรโดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกลุ มรวมมือเทคนิค STAD ประชากร
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน 68 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิต ศาสตรและแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร
ณัฐ นภั ส ยอดศรี (2555: บทคั ดย อ) ทํ าการวิ จัยมี วัต ถุ ประสงค เพื่ อพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอนบน
อินเทอร เน็ต ดวยเทคนิค การเรีย นรูรวมมื อแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุ รี กลุมสาระ การเรียนรู
สัง คมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม หาประสิ ทธิ ภ าพของบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน บนอิ นเทอร เ น็ต เปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนวัด
ตรีทศเทพ จานวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 84.00/82.80 สูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว และจาก
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง
พอใจ อยูในระดับมากที่สุด
เบญจรัตน มงคลสาร (2555: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาสื่อการสอนแบบการตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่องโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของหนวยการเรียนรูที่ 3
(ระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจานวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาง
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ปลามาสูงสุมาร-ผดุงวิทย โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ ใชในงานวิจัยครั้งนี้มี สื่อการสอนแบบการตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ
โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวาเห็นวาประสิทธิภาพ เทากับ 82.00/80.83 ซึ่งสูงกวาสมมติฐาน
ที่ 70/70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังโดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สูงกวากอนที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีความพอใจอยูในระดับมาก
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จะเห็นไดวาเปนการ
จัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนเปนกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีปฏิสัมพันธกันในกลุมทําให
นักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียนซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ เพื่อจูงใจผูเรียนให
กลาแสดงออกและชวยเหลือกันในการทําความเขาใจเนื้อหานั้น ๆ อยางแทจริง ซึ่งเปนเทคนิคที่สามารถใชไดทุกวิชา
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ เป นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 36 คน ไดมาดวยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9
5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.3 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู เรียน หลัง เรีย นดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังนี้
5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบ
5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน
5.3.3 แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุมและใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชา ศิลปะ
ที่ไดพัฒนาขึ้น อธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียน
5.3.4 ใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD และทํากิจกรรมดวยการดูภาพที่
เตรียมมาใหแลวตอบคําถาม
5.3.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผลรวมหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
5.3.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย
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6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ย
คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 70.2 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.96 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป มี
รายละเอียดดังภาพที่ 1

(

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูหลัก

(ค) วิดีโอประกอบการเรียน
(ง) กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร
จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป ประกอบดวย การลงชื่อเขาใช (ก) โดยให
นักเรียนพิมพชื่อแลวกด Enter เพื่อไปยังเมนูหลัก ซึ่งในเมนูหลัก (ข) จะมีเมนูตาง ๆ ใหเลือก เชน เขาสูบทเรียน ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง บรรณานุกรม ผูจัดทํา และวิดีโอประกอบการเรียน (ค) เพื่อใหนักเรียนเรียนรูในไฟลวิดีโอเพิ่มเติมจากบทเรียน และ
กิจกรรมเสริ มทั กษะ (ง) เพื่ อทบทวนบทเรี ยน หลั งจากเรีย นรู ด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนแลว นั กเรี ยนจะเขาทํ า
แบบทดสอบดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน
จากภาพที่ 2 แสดงแบบทดสอบก อนเรี ย นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน โดยเป น
แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งแบบทดสอบกอนเรียนใชสําหรับวัดความรูกอนเรียนและจัดกลุมของ
ผูเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนใชสําหรับนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
36
หลังเรียน
36
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

21.06
24.86

t

2



138

108

18.69

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา 18.69 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
xˉ
1. ดานเนื้อหา
4.40
0.52
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
4.50
0.51
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
4.49
0.53
คาเฉลี่ยรวม
4.46
0.52

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว พบวาโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (xˉ =4.46) โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดไปหา
นอยที่สุดไดดังนี้ 1) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมาก (xˉ =4.40) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมาก (xˉ =4.50) และ 3) มีความพึงพอใจดานเนื้อหาอยูในระดับมาก xˉ =4.49)
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 70.2 / 82.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ทัศนศิลป หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนสํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD มีคาเทากับ 4.46 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิดมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 70.2/82.96 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร รายวิชา
ศิลปะ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง ทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD ผล
การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ อยูในระดับพึง
พอใจมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรใสเสียงอานใหกับบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความนาสนใจและสะดวกในการสอน
9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรจะมีปุมปดเปดเสียงและเพิ่มลูกเลนใหดูหลากหลายกวานี้
10. เอกสารอางอิง
ณัฐนภัส ยอดศรี. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือ แบบ
STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. สํานักหอสมุดกลาง.
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพครั้งที่ 13).
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูด วยเทคนิคปญหาเปนฐาน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
Enhancing the ability to learn Microsoft Excel for Mathayom 1 students by
using problem-based learning with computer-assisted instruction
วิทวัส ชวนชม1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคิมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
rpaoacoustic@gmail.com and 2paisan.smlt@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft
Excel ที่เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นปที่ 1 จํานวน 46 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel ที่ผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินนความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับดีมาก (xˉ =4.75, S.D.=0.35) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดี (xˉ =4.46, S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร
เรื่อง Microsoft Excel ดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This article is an experimental research aiming at 1) enhancing students’ learning ability by using
a computer solving-based technique: Microsoft Excel for students’ grade 7(M.1 Students); 2) comparing
learning achievement of the students’ grade 7(M.1 Students); and 3) studying the sampling group (46 M.1
Students) by a sample random sampling method. The study tool is a computer learning-based technique:
Microsoft Excel assessed by 3 specialists. The assessment index is the accordance between the questions
and the objectives of the learning achievement (IOC) and the assessment of students’ satisfaction. The
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research result of chapter 1, assessed by the three specialists is very good (xˉ =4.75, S.D.=0.35), suitable;
2) The learning achievement of whom studied by computer serving is significantly higher at the level of
.05, suitable; and 3) students’ satisfaction towards computer-serving learning is good (xˉ =4.46, S.D.=0.51),
This concludes that learning the computer subject by using a computer solving-based technique together
with computer can enhance the learning achievement.
Keywords: solving technique is a computer, learning-based technique, learning achievement
1. บทนํา
ปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาถูก การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบการศึกษาจึงเปนที่สนใจของนักการศึกษาเป น
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อทางการศึกษา มลิทอง (2543 : 243-245) กลาววา การนําคอมพิวเตอร
มาใชเปนสื่อในการสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีการตอบโตกันไดในระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการ
สอนระหวางครู กับ นักเรี ย นที่ อยู ในห องปกติ บทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนประกอบด วยตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อนไหวและเสียงในลักษรณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ทําใหผูเ รียนสนุกไปกั บการเรียนไมรู สึกเบื่อหนาย
สวนกฤษดา เพ็งอุบล (2542 : 1) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรวาเปนสื่อการสอนที่ผูเรียนสามารถรับความรูแลวโตตอบไดและยังใช
ในการบริหารการเรียนการสอนทําใหลดภาระของครูผูสอนเกี่ยวกับงานประจํา เชน ตรวจแบบฝกหัด ตรวจขอสอบ และวัดผล
ผูเรียน ดังนั้นผูสอนจึงมีเวลาเพื่อศึกษาคนควาทางการสอนมากขึ้น การนําคอมพิวเตอรเขามาเปนสื่อทางการศึกษา โดยทั่วไป
เรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted Instruction หรือ CAI) นอกจากนี้บุญชม ศรีสะอาด(2541 : 123) ยัง
กลาวถึง คอมพิวเตอรชวยสอนว าเปนการใชคอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคลโดยใช โปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการ
ควบคุมของคอมพิวเตอร ซึ่งชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตราของตนเอง จึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียน
แต ละคน ดัง นั้ นคอมพิ วเตอร ชวยสอนจึ งเป นนวัต กรรมที่ นับว าจะมีค วามสําคัญ และได รั บการนํ าไปใช ในการเรี ย นมากขึ้ น
เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันในการเรียนการสอนรูวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ซึ่งเปน
การถายทอดความรูจากครูผูสอนสู ผูเรียนดวยวิธีบรรยายอยูหนาชั้นเรียน ครูผูสอนเปนผูกําหนดและวางแผนการเรียนการสอน
เตรียมกิจกรรมระหวางเรียน จัดหาสื่อประกอบการเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน จากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นและสื่อ
การสอนสวนใหญ เปนสื่อการสอนแบบทิศทางเดีย ว ได แก สื่อ ประเภทเสี ยงจากซีดี หนั งสื อและตํ ารา สํ าหรับ การคนคว า
เพิ่มเติมยังไมเพียงพอ ทําใหผูสอนไม สามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง สวนการจัดชั้นเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่อง Microsoft Excel จะเปนการ จัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งผูที่เรียนเกง ผูที่เรียนปานกลาง และผูที่เรียนออน อันทําให
มีผลตอ การรับรู และเขาใจเนื้อหาที่เรียนแตกตางกัน สภาพที่เปนปญหาในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบัน พบวา
นักเรียน สวนมากมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนคอนข างต่ําสืบเนื่ องมาจากผูส อนใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเป น ผูสาธิตเอง
ทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการรับรูในการเรียน ทําไดเร็วหรือชาตางกัน
จากสาเหตุดังกล าวผูวิจัยจึงมีแนวคิดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel
ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเปนฐานที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไป
ตามความสามารถของแต ล ะคนเพราะการจั ด การเรี ย นรู แ บบใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problem-Based Learning) เป น
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เนนใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชี วิตประจําวันเพื่อใหไ ดฝกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการรวมกิจกรรม ซึ ่งกิจกรรมการ
เรียนรูที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือวามี
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ความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก โดยเด็กจะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรูขึ้นมาและครูมีบทบาทเปนผูชี้แนะ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยางไมจํากัด
เวลาและยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางเรียนได
2. วัตถุประสงคการวิจัย/ศึกษา
2.1. เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิช า
คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
2.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
3. สมมุติฐานการวิจัย/ศึกษา (ถามี)
3.1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่
1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนที่เรียนด วย เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกั บบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน
รายวิชา คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรีย นดวยเทคนิ คปญหาเปนฐานร วมกับ บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน รายวิช า
คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel อยูในระดับดีขึ้นไป
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
ทิพยา กิจวิจารย (2534 : 30) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการนํารองในการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนหลัก (Problem Based Learning : PBL) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในนักศึกษาชั้น ปรีคลินิก (ปที่ 2
และ 3 )”คณะผูวิจัยไดประเมินเจตคติตอการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา PBL รุนที่ 1 จํานวน 20 คน ขณะที่
เรียนอยูในชั้นปรีคลินิก (ปการศึกษา 2534-2535) พบวา การเรียนในชวงตนๆ ของภาคเรียนแรก นักศึกษามีปญหาในดานการ
ปรับตัวเขากับเพื่อนสับสนในบทบาทของตนเอง และเพื่อนในการทํากิจกรรมกลุม (Group Prcess in tutorial study) วิตก
กังวลวาจะเรียนรูไมครบถวนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แตจากภาคเรียนที่ 2 เปนตนไปนักศึกษาปรับตัวไดดีขึ้น และมี
ความมั่นใจวาไดเรียนรูในสิ่งที่จําเปนตองรู และไดรับความรูพื้นฐานที่สามารถนําไปศึกษาคนควาดวยตนเองตอไปได
ยุวดี ภูวชา (2536 : 33) ผลการวิจัย พบวา วิธีการเรียนแบบใชป ญหาเปนหลักชวยใหเกิ ดการเรี ยนรูได ดีมากจะ
ประกอบดวยบทเรียนที่เปนปญหาหรือสถานการณตางๆ ที่ครอบคลุมแนวคิดเนื้อหาวิชาที่ผูเรียนจะตองเรียนตลอดทั้งหลักสูตร
การเรียนจะอยู ในรู ปของกลุม ยอย ผูเรี ยนจะกําหนดเนื้อหาที่ตองการจะเรียนรูเอง หลั งจากได รับปญ หาหรือสถานการณ ที่
ตองการปรับปรุ งแลว และจะคนควาหาความรูในเรื่องเหลานั้นเอง และนําความรูมาใชแกป ญหา จากสถานการณ ที่เปนสื่ อ
กระตุนนั้นกิจกรรมทั้งหมดนักศึกษาจะเปนผูกระทําดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูชี้แนะและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู
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ของนักศึกษาเทานั้น อยางไรก็ตามเปาประสงคของการจัดรูปแบบหลักสูตร ก็คือ การที่ใหนักศึกษาหรือผูสําเร็จจากหลักสูตรได
เรียนรูเนื้อหาวิชาตามที่ตองการ และสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง
การแกปญหาการชี้นําตนเองในการเรียนรู และการทํางานเปนทีม
สุคนธา สมจัน (2546 : 35) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลการฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลตําบล โดย
ใชปญหาเปนฐาน” กลุมตัวอยางไดแก คณะกรรมการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กชุมชนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลตําบลปลาย
พระยา จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใ ชวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และแบบ
บันทึกผลการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา หลังฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กมีความรูเรื่อง
การฝกหัดเด็กปฐมวัยสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สรุปไดวา การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel มีการปฏิบัติเปนสวนมาก ดังนั้นการที่
นําการเรียนรูแบบ PBL เขามาใชเปนเทคนิคการสอนจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เพราะยุทธศาสตรการสอน ดวย
เทคนิคการสอน PBL สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เผชิญหนากับปญหาดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะ
ในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค ฯลฯ
4.1.2 ลักษณะทั่วไปของ การเรียนรูแบบ PBL
รูปแบบของการจัดการเรียนรูแบบ การใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL มีขั้นตอนดังนี้
1. ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง (student-centered learning)
2. จัดกลุมผูเรียนใหมีขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5 คน)
3. ครูทําหนาที่ เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใหคําแนะนํา (guide)
4. ใชปญหาเปนตัวกระตุน (สิ่งเรา) ใหเกิดการเรียนรู
5. ลักษญะของปญหาที่นํามาใช ตองมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน มีวธิ ีแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย อาจ
มีคําตอบไดหลายคําตอบ
6. ผูเรียนเปนผูแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง (self-directed learning)
7. การประเมินผล ใชการประเมินผลจากสถานการณจริง(authentic assessment) ดูจากความสามารถใน
การปฏิบตั ิ ของผูเรียน
4.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ยืน ภูวรรณ (2528 : 121) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมที่นําเนื้อหาวิชาและลําดับ
ความสําคัญวิธีสอนมาบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรจะเอื้ออํานวยตอการนําบทเรียนที่ไดเตรียมไวอยาง
เปนระบบมานําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน
ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง (2536 : 171) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนํา
เครื่องคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณหรือเครื่องมือที่ชวยครูในการเรียนการสอน โดยนําเนื้อหาวิชา และลําดับวิธีการสอนมา
บรรทุกเก็บไวในโปรแกรม โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จากการตอบโตกับเครื่องคอมพิวเตอร มีระบบคอมพิวเตอร
ชวยการเรียนการสอน ซึ่งมี องคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ พวงที่จําเปน โปรแกรมและ
เนื้อหาตามหลักสูตร
กิดานันท กลิทอง (2536 : 168) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวา ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อใน
การเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีการโตตอบกันได และยังมีความสามารถในการโตตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปทันที
ซึ่งเปนการเสริมแรงแกผูเรียนดังนั้น จึงมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางแพรหลาย เปนสื่อการเรียนการสอนที่
เปน เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียนในรูปแบบตางๆ กันซึ่งการสรางโปรแกรมบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นไดอาศัยแนวคิดจากทฤษฏีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและสิ่งตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม
จะเริ่มตนจากการใหสิ่งเราแกผูเรียนเมื่อผูเรียนตอบสนอง คอมพิวเตอรจะประเมินการตอบสนองและใหขอมูลยอนกลับเพื่อน
เสริมแรงใหผูเรียนเลือกลําดับสิ่งเราตอไป
บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใชคอมพิวเตอรในการสอน
รายบุคคล โดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหผูเรียนกาวหนาตามอัตราของ
ตนเอง เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน
กลาวโดยสรุปคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งบรรจุเนื้อหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย
สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู
เพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับโดยอาศัยโปรแกรมที่บรรจุไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร
4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นันทนภัส บุญเพ็ญ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ เรื่องการคํานวณและการใชงานฟงกชั่นโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช
โปรแกรมตารางงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดวยวิธีสาธิตรวมกับ โครงงานเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปน
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 โดยเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 28 คน จากนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 2 กลุม 1-2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแมวงก เครื่องมือประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนผานเว็บ แบบทดสอบกอน
เรียน วีดิโอสาธิต วีดิโอทดลองฝกปฏิบัติ แบบฝกหัดทาย บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ ดานเทคนิควิธีการ โดยใชเทคนิควิธีสาธิตรวมกับโครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.97/80.09 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยคาที (t-test) พบวา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผานเว็บทีพ่ ัฒนาขึ้นนี้ สามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม
อรรถพร ธนูเพ็ชร (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการใชงานโปรแกรมMicrosoft Excel 2010 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน ของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
2010 ที่พัฒนาขึ้น 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จํานวน 30 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ คา t-testผลการวิจัยพบวา 1. บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85/85 สูงกวาเกณฑที่ก าหนดไว 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยูในระดับดีมาก ( ̅= 4.16,S.D = 2.91)
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5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.3 การวิเคราะหขอมูล
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ. เมืองนครปฐม ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 460 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ. เมืองนครปฐม ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูป แบบการจัดการเรียนรู เทคนิคป ญหาเปนฐานร วมกั บบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft
Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน
5.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ยน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนขอมูลแบบประเมินบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา คํานวณหาคาเฉลี่ยนและสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
สวนที่ 2 เปนขอมูลแบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) คํานวณหาคาเฉลี่ยน
และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคที่มีตอ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา Microsoft Excelสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คํานวณหาคาเฉลี่ยนและสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน
สวนที่ 4 แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1คํานวณหาคาเฉลี่ยนและสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน
หลังจากวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยทําการชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวย
เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel และใหนักเรียนทํา
การทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผาน
การวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบ และเริ่มเขาศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
จากภาพที่ 1 ผู เ รี ย นศึ กษาเนื้ อหาภายในบทเรี ย นโดยให ค วามสนใจกั บ บทเรี ย นเป นอย างมากเพราะบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวนสอนมีการตอบสนองกับผูเรียนในทันที่เมื่อผูเรียนมีการตอบโตกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน รายวิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย
ละ 82.05 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.52 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา แสดงดังภาพที่ 2

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนู

(ค) ตัวอยางดานเนื้อหา

(ง) แบบทดสอบ
(จ) วิดีโอการสอน
ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 แสดงภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel ที่
นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนวัดหวยวิทยาคม ประกอบดวย การเขาสูบทเรียน (ก) โดยแสดง
เมนู (ข) เพื่อนําไปสูเนื้อหา (ค) กิจกรรมและแบบทดสอบตาง ๆ (ง) ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหายอนหลังจากวิดีโอ (จ) ได
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน

N

กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13.80
22.33

t

2



256

2638

11.41

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t = 11.41 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
xˉ
4.44
0.51
4.53
0.28
4.43
0.46
4.46
0.51

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ดานเทคนิคการนําเสนอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.28 และมี
คุณภาพดานเทคนิคผลิตสื่ อโดยรวมอยู ที่ระดับมากที่สุด ดานเนื้ อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ
0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยูที่ระดับมาก และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และมีคณภาพดานเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยูที่ระดับมาก
จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน
พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย/ศึกษา
7.1 การพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่ อเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ วเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.05/83.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
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7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.46 โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1 ร วมกั บ แนวคิ ด ป ญ หาเป นฐาน มี
ประสิท ธิ ภ าพ (E1/E2) เทากั บ 82.05/83.52 หมายความวา บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.1.1 ในการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น กอนเรียนผูสอนควรมีการแนะนําใหผูเรียนทราบถึง
วัตถุประสงค วิธีการใชบทเรียน รวมทั้งขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน เพราะผูเรียนบางคนไมคุนเคย
9.1.2 ควรพัฒนาบทเรียนใหสามารถใชงานบนอุปกรณพกพา เพื่อใหสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบ
แบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได
The Development of Rubber Forecasting Information System with AdoptiveResponse-Rate Single Exponential Smoothing Technique
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณราคายางพารา 3 วิธี ไดแก (1) วิธีการ
หาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (exponential weighted moving average) (2) วิธีการทําใหเรียบแบบ
เอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (single exponential smoothing) และ (3) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได
(adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) และ 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคา
ยางพารา
ผลการทดลองพบวาวิธีที่ใหประสิทธิภาพดีที่สุด คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได (ARRSES)
ดังนั้น ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพารา จึงไดนําวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได
(ARRSES) มาใชเปนโมเดลในการพยากรณขอมูลราคายางพาราที่ใหคาที่ปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
ทําใหทราบถึงแนวโนมราคายางพาราลวงหนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
คําสําคัญ: การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว การทําให
เรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได การพยากรณ ราคายาพารา
Abstract
The objectives of the research are: 1) to compare the efficiency of rubber price forecasting techniques
(1) exponential weighted moving average, (2) single exponential smoothing and (3) adoptive-response-rate
single exponential smoothing: ARRSES and 2) to develop the rubber price forecasting information system.
The finding is the most efficiency technique is the adoptive-response-rate single exponential smoothing:
ARRSES. Therefore, ARRSES was taken in the rubber price forecasting information system development to forecast
the trend of future rubber price. This leads benefit to the rubber tappers.
Keywords: exponential weighted moving average, single exponential smoothing, adoptive-response-rate
single exponential smoothing (ARRSES), forecasting technique, rubber price
504 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

1. บทนํา
ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยของเราไดมีการสงออกเปนอันดับตน ๆ ของโลก แตปจจุบันพบวาราคา
ยางพาราในตลาดเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความผันผวนไมคงที่ สงผลกระทบตอเกษตรกรชาวสวนยางอยางมาก ซึ่งไม
สามารถคาดการณไดวาแนวโนมราคายางที่แนนอนจะเปนอยางไรในอานาคต ซึ่งหากเกษตรสามารถทราบถึงแนวโนมราคา
ยางพาราที่ผันผวนได จะทําใหเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถใชเปนขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนวิถี
การประกอบอาชีพใหมในอนาคตเพื่อใหครอบครัวมีรายไดที่ยั่งยืนได
การพยากรณขอมูล เป นการคาดการณหรือการทํานายเหตุการณในอนาคต ซึ่งสวนใหญจะใชขอมูลในอดีตมาใช
พยากรณผา นผูเชี่ยวชาญหรือผานการใชงานตามหลักการทางคณิตศาสตร หรือ ใชทั้งสองสวนมาชวยในการทํานายเพื่อใหเกิด
ความแมนยํามากที่สุด การพยากรณมีความสําคัญตอการดําเนินงานเปนอยางมาก ซึ่งความสําคัญของการพยากรณ เนื่องจาก
ทําใหทราบปริมาณความตองการสินคาของตลาด ทําใหธุรกิจสามารถลดความสูเสียที่จะเกิดขึ้นได และสามารถนําผลจาก
การพยากรณมาเปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสรางความไดเปรียบทาง
ธุรกิจ สําหรับเทคนิคที่ใชในการพยากรณนั้นมีหลากหลายวิธีดวยกัน เชน วิธีหาคาเฉลี่ย วิธีหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีหาคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล วิธีทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว และ วิธีทําใหเรียบแบบเอกซโปเนน
เชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได เปนตน ซึ่งแตละวิธีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลแตกตางกัน
ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณขอมูลที่เหมาะสมกับการ
พยากรณ ร าคายางพาราโดยทํ าการศึ กษากั บ 3 วิ ธี ได แ ก การหาค า เฉลี่ ย เคลื่ อนที่ ถ วงน้ํ าหนั กแบบแอ็ กโปเนนเชี ย ล
(Exponential weighted moving average) การทํ าให เ รีย บแบบเอกซ โปเนนเชีย ลชั้ นเดี ย ว (Single exponential
smoothing) และ การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได (Adaptive-response-rate single exponential
smoothing:ARRSES) จากนั้น นําเทคนิคที่ใหประสิทธิภาพดีที่สุดมาใชเพื่อเปนโมเดลสําหรับพัฒนาเปนระบบสารสนเทศการ
พยากรณราคายางพารา โดยนําเสนอขอมูลการพยากรณในรูปแบบตารางและกราฟซึ่งจะทําใหทราบถึงแนวโนมของราคา
ยางพาราที่จะเกิดขึ้นลวงหนาในอนาคตและใกลเคียงกับความเปนจริงที่สุด เพื่อเปนแนวทางสําหรับประกอบการตัดสินใจของ
เกษตรกรชาวสวนยางตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณราคายางพารา 3 วิธี ไดแก การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวง
น้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว และการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว
ซึ่งปรับ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสําหรับการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1.1 เทคนิคการพยากรณ
การพยากรณ หมายถึง การคาดการณสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชวงอนาคต เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
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3.1.2 การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (EWMA)
วิธีนี้ใ ชพยากรณ ลวงหนา 1 หนวยเวลา โดยมีห ลักการวา “ข อมูล ในปจจุบันนาจะมีผลกระทบต อคาพยากรณใ น
อนาคตมากกวาขอมูลในอดีตที่หางไกล” ดังนั้น จึงใหน้ําหนักของขอมูลไมเทากัน โดยขอมูลลาสุดจะมีน้ําหนักมากกวาขอมูลที่
อยูหางไกลออกไป น้ําหนักของขอมูลจะลดลงแบบเอ็กซโพเนนเชียลตามเวลาที่หางไกลออกไป
คาพยากรณ 1 หนวยเวลาลวงหนา ที่กระทํา ณ เวลา t  1 คือ
Zˆ t 1 (1)

เมื่อ
เมื่อ

Zt

a
Zˆ t ()  Ẑ t  



S t 1
Wt 1

S t 1

 Z t 1  aS t

Wt 1

 1  aWt

คือ คาสังเกตคาลาสุด
คือ คาคงที่ เรียกวา ปจจัยสวนลด ; 0  a  1
คือ คาพยากรณของคาสังเกตที่เวลา t   ( Z t  )

3.1.3 การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES)
เปนวิธีการสรางสมการพยากรณโดยการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนักโดยใหน้ําหนักของขอมูลในปจจุบันมาก
ที่สุด และน้ําหนักจะลดหลั่นกันไปแบบเอ็กซโพเนนชียลสําหรับคาของขอมูลที่หางไกลออกไป โดยมีคาสัมประสิทธิ์ปรับใหเรียบ
α มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 วิธีนี้เหมาะสําหรับขอมูลที่ไมมีแนวโนมและฤดูกาลมีสมการพยากรณหนึ่งชวงเวลาลวงหนาที่เวลา t
ดังนี้
คาพยากรณ 1 หนวยเวลาลวงหนา ที่พยากรณ ณ เวลา t คือ

หรือ
เมื่อให S t

Zˆ t (1)
St

 Z t  (1   ) Zˆ t 1 (1)
 Z t  (1   )S t 1
 Zˆ (1)
t

3.1.4 การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับ (ARRSES)
การพยากรณ วิธีนี้ มี ข อดี กว าวิ ธีก ารทํ า ให เ รี ย บแบบเอกซ โ ปเนนเชี ย ลชั้ น เดี ย ว ตรงที่ วา ”ไม ต องกํ า หนดค า
เฉพาะเจาะจงของ การเปลี่ยนหาคา เปนไปตามลักษณะความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ทําใหคาพยากรณปรับคาไปตามการ
เปลี่ยนแปลงที่ใกลเคียงกับความเปนจริง”
3.1.5 การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ
ในการพยากรณขอมูลทุกครั้งจะมีคาความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นทุกครั้ง ความถูกตองของคาพยากรณจะมากหรือนอย
นั้น ขึ้ นอยูกับ คาความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ (Error) ซึ่ งเปนผลต างของค าจริ งกั บค าพยากรณ ดั งนั้ น ในการวั ด
ประสิทธิภาพของการพยากรณสามารถทําไดโดยการหาคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ซึ่งในที่นี้ไดนําเสนอ 4 วิธีการ
ดังนี้
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1) คาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (Mean Square Error, MSE) คือ
MSE



1 t
 [ei (1)]2
t i 1

2) ค ารากที่สองของคาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error, RMSE) หรื อ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE) คือ
RMSE  SE

 MSE

3) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน (Mean absolute deviation, MAD) คือ
MAD



1 t
 ei (1)
t i 1

4) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคลื่อน (Mean absolute percent error, MAPE) คือ
MAPE



100 t ei (1)

t i 1 Z i

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทรงศักดิ์ มะเมีย (2554) ไดทําการศึกษาวิเคราะหราคายางพารามีวัตถุประสงคเพื่อ 1)วิเคราะหและคาดคะเนราคา
ยางพาราของประเทศไทย 2)ศึกษาและทําการวิเคราะหถึงปญหาของราคายางพาราจากการคาดคะเนในประเทศไทย โดย
พยากรณราคายางพาราโดยวิธี Exponential Smoothing Method ซึ่งพบวาประเทศไทยมีมูลคายางพาราสงออกมีมูลคาการ
สงออกเปนอันดับแรก ๆ ของโลก (สถาบันวิจัยยาง, 2545) และในอนาคตประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่เปนผูผลิตและสงออก
ที่สําคัญของโลกตอไป ดังนั้น จึงเปนที่สนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงราคายางพาราและหา
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณราคายางพาราซึ่งจะสามารถใชเปนแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาและการ
กําหนดนโยบายการผลิตยางพาราของประเทศไทยตอไป
เพ็ญนภา พุฒซ อน (2556) ไดทําศึ กษาการพยากรณปริม าณการสงออกยางแผนรมควันชั้น 1 โดยที่จะทําการ
วิเคราะหหาตัวแบบพยากรณปริมาณการสงออกยางแผนรมควั นชั้น 1 ที่เหมาะสมเพื่อใหไดตัวแบบพยากรณที่ดีที่สุดดวย
วิธีการของบอกซ-เจนกินส โดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 รวม ทั้งสิ้น
72 เดือน ซึ่งจากการวิเคราะหโดยวิธีของบอกซ -เจนกินส เปนตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมสําหรับขอมูลชุดนี้ คือ ตัวแบบ
ARIMA(1,0,0) หรือ AR(1)
จุฑามาศ สิทธิโชคสถาพร (2555) ไดพัฒนาโมเดลพยากรณราคายางโดยใชซัพพอร ตเวคเตอรแมชชีน เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากตอผูท ีมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติไมวาจะเปนในสวนของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
เกษตรกร กลาวคือ ผลลัพธจากการพยากรณชวยใหศักยภาพในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น การเลือกใชเทคนิควิธีนี้ในการสราง
โมเดลที่เหมาะสมสําหรับขอมูลลักษณะดังกลาวจึงเปนสิ่งทีจ่ ําเปนอยางยิ่ง ดวยความสามารถในการสรางให โมเดลมีความเปน
ทั่วไปผานทางแนวคิดของการลดความผิดพลาดของขอมูลทดสอบใหดีที่สุดทําใหวิธีการจําแนกประเภทขอมูลแบบซัพพอรต
เวคเตอรแ มชชี นเพื่อเพิ่ม ความสามารถของโมเดลพยากรณ ต ามทิศ ทางการเคลื่อนไหวของราคายางแผนดิ บที่ถู กสรางจาก
แนวคิดของวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนใหม
ชวรีย รัตนาวงศศรี (2556) ไดพยากรณราคายางพาราในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ดวยเทคนิค
การพยากรณ 3 วิธี ไดแก วิธีที่ 1) วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประกอบดวย Simple Moving Average (SMA), Exponential
Moving Average (EMA) และ Linear Weighted Moving Average (WMA) วิธีที่ 2) คือ วิธีดัชนีกําลังสัมพัทธ (RSI) และวิธี
ที่ 3 คือ วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทาง/แยกทาง (MACD) โดยที่ขอมูลรายวันที่ใชศึกษาวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบงออกเปน 4 ระยะ
คือ แนวโนมระยะสั้น 5 วัน 10 วัน 15 วัน แนวโนมระยะคอนขางปานกลาง 20 วัน 25 วัน 30 วัน แนวโนมระยะกลาง 50 วัน
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75 วัน 100 วัน และแนวโนมระยะยาว 150 วัน 175 วัน 200 วัน วิธี RSI แบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 9 วัน 14 วัน, 20 วัน
และวิธี MACD แบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 5 วัน 9 วัน, 15 วัน โดยเปรียบเทียบสัดสวนความถูกตองของการสงสัญญาณการ
เปลี่ยนแนวโนมวิธีที่ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ไดสัดสวนความถูกตองมากที่สุด
วรางคณา เรียนสุทธิ (2559) ไดทําการศึกษาแนวทางการพยากรณราคาน้ํายางสดวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้
คือ การสรางตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคาน้ํายางสดซึ่งโดยใชขอมูลจากเว็บไซตของการยางแหงประเทศ
ไทย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 130 คา ซึ่งขอมูลถูกแบงออกเปน 2 ชุด ขอมูลชุดที่
1 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 120 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธี
บอกซ -เจนกิ นส โดยวิ ธีการปรับ เรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลัง ของโฮลตวิธีการปรับ เรีย บดวยเสนโคงเลขชี้กําลัง ที่มีแนวโน ม
แบบเดิมและวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของวินเทอรแบบคูณ ขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2558 จํานวน 10 คา นํามาใชสําหรั บการเปรีย บเทียบความถูกตองของคาพยากรณ โดยใช เกณฑเปอร เซ็นตความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยที่ต่ําที่สุด ซึ่งสรุปผลการวิจัยพบวาจาก
วิธีการพยากรณที่ใหความถูกตองมากที่สุด คือ วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของวินเทอรแบบคูณ
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
4.1 ขอมูลสําหรับใชในการทดลอง
ทําการรวบรวมขอมู ลราคายางพาราที่ไ ดมาจากเว็บไซตการยางแหง ประเทศไทย ซึ่งข อมูลที่ ใชใ นการทดลองคื อ
ขอมูล ป 2557 – 2558
4.2 การดําเนินการทดลอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย
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การดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการทดลองประกอบขั้นตอนดังนี้
1) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมู ลราคายางพาราที่ไดมาจากเว็บไซตการยางแหงประเทศไทย ซึ่งขอมูลที่ใชในการ
ทดลองคือขอมูล ป 2557 – 2558 มาทําการพยากรณขอมูลยางพาราดวยเทคนิคการพยากรณ จํานวน 3 เทคนิค ไดแก 1)
วิธกี ารหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล 2) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) และ 3)
วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได
2) นําผลลัพธจากการพยากรณที่ไดจากการทดลองมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ
3) นําเทคนิคการพยากรณขอมูลยางพาราที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไปเปนโมเดลสําหรับการพัฒนาระบบการพยากรณ
ราคายางพาราตอไป
5. ผลการดําเนินงาน
5.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลราคายางพารา 3 วิธีการ ไดแก วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (EWMA) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ
โปเนนเชียลหนึ่งชั้นซึ่งปรับได (ARRSES)
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลราคายางพารา
วิธีวัดประสิทธิภาพ
SUM
MSE
RMSE
MAD
MAPE

EWMA
35.245
2.944
1.716
1.175
1.865

SES
52.399
4.841
2.200
1.747
2.771

ARRSES
*34.134
*3.299
*1.816
*1.138
*1.749

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ
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ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณขอมูลยางพารา 3 วิธีการ ไดแก วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (EWMA) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ
โปเนนเชี ยลหนึ่งชั้ นซึ่งปรับได (ARRSES) ผลการทดลองพบวา วิธีการทําใหเรีย บแบบเอกซโ ปเนนเชีย ลหนึ่ งชั้นซึ่งปรับได
(ARRSES) ใหป ระสิท ธิภ าพที่ดี ที่ สุด ดัง นี้ คา ผลรวมของความผิ ดพลาด เทากับ 34.134 คาเฉลี่ย ของกําลัง สองของความ
คลาดเคลื่อน เทากับ 3.299 รากที่สองของคาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน เทากับ 1.816 คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณ
ของความคลาดเคลื่อน 1.138 และ คาเฉลี่ ยของค าสัม บูร ณ ของเปอรเ ซนต ของความคลาดเคลื่ อน เท ากั บ 1.749 วิ ธีการ
รองลงมา คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลหนึ่งชั้นซึ่งปรับได (ARRSES) โดยใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังนี้ คาผลรวม
ของความผิดพลาด เทากับ 34.134 คาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน เทากับ 3.299 คารากที่สองของคาเฉลี่ยของ
กําลังสองของความคลาดเคลื่อน เทากับ 1.816 คา คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน 1.138 และ คาเฉลี่ยของคา
สัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 1.749 และสุดทาย คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลหนึ่งชั้น
ซึ่งปรับได (ARRSES) โดยใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังนี้ คาผลรวมของความผิดพลาด เทากับ 34.134 คาเฉลี่ยของกําลังสอง
ของความคลาดเคลื่อน เทากับ 3.299 รากทีส่ องของคาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน เทากับ 1.816 คาเฉลี่ยของ
คาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน 1.138 และ คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 1.749
5.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว
ซึ่งปรับได
5.2.1 แสดงขอมูลราคายางพาราจากตนฉบับที่ใชในการพยากรณป 2557 ดังรูป

ภาพที่ 3 ผลการแสดงขอมูลจริงของราคายางพารา
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ภาพที่ 4 ผลการพยากรณราคายางพารารายวันแบบตาราง

ภาพที่ 5 ผลการพยากรณราคายางพารารายวันแบบกราฟ
6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินงาน
งานวิ จัยนี้ไ ดทําการเปรีย บเทีย บประสิทธิ ภาพของเทคนิ คการพยากรณร าคายางพารา 3 วิ ธี ไดแก (1)วิธีการหา
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (exponential weighted moving average) (2)วิธีการทําใหเรียบแบบ
เอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (single exponential smoothing) และ (3)วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับ
ได (adaptive-response-rate single exponential smoothing:ARRSES) ซึ่งผลการทดลองพบวาวิธีที่ใหประสิทธิภาพดี
ที่สุด คือ วิ ธีการทําให เรียบแบบเอกซ โปเนนเชีย ลชั้นเดียวซึ่ งปรั บได (ARRSES) ดัง นั้น ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
พยากรณราคายางพารา จึงไดนําวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได (ARRSES) มาใชเปนโมเดลในการ
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พยากรณข อมู ลราคายางพาราที่ ให คาที่ป รับไปตามการเปลี่ ยนแปลงของขอมูล ที่ใ กลเ คีย งกั บความเปนจริง ทํ าใหท ราบถึ ง
แนวโนมราคายางพาราลวงหน าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป นประโยชนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ทั้ง นี้
ถึงแมวาการพยากรณขอมูลนั้นจะมีความใกลเคียงกับคาจริงมากเพียงใดก็ตามแตอาจจะมีความคลาดเลื่อนไดเนื่องจากเป นแค
การพยากรณเทานั้น
6.2 ขอเสนอแนะ
เนื่องจากระบบเว็บไซตเพื่อชวยในการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว
ซึ่งปรับไดอาจจะยังใหประสิทธิภาพที่ยังไมสูงนัก ดังนั้น ควรทดลองใชวิธีการอื่น ๆ ที่ใหประสิทธิภาพที่สูงกวา และระบบนี้ใช
ในการทํานายสําหรับผูที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง โดยสามารถนําไปประยุกตกับใชในการตัดสินใจและ
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพใหครอบครัวยั่งยืน แตไมไดเปนจริงทุกประการ เนื่องจากเปนเพียงแคการพยากรณ ผลลัพธ
ที่ไดจึงไมแนนอนเสมอไป
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การวิเคราะหอณ
ุ หภูมิที่มีผลตอแรงดึงของสายไฟชนิด ACSR ในระบบกําลังไฟฟา
Temperature Analysis Effecting to Tension of ACSR Conductors in Power System
อานนท อิศรมงคลรักษ1* และกรวิก เศรษฐกุล2
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บทความนี้นําเสนอการจําลองผลของอุณหภูมิที่อยูภายในสายสงตัวนําชนิดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็กของระบบสงกําลัง
ไฟฟาขนาด 500kVวงจรคูดวยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนต และไดนําเสนอการคํานวณคาของแรงดึงเนื่องจากอุณหภูมิสะสมที่อยู
ภายในสายตัวนํา โดยบทความนี้ไดพิจารณาระบบสงกําลังไฟฟาที่มีการจายโหลดอยางสมดุล และไดพิจารณาเฉพาะเพียงเฟส
A ของวงจรที่ 1 เทานั้นโดยผลการจําลองแสดงใหเห็นวา คาอุณหภูมิของสายตัวนําในขณะที่มีการจายโหลดที่พิกัดจะทําใหคา
อุณหภูมิที่กระจายอยูภายในสายสงมีคาเพิ่มขึ้นเปน 70๐C หรือ 343 K ซึ่งจะทําใหระยะยืดตัวของสายตัวนําชนิดสายอลูมิเนียม
แกนเหล็กมีการยืดตัวเพิ่มขึ้น 3 mm และมีผลตอแรงดึงภายในสายตัวนําเพิ่มขึ้น 0.2 N โดยผลการยืดตัวของสายตัวนํานี้จะ
สงผลตอโครงสรางของสายตัวนําและอายุการใชงานของสายตัวนําอีกทั้งประสิทธิ ภาพการสงกําลังไฟฟาจะลดนอยลง ทั้ง นี้
เนื่องจากคาอุณหภูมิที่อยูภายในสายสงทําใหเกิดคาความสูญเสียในสายตัวนําเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: อุณหภูมิ แรงดึง สายตัวนํา ระบบไฟฟากําลัง
Abstract
This article presents the simulation of temperature of inner Aluminium Conductor Steel Reinforced
(ACSR) in 500kV double circuit power system by using finite element method. In addition, the tension
calculation affect from the inner temperature of ACSR conductors are considered. This article focuses on
the balance load system and analysis of only phase A of the first circuit. The simulation results shown
that the temperature of ACSR with the rated load supply increased within the inner of conductors and
highest temperature is 343 K which extended 3 millimeters. This can increase the tension of ACSR conductors
0.2 N. The extension reflected the structure of ACSR conductors and ACSR conductors’ period. Furthermore,
the efficiency of power transference can be reduced since the temperature inside influence the loss of
ACSR conductors.
Keywords: temperature, tension, line conductors, power system
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1. บทนํา
ระบบไฟฟ ากําลังแบงออกเปน 3 ระบบหลั กคือ ระบบผลิตกํ าลัง ไฟฟา ระบบส งกําลังไฟฟาและระบบจําหนาย
กําลังไฟฟา โดยทั้งสามระบบนั้นจะเขื่อมตอกันดวยหมอแปลงไฟฟาใหสามารถสงกําลังไฟฟาไปยังผูใชงานที่อยูปลายทางได
อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบกําลังไฟฟาในประเทศไทยนั้นจะมีการสงกําลังไฟฟาที่ระดับแรงดันสูงสุดคือ 500kV โดยมี
การสงกําลังไฟฟาทั้งชนิดที่เปนวงจรเดี่ยว และวงจรคูทั้งนี้ขึ้ นอยูกับปริมาณโหลดที่ใชในการสงจาย ในระบบสงกําลังไฟฟ า
ขนาด 500kV วงจรคู ซึ่งเปนระบบที่ใชสําหรับการจําลองในบทความนี้นั้น เปนระบบที่มีปริมาณของกําลังไฟฟาสูงสุด โดยที่
ชนิ ด ของตั วนํ าได เ ลื อกใช ส ายอะลู มิ เ นี ย มแกนเหล็ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข องการนํ าไฟฟ าได ดี และมี ค วามแข็ ง แรงทนทานสู ง
เนื่องจากการสงในระดับแรงดันสูงนั้น ระยะหางระหวางเสามีคามาก ทําใหสายสงที่ใชตองคํานึงถึงระยะหยอนที่เหมาะสม การ
สงจายกําลังไฟฟาที่มีระดับแรงดันสูงนั้นจะทําใหขนาดของสายตัวนําที่ใชในการสงจายมีขนาดใหญขึ้นตามปริมาณกระแสที่ไหล
ในสายตัวนํา เมื่อกระแสมีคาสูงขึ้นจะทําใหเกิดความรอนขึ้นภายในสายสงตัวนําและรอบๆ สายสงตัวนํา ดังนั้นบทความนี้จึงได
เล็งเห็นความสําคัญของคาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในสายสงตัวนําอันเนื่องมาจากกระแสที่ไหลในสายสง โดยไดอาศัยการจําลอง
คาอุณหภูมิที่อยูภายในสายสงดวยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนท และไดอาศัยความสัมพันธระหวางคาอุณหภูมิและแรงดึงของสาย
สงเพื่อวิเคราะหผลของอุณหภูมิที่สงผลตอแรงดึงของสายตัวนําประเภทอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ซึ่งจะเปนผลตอระยะหยอนของ
สายตัวนําของระบบสงกําลังไฟฟาขนาด 500kV วงจรคู
2. ระบบไฟฟากําลังที่ใชสําหรับการจําลองผล
บทความนี้เ ปนการจําลองผลของอุณหภู มิของสายสงกําลังไฟฟาชนิ ดอลูมิ เนีย มแกนเหล็ก (ACSR) ของระบบส ง
กําลังไฟฟาของเสาสงขนาดระดับแรงดันไฟฟา 500kV วงจรคู ที่มีการเดินสายไฟแบบ 4 บันเดิล (4 bundles) (Jerry C.
Whitaker., 2007). แสดงไดดังภาพที่ 1 โดยคุณสมบัติของสายตัวนําและสายดินเหนือศีรษะ (overhead ground wire)
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสายตัวนําและสายดินเหนือศีรษะของระบบไฟฟากําลังขนาด 500kV วงจรคู
สายตัวนําชนิด ACSR
คาความตานทานกระแสตรงที่อุณหภูมิ 20 องศา
0.0215  /km
ขนาดเสนผานศูนยกลางของสายตัวนํา
0.0153 m
ระยะหยอนของสายตัวนํา
11.90 m
สายดินเหนือศีรษะ
คาความตานทานกระแสตรงที่อุณหภูมิ 20 องศา
3.8445  /km
ขนาดเสนผานศูนยกลางของสายดินเหนือศีรษะ
0.0091 m
ระยะหยอนของสายดินเหนือศีรษะ
10.30 m
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ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางของเสาสงกําลังไฟฟาขนาดแรงดัน 500kV วงจรคู ชนิด 4 บันเดิล
บทความนี้มุงเนนพิจารณาคาอุณหภูมิที่บริเวณกลุมตัวนําของระบบสงกําลังไฟฟาขนาดแรงดัน 500kV วงจรคู ชนิด
4 บันเดิล (พิทักษ ปนอนงค., 2545) ดังนั้นตําแหนงที่พิจารณาไดเนนพิจารณาที่ตําแหนงกลุมตัวนําเทานั้น แสดงไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะการวางบันเดิลของสายสงตัวนําในระบบสงกําลังไฟฟาขนาดแรงดัน 500kV วงจรคูชนิด 4 บันเดิล
3. แบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุณหภูมิใน 2 มิติในสภาวะชั่วครูและพารามิเตอรสําหรับการจําลองผล
การศึกษาอุณหภูมิที่แพรกระจายในสายสงจําเปนตองอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยทั่วไปแลวแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของอุณหภูมิจะอยูในรูปของสมการเชิงอนุพันธ (Matthew N.O. Sadiku., 2000). ไดดังสมการที่ 1
C

โดยที่

Text

T
 .(k T )  Q  h(Text  T )
t

หมายถึง External Temperature (K)
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หมายถึง Conductor Temperature (K)
หมายถึง Heat Conductivity (kg/m3)
k
หมายถีง Heat Transfer Conductor (W/m2K)
h
หมายถึง Heat Source (W/m)
Q
หมายถึง Heat Specific (K)
C
หมายถึง Mass Specific (kg/m)

บทความนี้อาศัยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนทแบบ 2 มิติในการจําลองผล จําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดสมการที่ (1) ซึ่งอยู
ในรูปสมการเชิงอนุพันธใหอยูในรูปของสมการเชิงเสน โดยการจําลองผลเลือกใชอิลิเมนตรูปสามเหลี่ยมที่ประกอบดวย 3 จุด
ตอ ซึ่งมีฟงกชั่นของการประมาณภายในอิลิเมนต (ปราโมทย เดชะอําไพ., 2547) เปนดังสมการที่ 2
T

Ni 

โดยที่

1
 ai  bi x  ci y 
2A

(2)

หมายถึง หมายเลขจุดโหนดที่ 1 2 และ 3
A
หมายถึง พื้นที่ของอิลิเมนตที่ประกอบเปนสามเหลี่ยม
ai , bi , ci หมายถึง ฟงกชั่นของตําแหนงของจุดตอที่มีการเรียงตําแหนงแบบทวนเข็มนาฬิกา
จากสมการที่ 1 และ 2 จัดใหอยูในรูปของสมการอิลิเมนตของแตละสวนจะสามารถแสดงไดดังสมการที่ 3 – 8
i

2 1 1
 cAT 
1 2 1 
C  
12 
 1 1 2 
 b1b1  c1c1 b1b2  c1c2
kT 
b2b2  c2 c2
 Kc   
4A
 Symmetric

b1b3  c1c3 
b2b3  c2 c3 
b3b3  c3c3 

2 1 1
hA 
 K h   1 2 1 
12
 1 1 2 

QQ  

1
QAT  
1
3  
1

(3)

(4)

(5)

(6)

1
qs A  
Qq  
1
3 
1

(7)

1
hT A  
1
Qh  
3 
1

(8)
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บทความนี้พิจารณาการกระจายอุณหภูมิแบบเชิงเสนในสภาวะชั่วครู ทําใหไดสมการในรูปแบบสมการเชิงเสนเปนดัง
สมการที่ 9 (Theodore L., 2011)




C  T

โดย

  K c    K h  T   Qc   QQ   Qq   Qh 

(9)

หมายถึง เมตริกซการนําความรอน (conduction matrix)
หมายถึง เมตริกซการพาความรอน (convection matrix)
หมายถึง เวกเตอรของอุณหภูมิที่จุดตอ (vector of nodal temperature)
หมายถึง โหลดเวกเตอรการนําความรอน (conduction load vector)
QQ  หมายถึง โหลดเวกเตอรความรอนที่ผลิตเอง (heat generation load vector)
Qq  หมายถึง โหลดเวกเตอรความรอนที่กําหนดให (specific heating load vector)
Qh  หมายถึง โหลดเวกเตอรการพาความรอน (convection load vector)
จากแบบจํ าลองทางคณิ ต ศาสตร ข องอุ ณ หภู มิ ใ นสภาวะชั่ วครู ร วมทั้ ง โครงสร างของระบบส ง กํ าลั ง ไฟฟ าจะได
คาพารามิเตอรสําหรับการจําลองผลแสดงไดดังตารางที่ 2

 Kc 
 Kh 
T 
Qc 

ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรสําหรับการจําลองผล
พารามิเตอร

เหล็ก
อลูมิเนียม
อากาศ
7870
2700
1.1840

3
3
0.50 x 10
0.88 x 10
1.0035
C
80.2
237
0.026
k
26564.8500
19727.0363
0
Q
26.3
24.6
15
h
20 C
20 C
20 C
Text
R
0.0215
0.0215
บทความนี้มี แหลง กําเนิ ดความร อน 2 แหลง คือ แหล งกํ าเนิด ความรอนที่ มาจากกระแสที่ไ หลในสายส งสามารถ
คํานวณจากสมการที่ 10 และ แหลงกําเนิดความรอนที่มาจากสนามไฟฟารอบๆ สายตัวนําสามารถคํานวณจากสมการที่ 11
(Bastos, J.P. Et al., 1990: 536).
Q  I 2 Rdc

Q

จากสมการที่ 11 จะเห็นว า
7
3.5 x 10 S/m

Q

E2


(10)
(11)

จะแปรผกผั นกับ  โดยที่  steel มีคา 1 x 107 S/m และ  Al มีคาเป น
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4. การคํานวณหาคาแรงดึงในสายสง
บทความนี้ไดทําการคํานวณหาคาแรงดึงในสายสงโดยอาศัยความสัมพันธระหวางคาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นและคาแรงดึง
ในสายสงตัวนํา โดยทําการเปรียบเทียบคาแรงดึงของสายสงที่ระยะความยาวสายสงเปน 1 เมตรเพื่อเปนการพิจารณาถึงระยะ
ของสายตัวนําที่ยืดตัวออกโดยทําการพิจารณาที่ตัวนําในเฟส A1 ทั้ง 4 บันเดิลเทานั้น โดยสามารถคํานวณความสัมพันธระยะ
ของสายตัวนําที่ยืดตัวออกและอุณหภูมิของสายตัวนําแสดงไดดังสมการที่ 12 (Yunus A. Gungel.,2006)
(12)

L  L0 1   T  20  

โดยที่

หมายถึง ความยาวสาย (m)
หมายถึง ความยาวสายเริ่มตน ในบทความนี้กําหนดใหเปน 1 เมตร
L0
หมายถึง สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเสนของสายไฟฟาที่แปรตามอุณหภูมิ

และสามารถคํานวณหาคาแรงดึงที่ทําใหสายสงยืดออกเปนระยะทาง L ไดดังสมการที่ 13
L

T

โดยที่

A
E

(13)

L
AE

หมายถึง พื้นที่หนาตัดของสายตัวนํา (m2)
หมายถึง มอดูลัสยืดหยุน มีคาเปน 2013269.129 (N/m2)

5. ผลการจําลอง
บทความนี้ อาศัย กลองเครื่องมื อสําเร็จรูป MATLAB/PDETOOL ที่ใช เทคนิ คการจําลองผลดวยระเบียบวิธีไ ฟไนท
อิลิเมนต โดยพิจารณาระบบเปน 2 มิติซึ่งไดกําหนดใหกริดและอิลิเมนตสําหรับการจําลองผลแสดงไดดังภาพที่ 3
Steel
Aluminum

Air

ภาพที่ 3 การสรางกริดและอิลิเมนตจากกลองเครื่องมือสําเร็จรูป MATLAB/PDETOOL

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 519

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

จากภาพที่ 3 จะสังเกตไดวาตัวนําที่ใชเปนตัวนําอะลูมิเนียมแกนเหล็กโดยที่ขางในเปนวัสดุที่ทําดวยเหล็ก สวนชั้น
ถัดมาเปนอลูมิ เนีย ม และนอกสุดคื ออากาศ เมื่อใสค าพารามิ เตอร ตามตารางที่ 2 แลวทํ าการจําลองผลจะไดลั กษณะการ
กระจายของอุณหภูมิรอบๆ สายสงตัวนําเปนดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การกระจายอุณหภูมิ (K) บริเวณรอบสายสงตัวนําที่บริเวณเฟส A1
บทความนี้พิจารณาคาของอุณหภูมิในวัสดุภายในของสายตัวนําชนิด ACSR ในสภาวะคงตัว (steady state) ซึ่งจะ
พิจารณาชั้นของสายตัวนําดังนี้คือ 1. ชั้นแกนเหล็ก 2. ชั้นผิวระหวางแกนเหล็กที่สัมผัสกับอลูมิเนียม 3. ชั้นอลูมิเนียม และ
4. ชั้นผิวของอลูมิเนียมที่สัมผัสกับอากาศโดยรอบ สามารถแสดงคาอุณหภูมิภายในสายตัวนําของเฟส A1 ดังภาพที่ 5

St
St+Al
Al
Al+Air

St
St+Al
Al
Al+Air

St
St+Al
Al
Al+Air

St
St+Al
Al
Al+Air

ภาพที่ 5 คาอุณหภูมิในระดับชั้นตางๆ ภายในสายตัวนําชนิด ACSR ของเฟส A1
ผลการจําลองอุณหภูมิที่ไดนําไปคํานวณเพื่อหาคาแรงดึงของสายตัวนําจะไดคาความสัมพันธของอุณหภูมิของสาย
ตัวนําที่มีผลตอระยะยืดและแรงดึงของสายตัวนําแสดงไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการจําลองเชิงตัวเลขของสายตัวนําชนิด ACSR ของระบบกําลังไฟฟา 500kV วงจรคู เฟส A1
ตัวนํา
A1
A2
A3
A4

อุณหภูมิ K
342.7976
342.8017
342.7158
342.7547

ระยะยืดตัว m
0.00597571
0.00597620
0.00597022
0.00597056

แรงดึง N
0.22106
0.22108
0.22085
0.22087

ผลจําลองที่ไดแสดงใหเห็นวาเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานภายในสายสงตัวนําจะทําใหเกิดความรอนขึ้นที่บริเวณสาย
สง ตั วนํ าและผลที่ ต ามมาก็ คื อเมื่ อสายตัวนํ าร อนจะมี การยืด ตั วของสายตัวนํ าซึ่ ง จะทํ าให ค าแรงดึ ง ที่บ ริ เ วณสายตั วนํ านั้ น
เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่ออุณหภูมิของสายตัวนํามีคาสูงสายจะมีการยืดตัวออกมากขึ้นและแรงดึงภายในสายตัวนําที่บริเวณนั้นก็
มากตามไปดวย ซึง่ คาแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะสงผลกระทบทําใหโครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพในการสง
จายกําลังไฟฟาก็จะลดนอยลงตามไปดวย ทั้งนี้อุณหภูมิที่อยูภายนอกรอบ ๆ สายตัวนําก็ยังเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหแรงดึงของ
สายมีการเปลี่ยนแปลง
6. สรุปผลการจําลอง
จากผลการจําลองคาของอุณหภูมิภายในสายตัวนําจะไดคาอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 343 K หรือ 70 องศาเซลเซียส
ซึ่งจะทําใหสายสงตัวนํามีการยืดตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 6 มิลลิเมตรตอความยาว 1 เมตรคิดเปนคาแรงดึงประมาณ 0.2 N
โดยที่คาอุณหภูมิ ของสายส งจะมีผ ลทําให สายสง มีการยื ดตั วโดยเมื่ ออุณหภู มิภายในสายส งมีค ามากขึ้ นโดยที่ อุณหภูมิ ภาย
นอกนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงจะทําใหคาแรงดึงที่ทําใหสายยืดตัวมีคามากซึ่งคาแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะสงผลกระทบตอ
โครงสรางและประสิทธิภาพในการสงจายกําลังไฟฟาทําใหโครงสรางและประสิทธิภาพในการสงจายกําลังไฟฟาลดนอยลง
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การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร
A Development Control Set for Storage Solar Energy by Microcontroller
สนธยา วันชัย
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
pansiriwat@hotmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้ นําเสนอผลการวิ จัยเรื่องการพั ฒ นาชุด ควบคุ มการรั บพลัง งานแสงอาทิต ย ดวยไมโครคอนโทรลเลอร
มีวัต ถุประสงคเพื่ อพัฒ นาชุ ดควบคุ มการรับ พลัง งานแสงอาทิ ตย ดวยไมโครคอนโทรลเลอรแ ละหาประสิท ธิภาพ เครื่ องมื อ
แบงเปนชุดโครงเหล็ก แผงโซลาเซลล ชุดประจุไฟฟา แบตเตอรี่ อินเวอรเตอร วงจรขับมอเตอร ไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรม
ควบคุม และแบบบันทึกปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟาที่ไดรับจากโซลาเซลลและกําหนดการทดลองออกเปน 2 แบบ คือ
แบบคงที่ และแบบการรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) ผลการวิจัยทั้ง 2 แบบสรุปไดดังนี้ แบบที่ 1 การติดตั้ง
แบบคงที่ คาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ไดในชวงเวลา 14.01-14.30 น. มีคาเทากับ 16.23 โวลท คากระแสสูงสุดที่ได มีคาเทากับ
5.88 แอมแปร คากําลังไฟฟามีคาเทากับ 95.43 วัตต และแบบที่ 2 การติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR)
ควบคุมการหมุนดวยไมโครคอนโทรลเลอร คาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ไดในชวงเวลา 14.01-14.30 น. มีคาเทากับ 17.25 โวลท
คากระแสไฟฟาสูงสุดที่ได มีคาเทากับ 6.62 แอมแปร คากําลังไฟฟามีคาเทากับ 114.19 วั ตต จากผลการทดลองทั้ง 2 แบบ
จะเห็นไดวาแบบที่ 2 มีคาระดับกําลังไฟฟาสูงกวาแบบที่ 1 เพิ่มขึ้น 18.76 วัตต คิดเปนรอยละ 19.62
คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย ไมโครคอนโทรลเลอร วงจรควบคุมการหมุนมอเตอร
Abstract
The research reports a development control set for storage solar energy by microcontroller. The
objectives of this project is to study about development control set for storage solar energy by microcontroller
and efficient of control set for storage solar energy. A tools to use in the research which consists of structure,
solar cell, electric current charger, battery, inverter, circuit drive for DC motor, microcontroller, code
program control and solar energy recorder. Researcher define 2 trials, 1. storage solar energy by fixed
solar cell and 2. storage solar energy by sensor of sunshine (LDR). Result of research, the researcher divides
the experiment 2 parts : Part 1: storage solar energy by fixed solar cell, high voltage at times 02.01-02.30 p.m,
mean of electricity are 16.23 Vdc, high current are 5.88 amps, power of electricity are 95.43 watts. Part 2:
storage solar energy by sensor sunshine, high voltage at times 02.01-02.30 p.m, mean of electricity are
17.25 Vdc, high current are 6.62 amps, power of electricity are 114.19 watts. Result of 2 trials, part 2 has
efficient more than part 1. Increase 18.76 watts and 19.62%.
Keywords: solar energy, microcontroller, motor control circuits
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1. บทนํา
สํ าหรั บการใช พ ลั ง งานในยุ คป จจุ บั นนั้ นนิ ย มใช พ ลั งงานที่ ได จากน้ํ ามั นทั้ งการใช ร วมกั บยานพาหนะ การผลิ ต
กระแสไฟฟา การใชพลังงานน้ํามันจะมีอายุการใชงานที่ไมนาน จะหมดไปเนื่องจากมีการผลิตน้ํามันขึ้นมาทดแทนชา สวนราคาจะ
สูงขึ้น การแสวงหาพลังงานในรูปอื่นเพื่อนํามาทดแทนพลังงานน้ํามัน มีแนวโนมที่จะมากขึ้น การใชพลังงานทดแทนที่นิยมไดแก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ําและอื่นๆ
พลั งงานแสงอาทิ ตย เป นอี กหนึ่ งทางเลื อกสํ าหรั บการแสวงหาพลั งงานทดแทน ในประเทศไทยโดยเฉพาะจั งหวั ด
เพชรบูรณมีประมาณแสงอาทิตยประมาณ 8-10 เดือนตอป (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ, 2554) สวนที่เหลือจะเขาสู
ชวงฤดูฝนและฤดูหนาวบางสวนที่จะมีปริมาณแสงอาทิตยนอย จึงทําใหมีหนวยงานหลายๆ หนวยงาน เชน การไฟฟาฝายผลิ ต
แหงประเทศไทย กฟผ. (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556) หรือกระทรวงพลังงาน ให
ความสนใจที่จะใชพลั งงานที่ ได จากแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟ า โดยสงเสริมและสนับสนุ นใหมีการนําอุ ปกรณ สําหรับการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟาไปใชงาน รวมถึงสนับสนุนการวิจัยดานพลังงานทดแทน สําหรับการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทางเลือก การเปลี่ยนพลั งงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟานั้น นิยมใชอุปกรณเซลลแสงอาทิตย
โดยพลังงานไฟฟาที่ไดรับจะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับมุมการรับแสง ปกติจะทํามุมที่ 90 องศา (ณรัล ลือวรศิริกุลและคณะ,
2555) ในชวงเวลาตั้งแต 11.00-15.00 น. แตสวนใหญผูที่ติดตั้งเซลลแสงอาทิตย (บรรจบ สุขประภาภรณ, 2559) จะติดตั้ ง
แบบคงที่ ทําใหการรับแสงอาทิตยและพลังงานที่ไดรับนั้นไดรับไมเต็มที่ในชวงเวลาที่เหลือ
ไมโครคอนโทรลเลอรเป นอุ ปกรณ ที่รวมเอาสวนของหน วยประมวลผลกลางและสวนประกอบอื่นที่ใชสํ าหรับสั่งงาน
อุปกรณภายนอกหรือรับขอมูลภายนอกมาประมวลผล เทคโนโลยีของไมโครคอนโทรลเลอรในยุคปจจุบันสามารถที่จะควบคุมดวย
อุ ปกรณ ขนาดเล็ ก ให การทํ างานร วมกั บอุ ปกรณ ภายนอกดได เช น มอเตอร ไ ฟฟ าหรื อแม แต การรั บ ข อมู ลจากเซนเซอร ม า
ประมวลผลสําหรับสั่งงานอุปกรณรวมภายนอกตอไป
จากป ญหาที่ พบและคุ ณสมั บติ ของไมโครคอนโทรลเลอร ผู วิจัย จึ งมี แนวคิ ดที่ จะพั ฒนาชุ ดควบคุ มการรั บพลั งงาน
แสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อใหเซลลแสงอาทิตยสามารถรับปริมาณแสงอาทิตยและผลิตกระแสไฟฟาใหไดมากที่สุด
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาชุด ควบคุ ม การรับ พลั งงานแสงอาทิ ตยด วยไมโครคอนโทรลเลอร
2.2 เพือ่ หาประสิทธิภาพชุด ควบคุ ม การรับ พลั งงานแสงอาทิ ตยด วยไมโครคอนโทรลเลอร
3. ทฤษฎีและหลักการ
3.1 พลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เปนกระบวนการเปลี่ยนรูป แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา โดยหากเมื่อ
แสงอาทิตยตกกระทบลงมาบนแผงโซลาเซลล แผงโซลาเซลลจะทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลัง งานไฟฟา
เพื่อนํา ไปใชกับ อุป กรณเ ครื่องใชไ ฟฟา ตางๆ อุป กรณที่ที่ทํ าหนาที ่เ ปลี่ย นพลัง งานแสงอาทิต ยเ ปน พลัง งานไฟฟาไดแ ก
แผงโซลาเซลล (Solar Cell)

ภาพที่ 1 แผงโซลาเซลลชนิดโมโนคริสตัลไลน (mono-Si)
ที่มา : KLC Bright.com, 22 พฤศจิกายน 2559
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3.2 การประจุและการเก็บพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เครื่องควบคุมการประจุแบบชั้นท (Shunt Charge
Controller) เปนการตอแผงโซลาเซลลกับวงจรขาออกแบบขนานจะทําการเชื่อมตอวงจรกับแผงโซลาเซลลทําใหไมมีไฟฟาไหล
จากแผงไปยังแบตเตอรี่ เมื่อประจุไฟฟาเต็ม แมวาแผงโซลาเซลลจะไมไดรับความเสียหายจากการลัดวงจรแตแบตเตอรี่จะ
ไดรับความเสียหายจึงตองมีไดโอด (Diode) ซึ่งทําใหกระแสไฟฟาไหลไดทางเดียว จําเปนตองติดตั้ง อุปกรณปองกันระหวาง
เครื่องควบคุมการประจุไฟฟากับแบตเตอรี่ เพื่อปองกันการลัดวงจรทั้งแผงโซลาเซลลและแบตเตอรี่

ภาพที่ 2 ระบบการประจุไฟฟาจากแผงโซลาเซลล
ที่มา : Sun Green Solutions, 13 พฤศจิกายน 2559
3.3 เซนเซอร แ สง (Optical Sensor) คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปลี่ ยนแปลงคาความตานทานหรื อการนํ า
ไฟฟา ที่ไหลผานตัวมันไดเมื่อมีแสงมาตกกระทบ ตัวตานทานแปรคาตามแสงหรือ LDR (Light Dependent Resistor) เปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชตรวจจับแสงมีคาความตานทานเปลี่ยนแปลงตามคาของแสงที่ไดรับ

ภาพที่ 3 ตัวอยางตัวเซนเซอรแสง LDR
3.4 ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open
Source คือ มีการเปดเผยขอมูลทั้งดานฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ตัวบอรด Arduino UNO ไดรับ
การออกแบบมาใหใชงานไดงาย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผูเริ่มตนศึกษา ทั้งนี้ผูใชงานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติม พัฒนาตอยอด
ทั้งตัวบอรดหรือโปรแกรมตอไดอีกดวย

ภาพที่ 4 บอรด Arduino UNO
ที่มา : บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด, 14 ธันวาคม 2559
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่อง
ควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย แสดงดังภาพที่ 5 โดยกําหนดการทํางานตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) แผงโซลาเซลลเปลี่ยนแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา
(2) วงจรประจุไฟฟาทําหนาที่จัดเก็บพลังงานไฟฟาที่ไดรับจากแสงอาทิตยไวที่แบตเตอรี่
(3) วงจรอินเวอรเตอรแปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับ
(4) วงจรควบคุมการหมุนมอเตอรโดยใชมอเตอรกระแสตรง 12 โวลท จํานวน 2 ตัว
สําหรับไฟฟาที่ไดจากอินเวอรเตอรจะนําไปเลี้ยงวงจรควบคุมการหมุนมอเตอร 2 ตัวและกําหนดใหทํางานคนละเวลา
เมื่อมีแสงอาทิ ตย ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุ มการหมุนของมอเตอรตัวแรก ให หมุนไปจนครบรอบและเมื่อไมมีแสงอาทิตย
ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุมมอเตอรตัวที่สอง สําหรับหมุนใหแผงโซลาเซลลกลับไปยังจุดเริ่มตนอีกครั้ง

ภาพที่ 5 ผังการทํางานชุดควบคุ ม การรั บพลั งงานแสงอาทิตยด วยไมโครคอนโทรลเลอร
จากภาพที่ 5 ไดแบงสวนของชุดควบคุม การรั บพลั งงานแสงอาทิ ตย ออกไดดังนี้ (ภาพที่ 6-7)
4.1 สวนโครงสรางชุดควบคุมการรั บพลั งงานแสงอาทิตยและการควบคุมมอเตอรขับแผงโซลาเซลล

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 6 (ก) การประกอบแผงโซลาเซลล (ข) ชุดมอเตอรและ (ค) ชุดวงจรควบคุมมอเตอร
4.2 สวนไมโครคอนโทรลเลอร ไดแก Arduino UNO

ภาพที่ 7 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 525

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

4.3 วิธีการวัดระดับพลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับจากแผงโซลาเซลล 2 ลักษณะไดแก 1. การรับพลังงานแสงอาทิตยจาก
แผงโซล าเซลลแบบคงที่ และ 2. การรับพลั งงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลล โดยสั่ งการด วยการรั บค าจากอุ ปกรณ ตรวจจั บ
แสงอาทิตย (LDR) ไดดําเนินการทดลองเก็บขอมูลในวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังที่ 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5. ผลการวิจัย
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชแผงโซลาเซลลชนิด Polycrystalline
Silicon (มีขายตามทองตลาดทั่วไป) ขนาด 125 วัตต แรงดันสูงสุด 17.30 โวลท (Maximum Power Voltages) กระแสสูงสุด
7.9 แอมแปร จํานวน 1 แผงและกําหนดการทดลองออกไดเปนการวัดผลการรับพลังงานแสงอาทิตยไว 2 แบบดังนี้
5.1 ผลการรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลติดตั้งแบบคงที่
ตารางที่ 1 การวัดคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาดวยวิธีการติดตั้งแบบคงที่
ลําดับที่
เวลา (น.)
คาแรงดัน (Volts)
คากระแส (Amps)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

07.00
07.31
08.01
08.31
09.01
09.31
10.01
10.31
11.01
11.31
12.01
12.31
13.01
13.31
14.01
14.31
15.01
15.31
16.01
16.31

-

07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

10.40
12.50
13.22
13.66
14.21
14.38
14.8
15.02
15.22
15.35
15.47
15.63
15.73
15.83
16.23
16.16
16.01
15.67
14.44
13.78

1.89
2.11
3.25
3.63
3.95
4.10
4.95
4.94
5.08
5.26
5.32
5.41
5.62
5.66
5.88
5.80
5.76
5.33
5.04
4.21

กําลังไฟฟา (Watts)
19.65
26.37
42.96
49.58
56.12
58.95
73.26
74.19
77.31
80.74
82.30
84.55
88.40
89.59
95.43
93.72
92.21
83.52
72.77
58.01

จากตารางที่ 1 การรับพลังงานจากแผงโซลาเซลลดวยวิธีการติดตั้งแบบคงที่ คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟาและได
คํานวณเพื่อหาคากําลังไฟฟา คากําลังไฟฟาที่ไดเริ่มบันทึกในชวงเวลา 07.00-07.30 น. คากําลังฟาเทากับ 19.65 วัตตและ
สิ้นสุดในชวงเวลา 16.30-17.00 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 82.52 วัตต ชวงเวลาที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น.
คากําลังไฟฟาเทากับ 95.43 วัตต แสดงดังภาพที่ 8
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5.2 ผลการรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลโดยการรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR)
ตารางที่ 2 การวัดคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาดวยวิธีการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR)
ลําดับที่
เวลา (น.)
คาแรงดัน (Volts)
คากระแส (Amps) กําลังไฟฟา (Watts)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

07.00
07.31
08.01
08.31
09.01
09.31
10.01
10.31
11.01
11.31
12.01
12.31
13.01
13.31
14.01
14.31
15.01
15.31
16.01
16.31

-

07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

12.33
13.18
13.87
14.12
14.9
15.11
15.62
16.19
16.88
16.97
17.02
17.14
17.16
17.22
17.25
16.88
16.67
16.44
16.06
14.78

3.32
4.11
5.25
5.63
5.65
5.62
5.95
5.94
6.01
6.11
6.14
6.18
6.23
6.51
6.62
6.21
5.87
5.77
5.63
5.3

40.93
54.16
72.81
79.49
84.18
84.91
92.93
96.16
101.44
103.68
104.50
105.92
106.90
112.10
114.19
104.82
97.85
94.85
90.41
78.33

ภาพที่ 8 คากําลังไฟฟาดวยวิธีการติดตั้งแบบคงที่และแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR)
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จากตารางที่ 2 การรั บพลัง งานแสงอาทิ ตย จากแผงโซลาเซลล ดวยวิ ธีการติ ดตั้ งแบบรับ คาจากอุ ปกรณ ตรวจจั บ
แสงอาทิตย (LDR) คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟาและไดคํานวณเพื่อหาคากําลังไฟฟา คากําลังไฟฟาที่ไดรับเริ่มตนบันทึกใน
ชวงเวลา 07.00-07.30 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 40.93 วัตตและสิ้นสุดในชวงเวลา 16.30-17.00 น. คากําลังไฟฟาเทากับ
78.33 วัตต ชวงเวลาที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 114.9 วัตต
จากภาพที่ 8 เมื่ อนําคาตัวแปรที่ วัดไดทั้ง 3 คาไดแ ก ค าแรงดันไฟ ฟา คากระแสไฟฟาและคากํ าลัง ไฟฟ าที่ไ ดม า
เปรียบเทียบ จะเห็นไดวาคาระดับกําลังไฟฟาในการทดลองแบบที่ 2 การรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลดวยวิธีการ
ติดตั้งแบบรัรบคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอทิตย (LDR) มีคากําลังไฟฟาสูงกวาการทดลองแบบที่ 1 ติดตั้งแบบคงที่
6. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองการั บพลั ง งานแสงอาทิ ต ย จากแผงโซล าเซลล ทั้ ง 2 แบบ สรุ ปได ดั งนี้ แบบที่ 1 การรั บ พลั ง งาน
แสงอาทิตยจากการติดตั้งแบบคงที่ กําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. คากําลังไฟฟา 95.43 วัตต แบบที่ 2 การรับ
พลังงานแสงอาทิตยจากการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) ควบคุมการผมุนดวยไมโครคอนโทรลเลอร
(Zolkapi, M et al, 2013) ชวงเวลาที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. คากําลังไฟฟา 114.19 วัตต โดยแบบที่
2 จะมีคาระดับพลังงานเพิ่มขึ้นจากแบบแรก 18.76 วัตต คิดเปนรอยละ 19.62
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ เคราะหขอมูลการทดลองแบบที่ 2 การรับพลังงานแสงอาทิ ตย ผลการรับพลังงานแสงอาทิตย จากแผง
โซลาเซลลดวยวิธีการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) กําลังไฟฟาที่ไดจะมีปริมาณมากกวาแบบแบบที่ 1
โดยตัวแปรที่เขามีผลจากการรับพลังงานแสงอาทิตย ไดแกปริมาณแสงอาทิตย (ณรัล ลือวรศิริกุลและคณะ. 2555) ที่สงลงมายัง
พื้นที่ๆ ใชในการรับแสงอาทิตย ทําใหผลที่ไดมีความคลาดเคลื่อนไดแกแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่เริ่มตนสําหรับการควบคุม
การหมุนของแผงโซลาเซลล รวมไปถึงสภาพแวดลอม ในชวงเวลาที่เก็บพลังงานและฤดูกาลจะมีผลกับขอมูลมีปริมาณที่ไมสามารถ
ควบคุมปริ มาณแสงอาทิ ตย ได เหมือนกันทั้ง 2 แบบ การเลื อกใช ชุดเซนเซอร ผู วิจัยเลือกใช เพี ยง 2 จุ ดเนื่องจากปริมาณของ
แสงอาทิตยที่ตกใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลแค 2 ตําแหนงที่แสงอาทิตยตก ผลที่ไดทําใหปริมาณกําลังไฟฟาที่ไดมีความละเอียด
นอยลง การเพิ่มจํานวนเซนเซอรขึ้น เชน 5 จุด (Lwin Lwin Oo and Nang Kaythi Hlaing, 2010), (D. Kang, E. A. et al,
2011) หรือ 6 จุด ,(Nipu Datta et al, 2014), หรืออาจจะเลือกใชชุดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสําหรับการ
ควบคุมมอเตอรมากกวา 1 ตัว เพื่อควบคุมการหมุนใหไดปริมาณกําลังไฟฟาไดสูงสุด (Zolkapli, M et al, 2013)
8. ขอเสนอแนะ
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชตัวตรวจจับแสงอาทิตยไปใชงานจะมีคา
ประสิทธิภาพสูงกวาขึ้น ผูที่สนใจสําหรับการวิจัยในลักษณะการเพิ่มปริมาณกําลังไฟฟาควรกําหนดใหชุดควบคุมสามารถตรวจจับ
แสงอาทิตยใหมีความละเอียดมากขึ้น เชนกําหนดตัวตรวจจับ 5 จุดหรือ 6 จุด ชุดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจไดละเอียดขึ้นและควรออกแบบใหชุดการชับเคลื่อนแผงโซลาเซลลมีความสามารถเลือกจุดการเคลื่อนที่ไดมากขึ้น รวมถึง
บริเวณทดลองที่มีปริมาณไฟฟาที่มีปริมาณที่มากเพียงพอสําหรับการทดลองจริง
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9. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยคําแนะนําตางๆ จากคณาจารยภายในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
และความรวมมือชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคคลหลายฝายที่สละเวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ อันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาเทคโนโลยี
คอมพิ วเตอร อุต สาหกรรม สาขาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร และเจาหน าที่ป ระจํ าคณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี
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การออกแบบและจําลองการปรับปรุงตัวประกอบกําลังสําหรับวงจรเซปคคอนเวอรเตอร
โดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
Design and Simulation of Power Factor Correction for SEPIC Converter
by Using Delta Modulation Technique
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บทความนี้นําเสนอการออกแบบและการจําลองการปรับ ปรุงตัวประกอบกําลังดานไลนอินพุตของวงจรเซปคคอน
เวอรเตอร เนื่องจากวงจรเซปคคอนเวอรเตอร จะมีความไมเปนเชิงเสน เปนผลทําใหกระแสอินพุตของวงจรมีความผิดเพี้ยนไป
จากสัญญาณไซนและยังทําใหตัวประกอบกําลังของวงจรมีคาต่ํา ดวยเหตุนี้จึงไดทําการนําเสนอเทคนิคการปรับปรุงตัวประกอบ
กําลังเพื่อควบคุมการทํางานของวงจรเรียกวาเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา โดยทําการจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม
PSIM ที่พิกัดแรงดันไฟฟาขาเขา 100 โวลต พิกัดกําลังงานขาออก 700 วัตต โดยไดทําการเปรียบเทียบผลการจําลองระหวาง
กรณีควบคุมแบบวงรอบเปดและกรณีใชการมอดูเลตแบบเดลตาโดยใชพารามิเตอรเดียวกันพบวาเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
สามารถลดความความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นกระแสดานอินพุตไดเปนอยางดีและทําใหตัวประกอบกําลังของวงจรมีคาเขาใกล 1
คําสําคัญ: ตัวประกอบกําลัง มอดูเลตแบบเดลตา เซปคคอนเวอรเตอร
Abstract
This paper presents the design and simulation of power factor correction on input side of SEPIC
converter. Since the SEPIC converter is non-linear system, the line input current (iS) has a distortion from
a sinusoidal signal and the power factor of circuit (PF) is low value. So, this research proposes a power
factor correction technique which is called delta modulation for controlling a SEPIC converter. The operation
of circuit was simulated by PSIM simulation software at 100 Volt rated input voltage, rated output power
of 700 Watt. In addition, the result of simulation in case of using the delta modulation technique was compared
with an open-loop control case by using the same parameters. It is found that the delta modulation can
reduce a distortion of input current remarkably and improve a power factor of circuit nearly 1.
Keywords: power factor, delta modulation, SEPIC converter
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1. บทนํา
ในปจจุบันนี้ไดมีการนําวงจรทางอิเล็กทรอนิกสกําลังมาใชงานกันอยางแพรหลายที่เกี่ยวของกับการแปลงผั นกําลัง
งานไฟฟา เชนการแปลงผันกําลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาใหเปนไฟฟากระแสตรงที่มีระดับแรงดันไฟฟาเหมาะสมตอการชารจ
แบตเตอรี่หรือการแปลงผันระดับแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่ใหมีคาสูงขึ้นเพื่อใชงานกับอินเวอรเตอร ดังนั้นวงจรแปลงผัน
กําลัง ไฟฟ ากระแสตรงจึง มี ความจําเปนตอการนํามาใชใ นงานดั งกลาว โดยเฉพาะอย างยิ่ง วงจรแปลงผันกําลัง งานไฟฟ า
กระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรง (DC /DC Converter) เปนที่นิยมใชงานกันมาก เชนวงจรบั๊ค-บูสท คอนเวอรเตอร วงจรชุค
คอนเวอรเตอร เปนตน เนื่องจากวงจรทั้งสองดังกลาวมีขอดีคือสามารถลดและเพิ่มระดับแรงดันไฟฟาเอาตพุ ตไดตรงตาม
ความตองการกับงานนั้นๆ แตก็ยังคงมีปญหาบางประการไดแกคาของแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่ไดนั้นมีคาเปนลบ เพื่อที่จะเปน
การแก ไขปญ หาในเรื่องนี้ จึง ได มีการนําเสนอวงจรแปลงผั นกํ าลัง งานไฟฟ ากระแสตรงที่เ รีย กว าวงจรเซปค คอนเวอรเ ตอร
(SEPIC) ซึ่งใหคาแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่มีคาเปนบวกและยังสามารถลดและเพิ่มระดับแรงดันไฟฟาเอาตพุตไดเหมือนกับวงจร
บั๊ค-บูสท คอนเวอรเตอร วงจรชุค คอนเวอรเตอร แตในการใชงานวงจรเซปคคอนเวอรเตอรในกรณีที่ใชแหลงจายไฟจาก
ระบบของการไฟฟานั้น ยังพบปญหาที่สําคัญคือเกิดความผิดเพี้ยนของกระแสอินพุต ขึ้นทําใหผลรวมความผิดเพี้ยนทางฮารมอ
นิกส (THDi) ของกระแสสูงซึ่งอาจสงผลเสียตอระบบไฟฟาได อีกประการหนึ่งคือคาตัวประกอบกําลังของวงจรมีคาคอนขาง
ต่ํา ดังนั้นเพื่อที่จะเปนการแกไขปญหาดังกลาวในบทความนี้จึงไดทําการนําเสนอเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสําหรับการ
ควบคุมวงจรเซปคคอนเวอรเตอร (Kanaan et al., 2004;Keipour et al., 2012;Lin et al.,2007) ซึ่งสามารถที่จะลด
ความผิดเพี้ยนทางฮารมอนิกของกระแสอินพุตและปรับปรุงตัวประกอบกําลังของวงจรใหดีขึ้น ซึ่งจะไดทําการออกแบบและ
จําลองการควบคุมวงจรเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 วงจรเซปคคอนเวอรเตอร (Hart, 2011)
วงจรเซปค คอนเวอร เ ตอร เป นวงจรแปลงผั นกําลั งไฟฟากระแสตรงที่ส ามารถให คาแรงดั นไฟฟ าเอาต พุ ตที่ มี ค า
มากกวาหรือนอยกวาแรงดันไฟฟาดานอินพุตก็ไดขึ้นอยูกับชวงเวลาการทํางานของสวิตชภายในวงจรหรือที่เราเรียกวาดิวตี้
ไซเกิล (D) โดยวงจรเซปคคอนเวอรเตอรเปนดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบไปดวยตัวเหนี่ยวนําเปนตัวเก็บสะสมพลังงาน L1 และ
L2 ตัวเก็บประจุ C1 และตัวเก็บประจุ C2 ซึ่งตออยูกับโหลดเพื่อลดคาแรงดันไฟฟากระเพื่อมดานขาออก ไดโอด D1 ถูกตอ
อนุกรมกับตัวเก็บประจุ C1 เพื่อกําหนดทิศทางการไหลของกระแสและใชมอสเฟต S เปนสวิตชในวงจร

ภาพที่ 1 วงจรเซปคคอนเวอรเตอร
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แรงดันไฟฟาเอาตพุตของวงจรสามารถหาไดจาก
 D 
VO  Vin 

1 D 

(1)

2.2 ตัวประกอบกําลังของวงจรเซปคคอนเวอรเตอร
ในการใชไฟฟาจากระบบไฟฟาเปนแหลงจายไฟใหกับวงจรเซปคคอนเวอร เตอรจะทําใหเกิดความผิดเพี้ยนไป
ของรูปคลื่นกระแสอินพุต (iS) เปนผลอันเนื่องมาจากความไมเปนเชิงเสนของวงจรเซปค ดังนั้นจึงทําใหเกิดฮารมอนิกลําดับ
ตางๆขึ้นซึ่งฮารมอนิกที่เกิดขึ้นนี้จะสงผลเสียตอระบบไฟฟา (วีระเชษฐ และวุฒิพล,2549) นอกจากนี้แลวยังสงผลทําใหคาตัว
ประกอบกําลังดานอินพุตของวงจรมีคาต่ําลงเปนไปตาม (2)
PF 

เมื่อ

THDi
cos 1

1
1  THDi 2

 cos 1

(2)

คือคาความผิดเพี้ยนรวมทางฮารมอนิกของรูปคลื่นกระแส
คือคาตัวประกอบกําลัง displacement พิจารณาที่ความถี่มูลฐาน

ดังนั้นเพื่อที่จะลดผลเสียที่เกิดขึ้นจากวงจรเซปคคอนเวอรเตอรที่มีตอระบบไฟฟา จึงไดนําเสนอเทคนิคและวิธีการ
เพื่อที่จะปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังดานอินพุตของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคที่เรียกวาการมอดูเลตแบบเดลตา
2.3 เทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
เทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา(Chen et al, 2008; Kheraluwa &Divan, 1990; Kimball et al, 2006) มีการใช
งานอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนเทคนิคที่สามารถควบคุมใหกระแสมีลักษณะใกลเคียงรูปคลื่นไซน เหมาะสําหรับใชควบคุม
อินเวอรเตอรและขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับเมื่อตองการควบคุมใหเสนแรงแมเหล็กคงที่ (Field Oriented Control)
ซึ่งในบทความนี้ จะนําเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตานี้มาประยุกตใชควบคุม วงจรแปลงผันกําลังงานไฟฟากระแสตรงชนิ ด
เซปคคอนเวอรเตอรเพื่อใชสรางสัญญาณควบคุมสวิตชในวงจร ซึ่งลักษณะรูปคลื่นสัญญาณการมอดูเลตแบบเดลตาสามารถ
แสดงไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รูปคลื่นสัญญาณการมอดูเลตแบบเดลตา
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จากภาพที่ 2 ความถี่สวิตช fs และคาดิวตี้ไซเกิล D ของการมอดูเลตแบบเดลตา จะขึ้นอยูกับขอบเขตของแถบฮิส
เตอรีซิส i ความชันของสัญญาณพาหะ Sc และความชันของสัญญาณอางอิงไซน Sr สามารถหาคาไดดังนี้
Sc2  Sr2
4  v  Sc

(3)

1 S 
D  1  r 
2  Sc 

(4)

fs 

ถาสัญญาณอางอิง (Reference signal) ir เปนสัญญาณไซน จะไดวา
ir  I m sin t

เมื่อ

Im



(5)

คือแอมปลิจูด หนวยเปนโวลต
คือความถี่เชิงมุม หนวยเปน เรเดียนตอวินาที

ถาทําการอนุพันธสมการที่ (5) ทําใหไดคาความชันของสัญญาณอางอิงไซน ดังสมการ
(6)

S r   I m cos  t

และความชันของสัญญาณพาหะสามารถแสดงไดดังสมการ
Vin
 L , S  ON

SC   1
Vin  VO  vC1 , S  OFF

L1

(7)

3. หลักการทํางาน
การทํางานของการควบคุมโดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3 โดยการทํางานจะเริ่ม
จากการตรวจจับแรงดันไฟฟาดานเอาตพุตของวงจรเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาแรงดันอางอิง (Vref) โดยใชวงจรขยายความ
ผิดพลาดแรงดัน (Voltage error amplifier) จากนั้นสัญญาณเอาตพุตที่ไดจากวงจรขยายดังกลาวจะถูกนํามาคูณดวยตัวคูณ
(Multiplier )เขากับสัญญาณแรงดันไซนเต็มคลื่น (Full-wave sinusoidal reference) ที่ตรวจจับมาจากวงจรเรียงกระแส
แบบเต็ ม บริ ด จ สั ญ ญาณเอาต พุ ต ที่ ไ ด จากการคู ณกั น จะถู ก ส ง ต อไปยั ง วงจรเปรี ย บเที ย บฮิ ส เตอรี ซิ ส แบบฟลิ ป ฟลอป
(Hysteresis flip-flop comparator) เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับกระแสจริงของวงจรที่ตรวจได สั ญญาณเอาตพุตที่ไดจะเปน
สัญญาณควบคุมสวิตชพีดับเบิลยูเอ็ม (PWM) จากนั้นสัญญาณ PWM ดังกลาวจะถูกสงผานไปยังวงจรขับเกตเพื่อปรับระดับ
แรงดันใหสามารถขับสวิตชมอสเฟต
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ภาพที่ 3 หลักการทํางานเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
4. ผลการศึกษา
ในการทดสอบการออกแบบเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาที่ใชในการควบคุมการทํางานของวงจรเซปคคอนเวอร
เตอร จะกระทําการทดสอบการทํางานจากการจําลองโดยโปรแกรม PSIM โดยไดทําการออกแบบและใชพารามิเตอรตางๆ
ของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรดังนี้ L1 = 800 µH , C1 = 500 µF , L2 = 10 mH , C2 = 1500 µF และ Ro = 30 Ω และ
ในสวนของวงจรขยายความผิดพลาดของแรงดันจะใชพารามิเตอร R1 = 100 kΩ , R2 = 1kΩ ,R3 = 1kΩ และ C = 1 µF
ซึ่งในการทดสอบการจําลองจะกระทําที่แรงดันขาเขา VS = 100 Vpeak แรงดันขาออกเฉลี่ย 145 V ที่กําลังไฟฟาขาออก 700
Watt และเพื่อชี้ใหเห็นถึงประโยชนของเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาที่ไดนําเสนอนี้ จะทําการจําลองเพื่อเปรียบเทียบการ
ทํางานของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรในกรณีที่ควบคุมดวยการมอดูเลตแบบเดลตากับในกรณีที่ควบคุมแบบลูปเปดโดยผลการ
ทดสอบที่ไดเปนดังนี้

(ก) Vs,rms = 70.71 V และ is,rms = 15.18

(ข) Vs,rms = 70.71 V และ is,rms = 12.12 A

ภาพที่ 4 แรงดันอินพุต (VS) และกระแสอินพุต (iS) ของวงจร (ก) Open-Loop (ข) Delta-Modulation
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(ก) iL1 = 15.18 A และ iL2 = 5.04 A

(ข) iL1 = 12.12 A และ iL2 = 7.97 A

ภาพที่ 5 กระแสตัวเหนี่ยวนํา (iL1) และ (iL2) ของวงจร (ก) Open-Loop (ข) Delta-Modulation

(ก) VO,avg = 145.68 V และ %ripple voltage = 6.79 % (ข) VO,avg=145.74 V และ %ripple voltage = 7.29 %
ภาพที่ 6 แรงดันไฟฟาเอาตพุตของวงจร (ก) Open-Loop (ข) Delta-Modulation

ภาพที่ 7 การสรางสัญญาณ PWM ดวยวิธีการมอดูเลตแบบเดลตา
จากภาพที่ 4(ก) และ 4(ข) เปนผลการจําลองแรงดันไฟฟาอินพุต (VS) และกระแสไฟฟาอินพุต (iS) ของวงจรเซปค
คอนเวอรเตอรในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดและกรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา จะเห็นไดชัดเจนวากรณีที่
ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตานั้นจะทําใหกระแสไฟฟาอินพุต (iS) มีความใกลเคียงรูปคลื่นไซนมากกวาในกรณีที่
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ควบคุมแบบวงรอบเปดทั่วไป โดยในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดคาแรงดันอินพุตประสิทธิผล(VS,rms) เทากับ 70.71 V และ
คากระแสอินพุตประสิทธิผล (iS,rms) เทากับ 15.18 A ในขณะที่กรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตานั้นจะมีคา
แรงดันอินพุตประสิทธิผล(VS,rms) เทากับ 70.71 V และคากระแสอินพุตประสิทธิผล (iS,rms) เทากับ 12.12 A ซึ่งจะสังเกตไดวา
เมื่อทําการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง (PF) แลวกระแสอินพุตที่ใชจะลดลงที่พิกัดกําลังงานเอาตพุตเทากัน เมื่อทําการวัดคา
THDi ของกระแสอินพุตและคาตัวประกอบกําลัง (PF) ของทั้งสองกรณีพบวาในกรณีควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
มีคา THDi และตัวประกอบกําลัง (PF) ดีกวากรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดซึ่งคาที่ไดเปนไปตามตารางที่ 1
ภาพที่ 5(ก) และ 5(ข) แสดงรูปคลื่นกระแสของตัวเหนี่ยวนํา iL1 และ iL2 โดยในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปด
คากระแสตัวเหนี่ยว L1 และ L2 มีคาประสิทธิผลเทากับ 15.18 A และ 5.04 A ตามลําดับ สวนกรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอ
ดูเลตแบบเดลตาคากระแสตัวเหนี่ยว L1 และ L2 มีคาประสิทธิผลเทากับ 12.12 A และ 7.97 A ตามลําดับ ภาพที่ 6(ก) และ
6(ข) แสดงรูปแรงดันไฟฟาดานเอาตพุตของวงจร ในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดมีคาแรงดันเอาตพุตเฉลี่ยเทากับ 145.68 V
และมีคาแรงดันกระเพื่อม 6.79 % ในกรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตานั้นมีคาแรงดันเอาตพุตเฉลี่ยเทากับ
145.74 V และสามารถวัดคาแรงดันกระเพื่อมไดเทากับ 7.29 % และภาพที่ 7 แสดงแถบฮิสเตอรีซิสสําหรับการสรางสัญญาณ
ควบคุมพีดับเบิลยูเอ็มที่ใชในการจําลองเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาซึ่งจะพบวาสัญญาณควบคุมพีดับเบิลยูเอ็มที่ไดจะมี
คาดิวตี้ไซเกิลและความถี่ไมคงที่ซึ่งขึ้นอยูกับแถบความกวางของฮิสเตอรีซิสซึ่งจะแตกตางจากการควบคุมแบบวงรอบเปดซึ่งใช
ความถี่ของสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มคงที่เทากับ 40 กิโลเฮิรตซ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา THDi และ P.F. ของการควบคุมแตละแบบ
คาที่ใชเปรียบเทียบ
THDi
PF

Open-Loop
55.34 %
0.87

Delta-Modulation
3.82 %
0.99

5. บทสรุป
บทความนี้ไดทําการออกแบบและจําลองเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสําหรับควบคุมวงจรแปลงผันกําลังไฟฟ า
กระแสตรงแบบเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชโปรแกรม PSIM ซึ่งพบวาการใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสามารถลดคา THDi
ของกระแสอินพุตไดเปนอยางดีเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมแบบวงรอบเปดโดยทั่วไป ทั้งนี้ยังชวยปรับปรุง คาตัวประกอบ
กําลั ง (PF) ของวงจรเซป ค คอนเวอร เ ตอร ใ ห มี ค าเข าใกล ห นึ่ง ซึ่ ง จะเป นการลดฮาร ม อนิ กในระบบไฟฟ าอั นเป นผลอั น
เนื่องมาจากความไมเป นเชิ งเส นของวงจรเซปคคอนเวอรเ ตอร จากการทําการจําลองดวยแรงดันไฟฟ าอินพุ ต 100 โวลต
แรงดั นไฟฟ าเอาต พุ ต เฉลี่ ย 145 โวลต ที่ พิ กัด กํ าลั ง ไฟฟ าเอาต พุ ต 700 วั ต ต ซึ่ ง พบว า การควบคุ ม แบบวงรอบเป ด มี ค า
ประสิ ทธิ ภาพของวงจรเพีย ง 75.40 % แตเ มื่อควบคุม ดวยเทคนิค การมอดูเ ลตแบบเดลต าจะมี ประสิ ท ธิภ าพเพิ่ มขึ้ นเป น
82.85% แตอยางไรก็ตามเทคนิคที่นําเสนอจะมีแรงดันกระเพื่อมมากกวาเล็กนอย
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การวิเคราะหความลมเหลวและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานี
ไฟฟาแรงสูง 22,000 โวลต
Failure Rate Analysis and Time Forecast of Electrical Equipment for
22,000 Volts Substations
ภุมรินทร ทวิชศรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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บทคัดยอ
บทความนีน้ ําเสนอการวิเคราะหความลมเหลวและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูง
22,000 โวลต ซึ่งประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอย 3 สถานี การหาอัตราการลมเหลวโดยเฉลี่ยในแตละสถานียอยใชวิธีการแจกแจง
แบบเอ็กซโ พเนนเชีย ลเพื่อหาระยะเวลาเฉลี่ย ที่ระบบทํางานจนถึงป จจุบันแลวนําไปคํา นวณหาอัตราการล มเหลวที่เ กิดขึ้ น
โดยสถานียอยที่ 1 สถานียอยที่ 2 และสถานียอยที่ 3 มีอัตราการลมเหลว 0.3667 0.6948 และ 0.2194 ครั้งตอป ในสวนของ
การประเมินความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาทั้ง 3 สถานีไฟฟายอยใชการวิเคราะหจากคาดัชนี SAIFI ในการวัดผลกระทบตอผูใชไฟ
โดยคาดัชนี SAIFI ของสถานียอยที่ 3 เทากับ 0.5502 ซึ่งมีผลกระทบตอผูใชไฟนอยที่สุด รองลงมาคือสถานียอยที่ 2 มีคาดัชนี
SAIFI เทากับ 0.5969 และสถานียอยที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI เทากับ 0.6919 ซึ่งมีผลกระทบตอผูใชไฟสูงที่สุด การพยากรณเวลา
การทํางานของอุปกรณที่จะเสียในรอบถัดไปใชวิธีการทดสอบทางสถิติดวยโปรแกรม Minitab ซึ่งผลการพยากรณระยะเวลาที่
สถานียอยที่ 1 สถานียอยที่ 2 และสถานียอยที่ 3 จะเกิดความเสียหายของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 9,946 ชั่วโมง
11,927 ชั่วโมง และ 17,513 ชั่วโมง ตามลําดับ
คําสําคัญ: อัตราการลมเหลว ระยะเวลาอุปกรณทํางาน การพยากรณเวลา
Abstract
This article presents the failure rate analysis and time forecast of electrical equipment for 22,000 Volt
substations from 3 substations. To identify the failure rate occurring in each substation, the exponential
distribution was used find the average time of the systems operating at the present and failure rate calculated
result. The study indicated that the failure rate result of substation No.1 substation No.2 and substation
No.3 was 0.3667 0.6948 and 0.2194 time per year, respectively. SAIFI index were used to assess the electrical
system reliability. The SAIFI index result of substations no. 3 was 0.5502 this number was lowest impact
to user, SAIFI index result of substations no. 2 was 0.5969 and substations no. 1 was 0.6919 this number
was highest impact to user. The time forecast of electrical equipment was used statistic test in Minitab
program. The time forecast result of equipment failures for substations no. 1 substations no. 2 and
substations no. 3 will occur after operating time 9,946 hours 11,927 hours and 17,513 hours in order.
Keywords: failure rate, time to failure, time forecast
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1. บทนํา
จากนโยบายพัฒ นาระบบเศรษฐกิจในป จจุบั น เนนการพัฒ นาในทุก ๆ ดานเพื่ อใหเกิ ดนวั ตกรรมใหม ๆ ทั้ง ภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของประชากรภายในประเทศใหสูงขึ้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนั้น
ถือวาเป นหั วใจหลักในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ เนื่องจากภาคอุ ตสาหกรรมที่กระจายอยูทั่ วทั้ งประเทศมี ทั้ ง
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมนั้น ไดมุงเนนไปที่
การผลิตใหเกิด ประสิทธิ ภาพสู งสุด ลดตนทุนการผลิต เนนใชวัตถุดิบ ภายในประเทศเพื่ อให เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวีย น
ภายในประเทศใหมากที่สุด จนกระทั่งการหาแนวทางหรือวิธีการลดความสูญเสียจากความผิดพลาดในกระบวนผลิตใหนอยลง
เพื่อลดตนทุนในการผลิตทําเกิดการแขงขันกับคูแขงได ซึ่งความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนผลิตนั้นเปนสาเหตุ
ที่ทําใหตนทุนสูงนั้นพบวามีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมประสบปญหามาตลอดมีสาเหตุ มาจากระบบ
ไฟฟ าขั ด ข องหรื อ ความไม ต อ เนื่ องในการจ ายระบบไฟฟ าซึ่ ง เป นระบบหลั ก ในทุ ก ๆ กิ จกรรมของกระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรม โดยปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟาขัดของมีหลายสาเหตุ มีทั้งปญหาระบบไฟฟาขัดของที่ไมสามรถควบคุมได
เชน ภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบกับระบบไฟฟา คุณภาพไฟฟาในระบบสงจาย สวนปญหาจากระบบไฟฟาขัดของที่ผูดูแลระบบ
สามารถควบคุมได เชน ความเสียหายของอุปกรณไฟฟา ซึ่งความเสียหายของอุปกรณไฟฟามีทั้งดานแรงสูงและดานแรงต่ํา
แตความเสียหายของอุปกรณไฟฟาดานแรงสูงจะสงผลกระทบในวงกวางมากกวาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาดานแรงต่ํา
ซึ่งตองใชระยะเวลานานในการนําระบบกลับคืนมาและมีคาใชจายในการแกไขระบบสูงกวา (ภุมรินทร ทวิชศรี, 2559) ดังนั้น
การดูแลอุปกรณไฟฟาดานแรงสูงจึงมีความสําคัญมากซึ่งผูที่ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได โดยใชแนวทางการวิเคราะห
ขอมูลการใชงานของระบบไฟฟาไปพรอมกับแนวทางการศึกษาทางวิชาการควบคูกัน จะสามารถวิเคราะหแนวโนมหรือความ
เปนไปไดใ นแต ละดานที่ตองการทราบ เชน ปริ มาณการใช พลั งงานไฟฟา ความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาและยัง สามารถ
วิเคราะหหาความลมเหลวของอุปกรณไฟฟาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางหาวิธีการปองกันความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (วิศนุพงษ เดนไชยรัตน, 2557)
การวิเคราะหการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอย
ระดับแรงดัน 22,000 โวลต ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑแหงหนึ่งประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอยทั้งหมด 3 สถานี
โดยมีการเก็บขอมูลความเสียหายของอุปกรณไฟฟาดานแรงสูงในสถานีไฟฟา 5 ปหลังสุด ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยนับเฉพาะอุปกรณไฟฟาแรงสูงประกอบดวย ดรอปเอาทฟวส สายสงแรงสูง สวิตซเกียร
หมอแปลงไฟฟา สายปอนแรงต่ําและเมนเบรคเกอรแรงต่ํา พบวาความเสียหายของอุปกรณไฟฟารวมกันทั้ง 3 สถานียอยมี
จํานวนสูงถึง 72 ครั้ง โดยเฉพาะสถานียอยที่ 2 มีจํานวนความเสียหายสูงที่สุด 50 ครั้ง สถานียอยที่ 1 มีจํานวนความเสียหาย
รองลงมาที่ 13 ครั้งและสถานียอยที่ 3 มีจํานวนความเสียหายนอยที่สุด 9 ครั้ง โดยผลจากความเสียหายของอุปกรณไฟฟาจน
สงผลกระทบที่ไมสามารถทําใหเกิดกระบวนการผลิตไดทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐศาสตรเปนมูลคาที่สูงมาก จากการ
เก็บขอมูลผลกระทบทางเศรษฐศาสตรพบวาการหยุดกระบวนการผลิตในแตละครั้งมีมูลคาความสูญเสียเกิดขึ้น 52,497 บาท
ตอครั้ง (สัมประสิทธิ์ ประสพสุข, 2555) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุปกรณไฟฟาขัดของโดยรวมมีมูลคา 3,779,784 ลานบาท
ดังนั้นผูวิจัย ไดเล็ งเห็นผลกระทบและความสูญ เสียที่ อาจจะเกิ ดขึ้นอี กในอนาคตจึงได หาแนวทางในการวิเคราะห
ขอมูลที่เกิดเพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความนาเชื่อถือของ
ระบบไฟฟา ขอมูลความสามารถในการจายระบบไฟฟาไปยังผูใชไฟในกลุมตาง ๆ ในอุตสาหกรรมแหงนี้ ซึ่งผลที่ไดจากการ
วิเคราะหที่ไดจะแสดงออกมาในรูปแบบของดัชนีชี้วัด เชน System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) เปน
ดัชนีวัดความนาเชื่อถือของระบบไฟฟา คาที่ไดจะบงบอกถึงคาเฉลี่ยของความถี่ที่ระบบไฟฟาขัดของแบบตอเนื่องตอผูใชไฟใน
พื้นที่ ๆ กําหนด และ System Average Interruption Duration Index (SAIDI) เปนดัชนีที่บงบอกถึงคาเฉลี่ยระยะเวลาที่
ระบบเกิดไฟฟาขัดของของเวลาที่เปนนาทีหรือชั่วโมงที่เกิดไฟดับแบบตอเนื่องตอผูใชไฟ ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถบอกถึง
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ดัชนีเหตุการณของระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นที่กระทบกับผูใชไฟ ในสวนของการพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้ง 3 สถานี ยอยจะทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมทางสถิติเพื่ อนําไปสูการวางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟ า
ภายในสถานีไฟฟาและปองกันความเสียหายของอุปกรณในระบบเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและทําใหระบบ
ไฟฟามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงคของบทความ
1. วิเคราะหแจกแจงความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูง 22,000 โวลต 3 สถานียอย
2. พยากรณระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาที่มีโอกาสจะเสียในรอบถัดไป
3. ทฤษฎีการศึกษาความเสียหายของระบบไฟฟา
3.1 การศึกษาและวิเคราะหการทํางานของอุปกรณในสถานีไฟฟา
การทํางานของอุปกรณไฟฟาสามารถวิเคราะหความสัม พันธของความเสียหายของอุ ปกรณไฟฟากับ ชวงเวลาการ
ทํางานได 3 ชวง ตามภาพที่ 1
อัตราการลมเหลว (ครั้ง/ป)

ชวงเริ่มตน

ชวงใชงาน

ชวงเสื่อมถอย
เวลา

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางฟงกชันของอัตราความเสียหายกับเวลาการใชงานของอุปกรณ
ชวงระยะเวลาที่ 1 เรียกวา ชวงเริ่มตน (Early Life) หมายถึงเมื่ออุปกรณไดผลิตออกมาจากโรงงาน อัตราการ
ลมเหลวหรืออุปกรณที่มีขอบกพรองนั้นจะมีอยูมาก ในบางครั้งเราจึงเรียกชวงเริ่มแรกนี้วา ชวงเบิรนอิน (Burn In) และเมื่อ
ทําการศึ กษาในเชิ งสถิติ แ ลวจะพบวาการแจกแจงของความลม เหลวในช วงเวลานี้ จะใช การแจกแจงแบบปกติ (Normal
Distribution) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549)
ชวงระยะเวลาที่ 2 เรียกวา ชวงใชง าน (Useful Life) ซึ่งชวงนี้การใชประโยชนจากอุ ปกรณไดดี หมายถึ ง
หลังจากที่มีการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของอุปกรณในชวงแรกเริ่มแลว จะไดอุปกรณที่บกพรองนอยหรืออาจจะไมมี
เลย ในช วงนี้อัตราการลม เหลวของอุป กรณค อนขางคงที่ นั่นคือการแจกแจงของความล มเหลวจึง เป นแบบสุม และเมื่ อ
ทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจงของความลมเหลวในชวงเวลานี้จะเปนการแจกแจงแบบเอ็กซโพเนนเชียล
(Exponential Distribution) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549)
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ชวงระยะเวลาที่ 3 เรียกวา ชวงเสื่อมถอย (Wear - Out) โดยปกติอุปกรณตาง ๆ ที่มีอายุการใชงานเมื่อถึง
ระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการเสื่อมถอยและอัตราการลมเหลวจะเพิ่มมากขึ้น การอธิบายลักษณะการแจกแจงของความลมเหลว
ในชวงเวลานี้ในทางสถิติจะใชการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549)
ในการศึกษาความนาเชื่อถือของอุปกรณไฟฟานั้นมักจะใหความสนใจและศึกษาในชวงระยะเวลาที่ 2 หรือชวงการใช
ประโยชน (Useful Region) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549)
3.2 ชวงเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟา
ในสถานีไฟฟาจะมีอุปกรณที่หลากหลายซึ่งจะมีหนาที่แตกตางกัน แตพฤติกรรมการทํางานของอุปกรณเ หลานั้นจะมี
ความเหมือนกันในระดับของฟ งกชั่ นการทํางานคือจะประกอบดวยสถานะทํางานปกติ (Up) และสถานะทํางานลมเหลว
(Down) โดยจากหลักการของการทํางานของอุปกรณเหลานั้นจะเปนไปตามวัฏจักรเวลา (สัมประสิทธิ์ ประสพสุข , 2554) โดย
การทํางานของอุปกรณไฟฟาในระยะยาวจะใชคาประมาณเปนระยะเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานเปนปกติและมี
ความตอเนื่อง และระยะเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลวจะมีกระบวนการซอมแซมเพื่อที่จะใหระบบกลับมาทํางานได
ในสภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง โดยพฤติกรรมการทํางานของระบบไฟฟาสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2
สถานะ
MTBF
MTTR

MTTF
ดี (1)

อุปกรณ์
MTTF

MTTR

MTTF

MTTR

MTTF

MTTR

MTTF

เสีย (0)

MTTR
เวลา

ภาพที่ 2 ชวงเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟา
โดยที่ MTTF (Mean Time to Failure) คือระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานปกติ โดยคา MTTF
จะเปนสวนกลับกับอัตราการลมเหลว ซึ่งสามารถหาไดดังสมการที่ (1)
MTTF 

1


(1)

คือระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลวหรือคาเฉลี่ยของเวลาที่ตอง
ใชในการซอมแซมระบบ โดยคา MTTR จะเปนสวนกลับกับอัตราการซอมแซม ซึ่งสามารถหาไดดังสมการที่ (2)
MTTR (Mean Time to Repair)

MTTR 

1


(2)

คือชวงเวลาในหนึ่งคาบการทํางานของอุปกรณหรือสามารถอธิบายไดวา
คือคาเวลาทั้งหมด ดังนั้นคา MTBF คือผลรวมของระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานปกติ (MTTF) และ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลว (MTTR) สามารถหาไดจากสมการที่ (3)
MTBF (Mean Time between Failures)

MTBF = MTTF + MTTR

(3)
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3.3 การจําลองการทํางานของอุปกรณ
ลักษณะรู ปแบบการจํ าลองการทํ างานของอุ ปกรณจะมีลั กษณะเปนแบบ 2 สถานะ ซึ่ง แบบจําลองสถานะ การ
ทํางานของอุ ปกรณ 2 สถานะนั้นประกอบไปดวย สถานะที่อุปกรณทํ างานตามปกติ (Up) และสถานะที่อุป กรณทํ างาน
ลมเหลว (Down) (สัมประสิทธิ์ ประสพสุข, 2554) จะมีลักษณะดังภาพที่ 3
Repair (  )
Up

อุปกรณดี

Down

อุปกรณเสีย

Failure (  )

ภาพที่ 3 แบบจําลอง 2 สถานะของอุปกรณ (Two-State Model)
โดยที่




คือ อัตราการลมเหลว (Failure Rate)
คือ อัตราการซอมแซม (Repair Rate)

3.4 อัตราการลมเหลว (Failure Rate)
การคํานวณอัตราการลมเหลวของอุปกรณ ภายใตสมมติฐานการกระจายของระยะเวลาทํางานเฉลี่ยของอุปกรณเปน
การกระจายแบบเอ็กซโพเนนเชียล สามารถหาไดจากสมการที่ (4)


1
MTTF

(4)

3.5 ดัชนีความเชื่อถือไดของผูใชไฟ
การคํานวณดัชนีความนาเชื่อถือไดของผูใชไฟจะใชการคํานวณคาดัชนี SAIFI (วิศนุพงษ เดนไชยรัตน, 2557)
SAIFI คือดัชนีความถี่ของการเกิดเหตุการณไฟฟาดับของระบบโดยเฉลี่ยมีหนวยเปน ครั้ง/อุปกรณ/ป สามารถหาได
จากสมการที่ (5)
SAIFI 

 N
i

i

NT

(5)

4. การวิเคราะหอุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 22,000 โวลต
4.1 รูปแบบสถานีไฟฟายอย
ในการหาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 22,000 โวลต ใชระบบไฟฟาแรงสูงของ
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีทั้งหมด 3 สถานียอย โดยมีรูปแบบไดอะแกรมดังแสดงในภาพที่ 4 (ภุมรินทร ทวิชศรี, 2559)
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ภาพที่ 4 ไดอะแกรมของอุปกรณภายในสถานีไฟฟา
4.2 ขอมูลความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟา
ในการหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 22,000 โวลต ไดทําการเก็บขอมูลความ
เสียหายของอุปกรณไฟฟา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เคมีภัณฑ โดยผลของขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแสดงในตารางที่ 1 และไดนํามาหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟา
และระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยของอุปกรณไฟฟาทั้ง 3 สถานียอยดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนเหตุการณที่ระบบไฟฟาเกิดเหตุขัดของ
ป

อุปกรณ
Dropout Fuse
HV. Feed Line
Switch Gear
Transformer
LV. Cable Line
ACB
Total

2555
(ครั้ง)
2
1
7
1
10
21

2556
(ครั้ง)
1
4
6
11

2557
(ครั้ง)
1
5
1
5
12

2558
(ครั้ง)
5
8
13

2559
(ครั้ง)
1
5
6
12

2560
(ครั้ง)
2
1
3

ตารางที่ 2 ผลการคํานวณอัตราการลมเหลวเฉลี่ยและระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยของอุปกรณไฟฟาทั้ง 3 สถานี
ผลการคํานวณ
1. ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย (ชั่วโมง)
2. อัตราสวนระยะเวลาทํางาน
3. อัตราการลมเหลวเฉลี่ย (ครั้ง/ป)

สถานีไฟฟา

สถานียอย
ที่ 1
22,332
2.5847
0.3869

สถานียอย
ที่ 2
17,662
2.0442
0.4892

สถานียอย
ที่ 3
28,287
3.2739
0.3054

4.3 ผลการหาคาอัตราการลมเหลวแยกตามสถานียอยทั้ง 3 สถานี
จากขอมูลการบันทึกระยะเวลาการทํางานของอุปกรณในสถานีไฟฟายอยของแตละสถานี นํามาคํานวณหาคาอัตรา
การลมเหลวตามสมการที่ 4 โดยผลของอัตราการลมเหลวแตละสถานียอย แสดงในภาพที่ 5
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อัตราการลมเหลว
(ครั้ง/ป)

อัตราการล้ มเหลวของสถานีย่อยที1-3

2.0000
1.5000
1.0000

สถานียอยที่ 1
สถานียอยที่ 2
สถานียอยที่ 3

1.4730

0.8777

0.7723

0.8785
0.7315

0.1462

0.4388
0.3477

0.4387
0.3475
0.2925
0.3474
0.2925

0.5000
0.1543

0.6948

0.0000 0.0000

0.0000
2555

2556

0.0000

2557

2558

2559

2560

ป

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะหอัตราการลมเหลวแตละสถานียอย
4.4 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยของอุปกรณ
ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ
เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหาแนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามาคํานวณ
ยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณจะเสียในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความเสียหายในครั้ง
ถัดไปของสถานีย อยที่ 1 มี ประวัติค วามเสีย หายเกิด ขึ้นมา 13 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยของอุปกรณ 22,332
ชั่วโมง จากการประมวลผลการพยากรณเวลาความเสียหายในครั้งที่ 14 พบวาระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาโดย
เฉลี่ยเทากับ 24,699 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบหาระยะเวลาทํางานเฉลี่ยอุปกรณไฟฟาในสถานียอยที่ 1 แสดงในภาพที่ 6
Probability Plot of Time Up

Probability Plot of Sub1_Time up
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ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหระยะเวลาทํางานเฉลี่ยของสถานียอยที่ 1 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 14
การทดสอบหาระยะเวลาเฉลี่ยที่จะเกิดความเสียหายในครั้งถัดไปของสถานียอยที่ 2 ซึ่งมีประวัติความเสียหายเกิด
ขึ้นมา 31 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยของอุปกรณ 17,662 ชั่วโมง จากการประมวลผลการพยากรณเวลาความ
เสียหายในครั้งที่ 32 พบวาระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาโดยเฉลี่ยเทากับ 18,890 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบหา
ระยะเวลาทํางานเฉลีย่ อุปกรณไฟฟาในสถานียอยที่ 2 แสดงในภาพที่ 7
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Probability Plot of Sub2_Time up
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ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะหระยะเวลาทํางานเฉลี่ยของสถานียอยที่ 2 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 32
การทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความเสียหายในครั้งถัดไปของสถานียอยที่ 3 มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นมา 9
ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยของอุปกรณ 28,287 ชั่วโมง จากการประมวลผลการพยากรณเวลาความเสียหายในครั้งที่
10 พบวาระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาโดยเฉลี่ยเทากับ 31,816 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบหาระยะเวลาทํางานเฉลี่ย
อุปกรณไฟฟาในสถานียอยที่ 3 แสดงในภาพที่ 8
Probability Plot of Sub3_Time up

Probability Plot of Sub3_Time up
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ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะหระยะเวลาทํางานเฉลี่ยของสถานียอยที่ 3 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 10
4.5 การพยากรณระยะเวลาความเสียหายในครั้งถัดไปและผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟายอย
ทั้ง 3 สถานี
จากการทดสอบทางสถิติหาระยะเวลาเฉลี่ยการทํางานของอุปกรณไฟฟาเพื่อนํามาพยากรณหาระยะเวลาการทํางาน
ของอุปกรณกอนที่จะเกิดการเสียหายในครั้งถัดไปแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการพยากรณหาเวลาที่อุปกรณไฟฟาจะเสียหายและคาดัชนี MTTF ในป 2560 ทั้ง 3 สถานี
สถานีไฟฟา
ผลการคํานวณ
1. อัตราสวน MTTF / คา MTTF เฉลี่ยของอุปกรณ (ชั่วโมง)
2. อัตราสวน MTTF (2560) / คา MTTF เฉลี่ยในป 2560 (ชั่วโมง)
3. ระยะเวลาที่อุปกรณทํางาน (ชั่วโมง)

สถานียอยที่ 1
2.5847 / 22,332
3.7358 / 32,277
9,946

สถานียอยที่ 2
2.0442 / 17,662
3.4246 / 29,589
11,927

สถานียอยที่ 3
3.2739 / 28,287
5.3014 / 45,807
17,513
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ผลของการพยากรณเวลาการทํางานของอุปกรณที่จะเกิดการเสียหายในครั้งถัดไปที่แสดงในตารางที่ 3 ของสถานี
ยอยทั้ง 3 สถานี โดยสถานียอยที่ 1 พบวาโอกาสที่อุปกรณจะเสียหายหลังจากที่ทํางานไปอีก 9,946 ชั่วโมง โดยมีเวลาการ
ทํางานเฉลี่ยจากการพยากรณเพิ่มขึ้นเปน 32,277 ชั่วโมง สถานียอยที่ 2 มีโอกาสที่อุปกรณจะเสียหายหลังจากที่ทํางานไปอีก
11,927 ชั่วโมง โดยมีเวลาการทํางานเฉลี่ยจากการพยากรณเพิ่มขึ้นเปน 29,589 ชั่วโมง และสถานียอยที่ 3 มีโอกาสที่อุปกรณ
จะเสียหายหลังจากที่ทํางานไปอีก 17,513 ชั่วโมงและมีเวลาการทํางานเฉลี่ยจากการพยากรณเพิ่มขึ้นเปน 45,804 ชั่วโมง ซึ่ง
ผลการพยากรณเวลาความเสียหายจากที่จะเกิดขึ้นของทั้ง 3 สถานียอย แสดงในภาพที่ 9 ภาพซาย
ผลการคํานวณดัชนี SAIFI ที่จะเกิดขึ้นในป 2560 ของสถานียอยทั้ง 3 สถานี โดยสถานียอยที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI
ลดลงจาก 0.6919 ลดลงมาที่ 0.2677 สถานียอยที่ 2 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงจาก 0.5969 ลดลงมาที่ 0.2920 และสถานียอย
ที่ 3 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงจาก 0.3618 ลดลงมาที่ 0.1886 โดยผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของทั้ง 3 สถานียอย แสดง
ในภาพที่ 9 ภาพขวา
การพยากรณ์ เวลาทีอุปกรณ์จะเสียทัง 3 สถานีย่อย
เวลา (ชัวโมง)

ค่า SAIFI

สถานียอ่ ย

ผลการคํานวณค่าดัชนี SAIFI ทัง 3 สถานีย่อย

สถานียอ่ ย

ภาพที่ 9 ผลการพยากรณระยะเวลาการเสียหายในครั้งถัดไปและผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟา
5. สรุปผล
จากการหาคาอัตราการลมเหลวและพยากรณระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไ ฟฟาในสถานีไฟฟา แรงสูงขนาด
22,000 โวลต โดยสถานียอยที่ 1 มีอัตราการลมเหลว 0.3667 ครั้งตอป สถานียอยที่ 2 มีอัตราการลมเหลว 1.2892 ครั้งตอป
และสถานียอยที่ 3 มีอัตราการลมเหลว 0.2194 ครั้งตอป ในสวนการพยากรณระยะเวลาของอุปกรณ (MTTF) ใชวิธีการ
ทดสอบทางสถิติ ดวยโปรแกรม Minitab ซึ่ งผลการประเมินเวลาการทํ างานของอุ ปกรณในป 2560 สถานีย อยที่ 1 มีค า
MTTF เพิ่มขึ้นจาก 22,332 ชั่วโมงเปน 32,277 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 9,946 ชั่วโมง สถานียอยที่ 2 มีคา MTTF เพิ่มขึ้นจาก
17,661 ชั่วโมงเปน 29,528 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 11,927 ชั่วโมง สถานียอยที่ 3 มีคา MTTF เพิ่มขึ้นจาก 28,291 ชั่วโมงเปน
45,804 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 17,513 ชั่วโมงและผลการวิเคราะหผลกระทบตอผูใชไฟจากการคํานวณคาดัชนี SAIFI โดยสถานียอย
ที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงมารอยละ 61.31 สถานียอยที่ 2 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงมารอยละ 51.08 และสถานียอยที่ 3 มี
คาดัชนี SAIFI ลดลงมารอยละ 47.87 จากผลการวิเคราะหพบวาสถานีไฟฟายอยที่ 3 มีความนาเชื่อถือสูงที่สุด รองลงมาคือ
สถานีไฟฟายอยที่ 1 และสถานีไฟฟายอยที่ 2 ตามลําดับ โดยผลจากการวิเคราะหทั้งหมดสามารถใชเปนแนวทางในการหา
วิธีการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของการบํารุงรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ควบคูไปกับการเก็บขอมูล
ความเสียหายของอุปกรณตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหในเชิงลึกตอไปและสามารถชวยปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนวงจรอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ ซึ่งเปนวงจรที่แปลงสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปน
สัญญาณไฟฟากระแสสลับ ซึ่งจะใหสัญญาณจากดานเอาตพุตของวงจรเปนสัญญาณที่มีหลายระดับขั้น เพื่อตองการใหสัญญาณ
ที่ออกมามีระดับขั้นบันได เพื่อใหสัญญาณที่ออกมามีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาณไซน ซึ่งเปนสัญญาณที่ชวยกําจัดคลื่นฮารมอนิกส
ออกไปจากสัญญาณทางดานเอาตพุตไดมากและสามารถนําสัญญาณที่ไดมาแปลงเปนสัญญาณรูปคลื่นไซนไดงาย ในงานวิจัยนี้
เลือกใชวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ เปนวงจรที่ประกอบดวยวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรจํานวน 4 วงจรตอกันแบบอนุกรม
จึงทําใหระดับแรงดันทางดานเอาตพุตมีคาเทากับผลรวมของแหลงจายวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรทั้ง 4 รวมกัน จากหลักการนี้
ทําใหเมื่อสัญญาณเอาตพุตมีระดับแรงดันมากเทาไหร คาของกําลังไฟฟาที่ไดจากวงจรก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ซึ่งเปนผลใหสามารถ
นําสัญญาณที่ไดไปใชกับโหลดที่ตองการกําลังสูง ๆ ได บทความวิจัยนี้ไดอธิบายถึงหลักการทํางานของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ
ชนิดเอช-บริดจ รวมไปถึงการออกแบบโครงสรางการทํางานของวงจร
คําสําคัญ: อินเวอรเตอร อินเวอรเตอรหลายระดับ อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ
Abstract
This paper presents multi-level inverter type H-bridge that converts electrical signals from DC to
AC signal which can provide multi-level waveforms at the output side of inverter. The waveforms close
to sinusoidal. This is a waveform that eliminates harmonic wave from the output so that it can be converted
to be a sinusoidal waveform easily. The inverter circuit 9 levels is a circuit that includes 4 circuits of H-bridge
inverter that connected in series. As a result, the output voltage is equal to the sum of the power supply
circuit. From this principle, if the level of output voltage level is higher, the value of the power of the
circuit is greater. As a result, it can be appropriate to apply with high power level applications. This
paper describes the working principle of the inverter circuit 9 of the H-bridge.
Keywords: inverter, multi-level inverter, H-bridge multi-level inverter
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1. บทนํา
อินเวอรเตอรหลายระดับ (Multilevel Inverter) เปนที่นิยมและถูกนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบั นเชน การ
แปลงผันกําลังไฟฟาจากแหลงพลังงานไปยังระบบไฟฟา (Grid Connected Inverter) การขับมอเตอรไฟฟากระแสสลับ (AC
Drive) กําลังสูงในงานอุตสาหกรรม เปนตน โดยทั่วไปมีการใชงานในปจจุบันมี 3 ชนิดหลัก ๆ คือ อินเวอรเตอรหลายระดับ
ชนิ ด เอช-บริ ด จ ค าสเคดเซลล (H-bridge Multilevel Inverter) อิ นเวอร เ ตอร ห ลายระดั บ ชนิ ด คาปาซิ เ ตอร แ คลมป
(Capacitor Clamp Multilevel Inverter) และอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดไดโอดแคลมป (Diode Clamp Multilevel
Inverter) [1] นอกจากนั้นยังมีอินเวอรเ ตอรห ลายระดั บชนิด อื่น ๆ อีกเชน อินเวอร เตอร หลายระดับชนิด Generalized
(Generalized Multilevel Inverter) อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดผสมระดับไฮบริดจ (Mixed-Level Hybrid Multilevel
Inverter) อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดแบ็คทูแบ็คไดโอดแคลมป (Back to Back Diode-clamp Multilevel Inverter)
โดยในงานวิจัยนีไ้ ดเลือกใชอินเวอรเตอร 11 ระดับชนิดเอช-บริดจคาสเคดเซลล ที่มีขอดีคือโครงสรางวงจรไมสลับซับซอน ทํา
ใหงายตอการออกแบบ แรงดันไฟฟาดานออกคุณภาพสูงและมีคาฮารมอนิกต่ํา เหมาะสมกับการขับมอเตอรไฟฟาที่ มีคาพิกัด
กําลังไฟฟาสูง เปนตน
สวนวงจรควบคุมอินเวอรเตอรหลายระดับนั้นจะใชการมอดูเลตระหวางสัญญาณไซนที่ความถี่หลักมูลกับ สัญญาณ
คลื่นพาหะแบบสามเหลี่ยมวางซอนกันหลาย ๆ ชั้น โดยทั่วไปแลวจะนิยมใชสัญญาณสามเหลี่ยมที่มีความถี่คงที่ 4 แบบคือ
เทคนิค PD (Phase Disposition) ซึ่งมุมเฟสเริ่มตนในแตละคลื่นพาหะมีมุมเฟสตรงกัน เทคนิค POD (Phase Opposition
Disposition) มี มุ ม เฟสเริ่ม ต นในซี กบวกจะแตกต างกั นเท ากั บ 180 องศา ส วนเทคนิ ค APOD (Alternative Phase
Opposition Disposition) นั้น มีมุมเฟสเริ่มตนในแตละคลื่นพาหะแตกตางกันเทากับ 180 องศาจากคลื่นพาหะรอบขาง และ
เทคนิค PSCPWM (Phase Shifted Carrier Pulse Width Modulation) นั้น แตละคลื่นพาหะจะมีความสูงจากยอดบน
จนถึงยอดลางเทากับ 1 จนถึง -1 และมุมเฟสของแตละคลื่นพาหะจะเลื่อนเฟสกัน ตามลําดับ แตในงานวิจัยนี้เลือกใชสัญญาณ
พีดั บเบิ ลยู เอ็ ม ความถี่ ต่ําที่เ ลื่ อนเฟส เพื่ อนํ าไปขับ นํา สวิต ชม อสเฟตที่ อยู ภายในอิ นเวอร เตอร แ ตล ะโมดูล เพื่ อใหเ กิ ดเป น
แรงดันไฟฟาดานขาออกในลักษณะระดับขั้นบันได
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับ
วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับ (Multilevel inverters ) คือ การรวมสวิตชอิเล็กทรอนิกสกําลังและแหลงจายแรงดัน
จากตั วเก็ บ ประจุ เ พื่ อใหไ ด แ รงดั นไฟฟ าด านออกเป นขั้ น ๆ การสั บ เปลี่ย นกระแสของสวิ ต ช จะทํ าให ตั วเก็บ ประจุ ต อกั บ
แรงดันไฟฟาสูงดานออก ในขณะที่ตัวสวิตชจะไดรับแรงดั นนอยลง วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับสามารถแบงออกไดตาม
ระดับดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับที่มีสถานการณทํางานเปน (ก)2, (ข)3 และ (ค)n ระดับ
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การคํานวณหาขนาดแรงดันดานออกของวงจรอินเวอรเตอรหลายระดับสามารถหาไดจาก
Vo  Vdc1 Vdc 2  ... Vdc (S 1) VdcS

(1)

จํานวนของระดับสัญญาณหาไดจากสมการที่3.6
m  2s  1

เมื่อ

(2)

คือ จํานวนของระดับสัญญาณที่ตองการ
คือ จํานวนวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ตองใช

m
s

3. หลักการทํางาน
ในงานวิจัยนี้เลือกใชวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ เนื่องจากมีความเหมาะสมกับจํานวนแหลงจายแรงดันดานเขาและ
แรงดันดานออกเพื่อประยุกตใชงานกับโหลดเครื่องใชไฟฟา หลักการทํางานของวงจรแบงออกเปน 2 สวนคือ วงจรภาคกําลัง
และวงจรภาคควบคุมดังนี้
3.1 วงจรภาคกําลัง
วงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวยแหลงจายไฟฟากระแสตรงดานขาเขา 4 ชุด วงจรฟูลบริดจ
อินเวอรเตอร 4 โมดูล แตละโมดูลประกอบดวยสวิตช 4 ตัว ดังนั้นสวิตชทั้งหมด 16 ตัว วงจรแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 วงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับที่ใชในงานวิจัย
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ภาพที่ 3 โหมดการทํางานวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ (ก-ฌ)
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หลักการทํางานของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับที่ใชในงานวิจัย มีการทํางานทั้งหมด 9 โหมดการทํางาน แสดงดังภาพที่
3 สามารถอธิบายไดดังนี้
โหมดการทํางานที่ 1 ในโหมดนี้สวิตซมอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูล-บริดจอินเวอรเตอรทุกวงจรจะไมมีการทํางาน
ดังนั้นแรงดันทางดานเอาตพุตที่ไดจะเปน 0 ดังภาพที่ 3 (ก)
โหมดการทํางานที่ 2 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 จะทํางาน พรอมกับ มอส
เฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 1 ผานสวิตซมอส
เฟตตัวที่ 1 เขาไปที่สวิตซมอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรที่เหลือ และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ 4 ลงกราวด ทํา
ใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับแรงดันที่แหลงจายของฟูล-บริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 ดังภาพที่ 3 (ข)
โหมดการทํางานที่ 3 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 และ 2 จะทํางาน พรอมกับ
มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาจากแหลงจายฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่
1 ไหลผาน S11, S24 จะผานแหลงจายของวงจรฟูล-บริดจอินเวอรเตอรที่ 2 ผาน S21, S34, S32, S44, S42 ผานโหลดและ
S14 ลงกราวดซึ่งเปนผลใหแรงดันเอาตพุตเพิ่มขึ้นเปน Vdc1 + Vdc2 ดังภาพที่ 3 (ค)
โหมดการทํางานที่ 4 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1,2 และ 3 จะทํางาน พรอม
กับ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาจากแหลงจายฟูลบริดจอินเวอรเตอร
วงจรที่ 1 ไหลผาน S11, S24 จะผานแหลงจายของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ 2 ผาน S21, S34, Vdc3, S31, S44, S42
ผานโหลดและ S14 ลงกราวดซึ่งเปนผลใหแรงดันเอาตพุตเพิ่มขึ้นเปน Vdc1 + Vdc2 + Vdc3 ดังภาพที่ 3 (ง)
โหมดการทํางานที่ 5 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1, 2, 3 และ 4 จะทํางาน
พรอมกัน ทําใหกระแสไฟฟาจากแหลงจายฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 ไหลผาน S11,S24 และจะไหลผานแหลงจายของ
วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ 2 และจะไหลผาน S21, S34, Vdc3, S31, S44, Vdc4 ไหลผานโหลดและ S14 ลงกราวดซึ่งเปน
ผลใหแรงดันเอาตพุตเพิ่มขึ้นเปน Vdc1 + Vdc2 + Vdc3 + Vdc4 ดังภาพที่ 3 (จ)
โหมดการทํ างานที่ 6 ในโหมดนี้ มอสเฟตตั วที่ 2 และ 3 ของวงจรฟู ลบริด จอินเวอร เตอร วงจรที่ 4 จะทํางาน พร อมกั บ
มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผานสวิตซ
มอสเฟตตัวที่ 3 เขาไปที่สวิตซมอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรที่เหลือ และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ 2 ลง
กราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ – Vdc4 ดังภาพที่ 3 (ฉ)
โหมดการทํางานที่ 7 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 4 และ 3 จะทํางาน พรอมกับ
มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผาน S43,
S32 เขาแหลงจายของวงจรที่ 3 ผาน S33 และผาน S22, S24 ของวงจรที่เหลือ และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่
S42 ลงกราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ -Vdc4 -Vdc3 ดังภาพที่ 3 (ช)
โหมดการทํางานที่ 8 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 4, 3 และ 2 จะทํางาน พรอม
กับ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ 1 ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผาน S43,
S32 เขาแหลงจายของวงจรที่ 3 ผาน S33, S22, Vdc2, S23, S12, S14 และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ S42 ลง
กราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ -Vdc4 -Vdc3 -Vdc2 ดังภาพที่ 3 (ซ)
โหมดการทํางานที่ 9 ในโหมดนี้ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟูลบริด จอินเวอรเตอรวงจรที่ 4, 3, 2 และ 1 ทําให
กระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผาน S43, S32 เขาแหลงจายของวงจรที่ 3 ผาน S33, S22, Vdc2, S23, S12,
Vdc1, S13 และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ S42 ลงกราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ -Vdc4 -Vdc3 –Vdc2
-Vdc1 ดังภาพที่ 3 (ฌ)
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3.2 วงจรภาคควบุม
วงจรควบคุมในงานวิจัยนี้ประกอบดวย วงจรสรางสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มโดยใชวงจร UC3879 ดังภาพที่ 4 และ
วงจรเลื่อนสัญญาณ ดังภาพที่ 5 รายละเอียดดังนี้
VCONTROL
20k

100k

VCC  15V

UC3879
10nF

20k

D
A

C

1nF

B

220 F

ภาพที่ 4 วงจรสรางสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม
VR 500 k
PWM

CD40106

CD40106
1N4774A
C

OUT4

22fF

CD40106

VR 500 k

PWM

PWM

CD40106

input

PWM

1 F

1 F
1 F

1 F

OUT1

1N4774A

C

1 F

OUT3

1 F

CD40106

OUT2

22fF

CD40106

PWM

ภาพที่ 5 วงจรเลื่อนสัญญาณ
4. ผลทดลอง
การทดลองของงานวิจัยชิ้นนี้กําหนดตัวแปรตางๆ ของวงจรคือ แรงดันไฟฟากระแสตรงดานเขา 100 โวลต เพื่อใหได
แรงดันไฟฟาดานออกกระแสสลับคายอด 400 โวลต สวิตชอิเล็กทรอนิกสกําลังเลือกใชเบอร IRPF 450 ที่สามารถทนกระแส
และแรงดัน 15 แอมแปร และ 500 โวลต ตามลําดับ ไอซีสรางสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม สําเร็จรูปเบอร UC3879N สวนวงจร
กรองความถี่เลือกใชวงจรกรองความถี่ต่ําผานแบบตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ โดยคาที่เลือกใชคือ 2.2 มิลลิเฮนรีและ 9 ฟา
รัด ตามลําดับ ผลการทดลองดังนี้
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 6 แรงดันไฟฟาดานขาออกของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ (ก) กอนผานวงจรกรอง (ข) หลังผานวงจรกรอง

ภาพที่ 7 กราฟแรงดันไฟฟาดานออกเมื่อเปลี่ยนแปลงโหลด ภาพที่ 8 กราฟกระแสไฟฟาดานขาออกเมื่อเปลี่ยนแปลงโหลด

ภาพที่ 9 กราฟกําลังไฟฟาเมื่อเปลี่ยนแปลงโหลด

ภาพที่ 10 วงจรตนแบบ

ภาพที่ 6(ก) แสดงรูปคลื่นแรงดันแรงดันไฟฟาดานขาออกของวงจรอินเวอรเตอร ซึ่งจะพบวาระดับแรงดันดานออก
ของวงจรเป น 9 ระดับ ซึ่งเมื่ อผานวงจรกรองจะทําใหรูป คลื่นมี ความใกลเ คียงรู ปคลื่นไซนดั งรูปที่ 6(ข) ภาพที่ 7 แสดง
ความสัม พั นธร ะหวางแรงดั นไฟฟ าด านออกกับ จํ านวนโหลด เมื่อทํ าการเพิ่ม โหลดโดยการเพิ่ม จํ านวนหลอดไฟพบว าค า
แรงดันไฟฟาดานออกมีคาลดลงเนื่องวงจรที่ไดนําเสนอยังไมมีการควบคุมแบบลูปปดทําใหเมื่อกระแสสูงขึ้นแรงดันตกครอมใน
วงจรจึงมี มากขึ้นยั งผลใหแรงดันไฟฟ าดานออกมีคาลดลง ภาพที่ 8 แสดงความสัม พันธ ระหวางกระแสไฟฟาด านออกกั บ
จํานวนโหลดพบวาเมื่อจํานวนโหลดเพิ่มขึ้นกระแสไฟฟาก็มีคาสูงตามไปดวย และเมื่อกระแสไฟฟาสูงขึ้นก็จะทํ าใหกําลังไฟฟา
ของวงจรที่ไดนําเสนอเพิ่มขึ้นไปดวยดังแสดงในภาพที่ 9 ขณะที่ภาพที่ 10 แสดงรูปวงจรตนแบบที่ไดทําการสรางขึ้นจริงและทํา
การทดสอบในหองปฏิบัติการ
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5. บทสรุป
บทความนี้นําเสนวงจรอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ ซึ่งเปนวงจรที่แปลงสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปน
สัญ ญาณไฟฟ ากระแสสลั บ ซึ่ งจะให สั ญ ญาณจากดานเอาต พุต ของวงจรเป นสั ญญาณที่ มี ห ลายระดั บขั้ น เพื่ อตองการให
สัญญาณที่ออกมามีระดับขั้นบันได เพื่อใหสัญญาณที่ออกมามีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาณไซน ซึ่งเปนสัญญาณที่ชวยกําจัด
คลื่นฮารมอนิกสออกไปจากสัญญาณทางดานเอาตพุตไดมากและสามารถนําสัญญาณที่ไดมาแปลงเปนสัญญาณรูปคลื่นไซนได
งาย ในงานวิจัยนี้เลือกใชวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ เปนวงจรที่ประกอบดวยวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรจํานวน 4 วงจรตอ
กันแบบอนุกรม จึงทําใหระดับแรงดันทางดานเอาตพุตมีคาเทากับผลรวมของแหลงจายวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรทั้ง 4
รวมกัน จากหลั กการนี้ทํ าใหเมื่ อสัญ ญาณเอาตพุ ตมี ร ะดั บแรงดันมากเท าไหร ค าของกํ าลัง ไฟฟ าที่ ไดจากวงจรก็ยิ่ งมากขึ้ น
เทานั้น ซึ่งเปนผลใหสามารถนําสัญญาณที่ไดไปใชกับโหลดที่ตองการกําลังสูงๆได ปริญญานิพนธนี้ไดอธิบายถึงหลักการทํางาน
ของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดั บชนิดเอช-บริดจ รวมไปถึงการออกแบบโครงสรางการทํางานของวงจร นอกจากนั้ นวงจรที่
นําเสนอนั้นยังใชจํานวนสวิตชนอยกวาวงจรอินเวอรเตอรแบบ 11 ระดับแตสามารถทํางานไดโดยมีสมรรถนะใกลเคียงกัน
6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการวิจัยบูรณา
การนักศึกษาและอาจารยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและความเปนทางวิชาการ ปงบประมาณ 2560
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป
สําหรับประยุกตใชในงานเครือขายทองถิ่นไรสาย
Comparative Efficiency of Dipole and Dipole Microstrip Antenna
for WLAN Application
เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ* และจันทนา แสงสีรงุ เพชร
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริป เพื่อสามารถ
นํามาใชทดแทนสายอากาศเดิม ในอุปกรณเครือขายทองถิ่นไรสายที่ความถี่ 2.45 GHz โดยการจําลองแบบสายอากาศดวย
โปรแกรมจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร และนํามาสรางเปนสายอากาศตนแบบทั้งสองชนิด ผลจากการวัดสายอากาศที่ไดทํา
การสรางขึ้น พบวาสายอากาศไดโพลมีคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ -28.924 dB คาอินพุทอิมพีแดนซ 52.078+
j2.640 Ω และอัตราการขยาย 2.25 dBi โดยที่สายอากาศไดโพลไมโครสตริปมีคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ -32.054 dB
คาอินพุทอิมพีแดนซ 52.6+j2.906 Ω อัตราการขยาย 2.98 dBi และสายอากาศทั้งสองมีรูปการแผพลังงานแบบรอบทิศทาง
ซึ่งเมื่อทดลองใชงานกับอุปกรณเครือขายทองถิ่นไรสายที่ความถี่ 2.45 GHz พบวา สายอากาศไดโพลและสายอากาศแบบไดโพล
ไมโครสตริปสามารถใชงานไดเชนเดียวกับสายอากาศเดิม.
คําสําคัญ: สายอากาศไดโพล สายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป
Abstract
This research studies a comparative efficiency of dipole antenna and dipole microstrip antenna
for 2.45 GHz WLAN application. The comparative efficiency of a dipole antenna and dipole microstrip
antenna by simulation the antenna with a computer simulation program. The antenna prototype is
constructed and measured, it’s founded that the antenna returns loss -28.924 dB., input impedance is
52.078+j2.640 Ω and gain is 2.25 dBi for the dipole antenna. While return loss of the dipole microstrip
antenna is -32.054 dB. the input impedance is 52.6+j2.906 Ω and gain is of 2.98 dBi. The radiation pattern
of the antenna is omnidirectional. When tested with wireless network equipment it was found that the
dipole antenna and dipole microstrip antenna works as well as the Router antenna.
Keywords: dipole antenna, dipole microstrip antenna
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1. บทนํา
การติดตอสื่ อสารไรสาย เปนชองทางการติด ตอสื่อสารอีกชองทางหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ ยนขอมูลได สะดวกและ
รวดเร็ ว การติดต อสื่อสารไรส าย ไดมีการพัฒนาระบบใหประยุกต ใชงานไดหลากหลาย เช น มาตรฐาน IEEE 802.11b/g
(2.40-2.48 GHz) [1] การติดตอสื่อสารไรสายมีอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหสามารถติดตอสื่อสารกันได นั่นคือ Router
เป นอุ ป กรณ ที่ทํ าหน าที่ เ ชื่อมต อเครื อข าย มีห น าที่ หาเสนทางและสง ข อมู ลเครือข ายระหวางคอมพิ วเตอร ไ ปยั ง เครื อข าย
ปลายทางที่ตองการในการสงขอมูล ซึ่ง Router เหลานี้จะมีอุปกรณสายอากาศที่ติดตั้งมา ดังนั้นสายอากาศจึงสําคัญตอระบบ
การติดตอสื่อสารไรสาย หากสายอากาศที่ติดมากับ Router (Router antenna) นั้นเกิดการชํารุดเสียหายขึ้นมาไมสามารถใช
งานตอไปได จึงตองหาวิธีการแกไขโดยการสรางสายอากาศขึ้นมาใชงานทดแทน สายอากาศแบบไดโพล (Dipole antenna)
ถือเปนสายอากาศแบบมาตรฐานซึ่งเปนตนแบบที่จะนําไปประยุกตเพื่อสรางสายอากาศในลักษณะอื่นๆ ประกอบไปดว ยลวด
ตัวนําเปนทอตัน หรือกลวง ลวดตัวนําอาจเปนเสนตรงหรืองอโคงแลวแตชนิดของสายอากาศและเมื่อใดที่กระแสไฟฟาที่ไหล
ผานเกิดการแกวงจะทําให เกิด คลื่นแมเหล็ กไฟฟา โดยคุณลักษณะเฉพาะของสายอากาศไดโพล เป นสายอากาศตนแบบที่
สามารถนํ าไปอางอิง หรือเปรีย บเที ยบในเชิ งประสิทธิ ภาพกับสายอากาศชนิด อื่นๆ [2] ดั งนั้น งานวิ จัยนี้ จึงสนใจศึกษาการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพสายอากาศ 2 แบบ คือ สายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป ซึ่งสายอากาศทั้ง
สองมีการใชวัสดุในการทําสายอากาศที่มีความแตกตางกัน โดยเปนการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของ
สายอากาศทั้งสองแบบ สําหรับการประยุกตใชงานในระบบเครือขายทองถิ่น โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการหา
คาคุณลักษณะเฉพาะของสายอากาศที่มีความเหมาะสมและไดสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสามารถนํามาทดแทนสายอากาศ
เดิม เชน คาความถี่ที่ตอบสนอง คาแรงดันคลื่นนิ่ง คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ แบบรูปการแผพลังงาน อัตราขยาย
ของสายอากาศ คาอินพุตอิมพีแดนซ เปนตน
2. การออกแบบและการจําลองแบบสายอากาศ
งานวิจัยฉบับนีไ้ ดทําการออกแบบโครงสรางของสายอากาศเปน 2 สวนคือโครงสรางสายอากาศไดโพลและโครงสราง
สายอากาศไดโพลไมโครสตริป
2.1 โครงสรางสายอากาศไดโพล
สายอากาศที่ใ ชในการศึกษาและเปรี ยบเทีย บกับ สายอากาศไดโพลไมโครสตริ ปในโครงงานนี้ เปนสายอากาศได
โพลมาตรฐาน โดยสายอากาศมีความยาวดังสมการที่ (1) การคํานวณดังนี้ [3]
 /2

c
fr / 2

(1)

เมื่อ  / 2 คือความยาวของจากกาอากาศไดโพล
และ fr คือความถี่
จากสมการที่ 1 สามารถนํามาทําการจําลองแบบสายอากาศไดโพลดวยโปรแกรมจําลองผลดวยคอมพิวเตอร เพื่อหา
โครงสรางของสายอากาศที่สามารถใชงานความถี่ 2.45 GHz ไดผลของความยาวสายอากาศดังแสดงตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการจําลองแบบสายอากาศไดโพลดวยโปรแกรมจําลองแบบ
ความยาวของสายอากาศ คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ
51.00 มม.
-18.611 dB
47.50 มม.
-16.021 dB
45.00 มม.
-14.753 dB

ความถี่ (GHz)
2.320
2.450
2.548

ตารางที่ 1 ขนาดความยาวของสายอากาสไดโพลที่ไดจากการจําลองแบบที่เหมาะสมและตอบสนองความถี่ที่ใชงาน 2.45 GHz
มีความยาวของสายอากาศคือ 47.50 มม. คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับคือ -16.021 dB

ภาพที่ 1 โครงสรางสายอากาศไดโพล ความถี่ 2.45 GHz
2.2 โครงสรางสายอากาศไมโครสตริป
การออกแบบสายอากาศไดโพลไมโครสตริปในงานวิจยั นี้ ใชการจําลองแบบจากแผนวงจรพิมพที่มีวัสดุฐานรอง
ชนิด FR4 มีความหนา 0.764 มิลลิเมตร และคาคงตัวไดอิเล็กทริก (  r ) เทากับ 4.3 มีโครงสรางแสดงดังรูปที่ 2

L

W

ภาพที่ 2 โครงสรางสายอากาศไดโพลไมโครสตริป
โครงสรางสายอากาศไดโพลไมโครสตริปดังรูปที่ 2 ทําการจําลองแบบโดยปรับคาความยาว L และ คาความกวาง W
ของสายอากาศ แล วศึ กษาผลคุ ณลักษณะของสายอากาศเพื่อหาคาที่ เเหมาะสมที่ สุด โดยมีค าความสู ญเสียเนื่องจากการ
ยอนกลับที่ความยาว L และ ความกวาง W เปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงความยาว L เปลี่ยนคาความกวาง W
ความ
ยาว L
(มม.)
21.4
21.8
21.9
22.0
22.1
22.2
22.3
22.4

W = 0.5 มม.
Frequenc Return
y
loss
(GHz)
(dB)
2.500
-30.738
2.478
-31.376
2.459
-31.493
2.440
-31.813
2.432
-32.032
2.424
-32.095
2.412
-32.325
2.404
-32.595

W = 1.0 มม.
W = 1.5 มม.
Return
Return
Frequency
loss Frequency
loss
(GHz)
(dB)
(GHz)
(dB)
2.516
-27.287
2.520
-25.847
2.476
-27.809
2.484
-26.332
2.468
-27.991
2.472
-26.508
2.460
-30.007
2.464
-26.707
2.452
-30.161
2.456
-26.873
2.440
-30.444
2.442
-27.021
2.432
-30.686
2.440
-27.156
2.424
-30.885
2.428
-27.313

W = 2.0 มม.
Return
Frequency
loss
(GHz)
(dB)
2.516
-22.944
2.480
-24.062
2.472
-24.125
2.464
-24.264
2.456
-24.392
2.440
-24.515
2.436
-24.642
2.428
-24.775

ตารางที่ 2 สายอากาศไดโพลไมโครสตริป ที่ทําการจําลองแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดคาความยาว L คาความ
กวาง W คือ 22.1 มม. และ 1 มม. ตามลําดับและคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ -30.161 dB ที่ความถี่ 2.452 GHz
เนื่องจากคาความถี่ที่เลือกนี้ใกลเคียงคาความถี่ใชงาน 2.45 GHz ที่สุดและยังใหคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับที่นอยมาก
ทําใหมีความเหมาะสมตอการใชงานเครือขายทองถิ่นไรสาย
3. การจําลองผลและการสรางสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริป
3.1 การจําลองผลสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริป
จากผลของการจําลองแบบสายอากาศโดยใชโปรแกรมพิวเตอรจําลองของสายอากาศแบบไดโพล และสายอากาศ
แบบไดโพลไมโครสตริป สามารถเปรียบเทียบพารามิเตอรของสายอากาศทั้งสองแบบไดดังนี้

ภาพที่ 3 คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ
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ภาพที่ 3 คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ ของสายอากาศแบบไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป
มีค าความสู ญเสี ย ต่ํ ากว า -10 dB แต ส ายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริ ป จะมี ค าสูญ เสี ย เนื่ องจากการย อนกลั บ ที่ ดี กว า
สายอากาศไดโพล คือมีคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับที่ความถี่ 2.452 GHz คือ -30.161 dB การเปรียบเทียบแบบ
รูปการแผพลังงานในระนาบสนามไฟฟาของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปแสดงดังภาพที่ 4

  0
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(ก) ระนาบสนามไฟฟา E-Plane
(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก H-Plane
ภาพที่ 4 รูปการแผพลังงานในระนาบสนามไฟฟาและระนาบสนามแมเหล็ก
ตารางที่ 3 อัตราขยายของสายอากาศทั้งสองแบบจากการจําลอง
Antenna
Dipole Antenna
Dipole Microstrip Antenna

Gain
2.071 dBi
2.021 dBi

ภาพที่ 4 ผลเปรียบเทียบแบบรูปการแผพลังงานในระนาบสนามไฟฟาและระนาบสนามแมเหล็ก จะเห็นไดวาการแผ
พลังงานของสายอากาศทั้งสองแบบ มีลักษณะใกลเคียงกัน และจากตารางที่ 3 คา อัตราการขยาย (Gain) ของสายอากาศทั้ง
สองแบบมีคาใกลเคียงกันดวย
3.2. การสรางและผลการทดสอบ
เมื่อทําการสรางสายอากาศตนแบบ ดัง ภาพที่ 5 และทําการการวัดค าความสูญ เสีย เนื่องจากการย อนกลับ ของ
สายอากาศเดิม (Router Antenna) สายอากาศไดโพล และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป นํามาเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 4 และภาพที่ 6
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(ก) สายอากาศไดโพลที่สรางจริง
(ข) สายอากาศไดโพลไมโครสตริปที่สรางจริง
(ค) สายอากาศเดิม
ภาพที่ 5 สายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริปที่สรางจริง
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของสายอากาศจากการวัดจริงสายอากาศทั้งสามชนิด
รูปแบบสายอากาศ

fl  fu

( GHz )

BW (S11 10dB )

S11(2.45GHz)

สายอากาศเดิม (Router Antenna)

2.465 – 2.625

160 MHz

-7.506 dB

สายอากาศไดโพล

2.215 - 2.785

570 MHz

-28.924 dB

สายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป

2.235 – 2.695

460 MHz

-32.054 dB

ตารางที่ 4 และภาพที่ 6 เปนผลจาการวัดการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับของสายอากาศเดิม
(Router) สายอากาศไดโพล และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป ซึ่งจะพบวาสายอากาสทั้งสามแบบใหผลที่มีคาใกลเคียง
กันโดยสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปจะมีประสิทธิผลที่ดีกวาทั้งแบนดวิดธของสัญญาณและคาความสูญเสียเนื่องจากการ
ยอนกลับที่ต่ํากวา
0

-7.506 dB

Return Loss (dB)

-10

-20
-28.924 dB

-30
-32.054 dB

-40

-50

Router Antenna
Dipole Antenna
Dipole Microstrib Antenna
2

2.45 GHz

3

Frequency (GHz)

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับจาการวัดของสายอากาศทั้ง 3 แบบ
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11
Router Antenna
Dipole Antenna
Dipole Microstrib Antenna

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

10
9
8
7
6
2.452

5
4

1.065 for dipole
1.060 for dipole microstrib

3
2
1
0

2

3

2.45 GHz
Frequency (GHz)

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบคาอัตราสวนแรงดันคลื่นนิ่งของสายอากาศทั้ง 3 แบบ
ตารางที่ 5 พารามิเตอรจากการวัดและทดสอบสายอากาศตนแบบทั้งสามแบบ
ชนิดของ
สายอากาศ

ความถี่
(GHz)

Return loss
(dB)

Impedance
(Ohm)

VSWR

Router
Antenna

2.45

-7.506

75.355-j51.223

2.452

Dipole

2.45

-28.924

52.078-j2.640

1.064

Dipole
microstrip

2.45

-32.054

52.6+j2.906

1.060

Bandwidth
(Hz)
160 MHz
(2.465-2.625 GHz)
570 MHz
(2.215-2.785 GHz)
460 MHz
(2.235-2.695 GHz)

Gain
(dBi)
2.31
2.25
2.98

ภาพที่ 7 เปนการเปรียบเทียบคาอัตราสวนแรงดันคลื่นนิ่งของสายอากาศเดิม สายอากาศไดโพล และสายอากาศได
โพลแบบไมโครสตริป ซึ่งจะพบวาสายอากาศไดโพลและสายอากาศ ไดโพลไมโครสตริปใหผลที่มีคาใกลเคียงกันโดยมีคาใกล 1
มาก ซึ่งแสดงว าสายอากาศมี ประสิทธิผลที่ดีกวาทั้งแบนดวิด ธของสัญญาณและคาอัตราสวนแรงดันคลื่นนิ่ง จากการวัดและ
ทดสอบสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริ ป สามารถสรุ ป ค าพารามิ เ ตอร ต าง ๆ ได ดั งตารางที่ 5
พารามิเตอรจากการวัดและทดสอบสายอากาศตนแบบทั้งสามแบบ โดยการวัดอัตราการขยาย (Gain) ซึ่งคาของสายอากาศ
Dipole microstrip Router Antenna และ Dipole Antenna มีคาสูงสุดอยูที่ 2.98dBi, 2.31dBi, 2.25dBi ตามลําดับ สวน
คา Bandwidth พบวาสายอากาศทั้ง สามชนิ ดครอบคลุ มในชวงความถี่ใช งาน โดยคา Return loss และ คา VSWR ของ
สายอากาศที่ถูกสรางขึ้นมีคาต่ํากวาสายอากาศ Router Antenna ในขณะที่คา Impedance ของ Router Antenna นั้นมีคา
อยูที่ 75.355-j51.223 Ω ซึ่งเปนผลมาจากชนิดของสายอากาศแบบไดโพลดังเดิม ในขณะที่สายอากาศ Dipole microstrip
และ Dipole ที่สรางขึ้นนั้นมีคา Impedance 52.6+j2.906 Ω และ 52.078-j2.640 Ω ซึ่งใกลเคียงกับคา Impedance 50 Ω
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ทําใหสามารถนํามาใชทดแทนได สําหรับการคํานวณคาอัตราการขยาย (Gain) จากการวัดนี้ สามารถคํานวณไดจากสมการ (2)
หรือเรียกวาสมการการสงผานของ Friis [4]
2

Pr   

GG
Pt  4 R  t r

(2)

เมื่อ Pr คือกําลังที่สายอากาศตัวรับ, Pt กําลังที่สายอากาศตัวสง, Gt คืออัตราการขยายของสายอากาศตัวสง , Gr คืออัตรา
การขยายของสายอากาศตัวรับ , R คือระยะระหวางสายอากาศ ,  คือความยาวคลื่น โดยการคํานวณจากการวัดนี้จะใช
สายอากาศประเภทเดียวกันมาทําการทดสอบ
สําหรับการวัดและทดสอบการใชงานจริง ไดทําการทดสอบสายอากาศเดิม (Router Antenna) สายอากาศไดโพล
และสายอากาศไดโพลไมโครสตริป กับระบบเครือขายทองถิ่นไรสาย ดวยเครื่องเราเตอร ยี่หอ D-Link รุน DIR-600 และทํา
การทดสอบ ณ ห อง 605 ชั้น 6 อาคารวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐม การวัดกําลังงานที่ไดรับจากสายอากาศโดยใช Application WIFI Analyzer ชวยในการวัดสัญญาณบริเวณรอบ ๆ
ชั้น 6

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบการแผกําลังงานของสายอากาศ
ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบการแผกําลังงานของสายอากาศเดิม สายอาการไดโพล และสายอากาศแบบไดโพลไมโครส
ตริป ตามลําดับ ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 6 พบว าการแผกําลังงานของสายอากาศเดิม (Router Antenna)
สายอากาศไดโพล (Dipole Antenna) และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป (Dipole Microstrip Antenna) เปนการแผ
กําลังงานแบบรอบทิศทาง โดยชวงการทดสอบโดยที่ -40dB ระยะการแผกําลังงานใกลเคียงกันทั้งสามชนิดสายอากาศและที่
-50dB ระยะการแผกําลังงานของสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปจะมีระยะทางที่มากที่สุด สวนที่ -60dB นั้นการแผกําลัง
งานของสายอากาศเดิมมีระยะทางที่นอยที่สุด ทั้งนี้ในสวนของอัตราการสงขอมูล อัตราบิทเฉลี่ย ไมไดนําเสนอในงานวิจัยนี้
4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป ซึ่งไดออกแบบ
สายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปที่ใชสําหรับประยุกตใชงานเครือขายทองถิ่นไรสาย ความถี่ 2.45 GHz ในเบื้องตนไดมีการ
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จําลองแบบสายอากาศทั้ง สองแบบด วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ งเปนโปรแกรมที่ใ ช ในการแก ปญ หาและจําลองแบบทาง
สนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อนํามาแกไขปญหาทางสนามแมเหล็กไฟฟา และชวยในการออกแบบและวิเคราะหคุณลั กษณะที่สําคัญ
ของสายอากาศเพื่อใหไดสายอากาศที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชงานเครือขายท องถิ่นไรสาย จากนั้น นําผลที่ไดไปมาสราง
สายอากาศต นแบบและทํ าการเปรี ย บเที ย บผลจากการจํ าลองแบบและผลจากสายอากาศต นแบบที่ ส ร างจริ ง การสร าง
สายอากาศไดโพลตนแบบจะใชลวดทองแดงอาบน้ํายาเสนผานศูนยกลาง 1.5 มม. และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปที่
สรางบนแผนวงจรพิมพ FR4 ความหนา 0.764 มม.คาคงตัวไดอิเล็กทริก 4.3 จากผลการทดสอบสายอากาศตนแบบทั้ง 2 ไดผล
จากการวั ด พบว าสายอากาศทั้ ง 2 แบบ มี ค า คุ ณ ลั กษณะที่ ใ กล เ คี ย งกั น แต ส ายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริ ป จะมี
ผลตอบสนองที่ดีกวาเล็กนอย นอกจากนั้นแลวสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปยังมีขอดีคือมีขนาดเล็ก เพียง 10x60 ตร.มม.
เทานั้น และสามารถสรางไดบนแผนวงจรพิมพซึ่งมีความสะดวกในการสรางวงจรสําหรับใชงานในระบบเครือขายทองถิ่นไรสาย
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทานอาจารย ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ให
ความอนุเคราะหใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลอง CST และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ใหความอนุเคราะหใชงานหองทดสอบสายอากาศ
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อิทธิพลของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกตอการเขารหัสมอดูเลชันแบบสองมิติ
สําหรับระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยือ้ ง
Influence of Media Noise to 2D Modulation Code for Staggered BPMR Systems
กนกเรขา บัวหิ่ง1* วิภารัตน บุษยาตรัส1 ชานนท วริสาร1
สันติ กูลการขาย2 และปยะ โควินททวีวัฒน2
1

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
58609013@kmitl.ac.th
บทคัดยอ

การเพิ่มความหนาแนนเชิงพื้นที่ (AD: areal density) ของระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิรนมีเดีย (BPMR: bitpatterned media recording) สามารถทําไดโดยการลดระยะบิต (bit period) และระยะแทร็ก (track pitch) การเพิ่ม
ความหนาแนนเชิงพื้นที่จะสงผลใหการแทรกสอดระหวางแทร็ก (ITI: inter-track interference) มีความรุนแรงขึ้นตามไปดวย
ซึ่ง ITI สามารถจัดการไดดวยรหัสมอดูเลชัน (modulation code) และนอกจากนี้ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก
(media noise) ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในระบบ BPMR ดังนั้นในบทความนี้จึงไดทําการศึกษาผลของการเขารหัสมอดูเลชันที่
มีอัตรารหัส 5/6 เมื่อระบบ BPMR มีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก โดยใชระบบ BPMR ที่มีสื่อบันทึกแบบเยื้อง
(staggered media) จากผลของการทําแบบจําลองแสดงใหเห็นวารูปแบบการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอใหผลที่ดีกวาแบบ
ปกติ และระบบที่เขารหัสมอดูเลชันยังทนทานตอความรุนแรงของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก
คําสําคัญ: การบันทึกแบบบิตแพทเทิรนมีเดีย การเขารหัสมอดูเลชันแบบ 2 มิติ สัญญาณรบกวนสื่อบันทึก
Abstract
To increase the areal density (AD) in bit-patterned media recording (BPMR) system, the track pitch
and bit period must be reduced. Unfortunately, it provides an unpleasant appearance of inter-track
interference (ITI) that very much affect to BPMR system. In addition, the media noise is also unavoidable
effect in BPMR system. However, these effects may be mitigated by using the modulation code. In this
paper; therefore, we study the effect of media noise to rate-5/6 two-dimensional (2D) modulation code
in staggered island BPMR system. Simulation results indicate that the proposed coding scheme provides
the better performance gain than the conventional system. Moreover, the proposed system can also
endure to the influence of media noise.
Keywords: bit-patterned media recording, 2d modulation code, media noise
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1. บทนํา
ฮารดดิสกไดรฟที่ใชอยูในปจจุบันไดใชเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบแนวตั้ง (PMR: perpendicular
magnetic recording) ซึ่งมีคา AD สูงสุดประมาณ 1Tb/in2 (เทระบิตตอตารางนิ้ว) และเทคโนโลยี PMR กําลังเขาใกลขีดจํากัด
ซูเปอรพาราแมกเนตริก (superparamagnetic limit) [1, 2] จึงทําใหไมสามารถเพิ่มความจุเชิงพื้นที่ได ดังนั้นเทคโนโลยีการบันทึก
เชิงแมเหล็กแบบบิตแพทเทิรนมีเดีย (BPMR: bit-patterned media recording) จึงเปนตัวเลือกหนึ่งที่จะเขามาแทนที่เทคโนโลยี
PMR จากทั้งหมด 4 เทคโนโลยี [3] คือ เทคโนโลยีบิตแพทเทิรนมีเดีย (BPMR), เทคโนโลยีการบันทึกแบบสองมิติ (TDMR: twodimensional magnetic recording), เทคโนโลยีการบันทึกแบบความรอนเขาชวย (HAMR: heat-assisted magnetic recording)
และเทคโนโลยีการบันทึกแบบแมเหล็กเขาชวย (MAMR: microwave-assisted magnetic recording)
เทคโนโลยี BPMR เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนํามาใชไดจริงและกําลังไดรับความสนใจจากทั้งภาคอุตสาหกรรม
และนักวิจัยจํานวนมาก [5, 6] เพราะวาสามารถเพิ่มคา AD ไดสูงสุดถึง 4 Tb/in2 และเมื่อนําเทคโนโลยี BPMR มาใชรวมกับเทคโนโลยี
HAMR จะสามารถคา AD ไดสูงถึง 10 Tb/in2 [4] ซึ่งจะเรียกเทคโนโลยีนี้วาการบันทึกแบบจุด (HDMR: heated dot magnetic
recording) สําหรับการบันทึกในระบบ BPMR จะทําการบันทึกขอมูลหนึ่งบิตลงบนไอแลนด (island) หรือเกาะขอมูล โดยหนึ่ง
ไอแลนดจะใชเกรน (grain) แมเหล็กอยางนอยหนึ่งเกรนขึ้นไป ซึ่งแตละเกรนจะถูกแยกดวยวัสดุที่ไมเปนแมเหล็ก (non-magnetic)
โดยที่ผลกระทบหลักๆ ในระบบ BPMR [2, 7] คือการแทรกสอดระหวางแทร็ก (ITI: inter-track interference) สัญญาณรบกวน
สื่อบันทึก (media noise) แทร็กมิสเรจิสเทรชัน (TMR: track mis-registration) และขอผิดพลาดจากการเขาจังหวะการเขียน
เปนตน สําหรับความรุนแรงของ ITI จะขึ้นอยูกับคา AD กลาวคือถาคา AD เพิ่มขึ้น ITI ก็จะรุนแรงขึ้นตามไปดวย และผลกระทบ
จากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกเกิดขึ้นจากความผันผวนของตําแหนงของแตละไอแลนด (location fluctuation) และความผัน
ผวนของขนาดแตละไอแลนด (size fluctuation) เปนหลัก ระบบ BPMR สามารถแบงรูปแบบของสื่อบันทึกเปนสองประเภท
คือสื่อบันทึกแบบกริดมุมฉากและสื่อบันทึกแบบเยื้อง (staggered media) เปนที่ทราบกันดีวาที่ความจุเชิงพื้นที่เทากันระบบที่
ใชสื่อบันทึกแบบเยื้องที่แสดงในภาพที่ 1 (ข) สามารถลดผลกระทบจาก ITI ไดดีกวาระบบที่ใชสื่อบันทึกแบบกริดมุมฉากที่แสดงใน
ภาพที่ 1 (ข) ดังนั้นในบทความนี้มุงเนนไปที่ระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้องเปนหลัก
สําหรับการลดผลกระทบจาก Nabavi [2, 8] ไดทําการออกแบบทารเก็ตแบบ 1 มิติ และอีควอไลเซอรแบบ 2 มิติ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจาก ITI ไดเปนอยางดี และสามารถใชไดกับวงจรตรวจหาแบบ 1 มิติ ซึ่งเปนวงจรตรวจหาที่
มีความซับซอนต่ํา อยางไรก็ตามระบบนี้ตองใชหัวอานจํานวน 3 หัวอาน (multi-read head) ซึ่งยังสรางและนํามาใชงานจริง
ไดยาก หรืออาจจะใชหัวอานเดียวแตอานขอมูลสามแทร็กแลวนํามาเก็บไวในบัฟเฟอร (buffer) ซึ่งก็จะสงผลใหบัฟเฟอรที่ใช
ตองมีหนวยความจําคอนขางสูง เพราะปจจุบันการจัดเก็บขอมูลหนึ่งเซ็กเตอร (sector) จะใชขอมูลจํานวน 4 KB (กิโลไบต) ซึ่ง
หลักการนี้ถือมีประโยชนอยางมากเนื่องจากขาวสารในแตละหัวอานสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบจาก ITI และสงผล
ใหระบบมวลผลสัญญาณที่ภาครับดีสมรรถนะที่ดีขึ้น [9] สําหรับ Arrayangkool และคณะ [10] ไดนําเสนอเทคนิคการลดผลกระทบ
จาก ITI โดยการจัดรูปแบบบิตกอนบันทึกสําหรับระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบกริดมุมฉาก นอกจากนี้ Koonkarnkhai และ
คณะ [11] ไดทําการออกแบบทารเก็ตแบบตางๆ กับอีควอไลเซอรหนึ่งมิติแบบ T 2 สําหรับระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบ
กริดมุมฉาก สําหรับ [12] ไดนําเสนอการเขารหัสมอดูเลชัน 5/6 เพื่อลดผลกระทบจาก ITI โดยใชเทคนิคการอานหลายแทร็ก
(MRT: multi-track reading technique) สําหรับระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้อง แตอยางไรก็ตามใน [12] ไมไดกลาวถึง
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก ดังนั้นในบทความนี้จึงไดทําการศึกษาผลกระทบของการเขารหัสมอดูเลชันที่ มีอัตรา
รหัส 5/6 เมื่อระบบมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก
ในบทความนีไ้ ดทําการศึกษาผลกระทบของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกที่มีตอระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้อง เมื่อ
ระบบมีการเขารหัสมอดูเลชันเพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบขอมูลบางรูปแบบที่กอใหเกิดผลกระทบจาก ITI ที่รุนแรง โดยในหัวขอที่ 2 จะ
อธิบายถึงแบบจําลองชองสัญญาณ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้อง สําหรับการเขารหัสมอดูเลชันจะอธิบายในหัวขอที่ 3 และใน
หัวขอที่ 4 จะเปนการแสดงผลของการทําแบบจําลอง และหัวขอสุดทายจะเปนบทสรุปของบทความนี้
566 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560


x1

x2

(ก) การอานขอมูลแบบทั่วไป

x3

1 / Tx

x1

y1

x2

y2

x3

y3

2 / Tx

(ข) การอานขอมูลแบบสองแทร็ก
ภาพที่ 1 เทคนิคการอานขอมูลของระบบ BPMR

ภาพที่ 2 สัญญาณอานกลับในแตละกรณี (ก) กรณีบิตเดี่ยว, (ข) กรณีที่ดีสุด และ (ค) กรณีที่แยสุด
2. แบบจําลองชองสัญญาณ
โดยทั่วไปผลกระทบจากการแทรกสอดสองมิติสามารถเปนไปไดทั้งแบบสงเสริม (constructive) และแบบลดทอน
(destructive) แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งทั้งสองกรณีสามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกตจากรูปแบบสัญญาณอานกลับ (readback signal)
เทียบกับบิตขอมูลเดี่ยวที่ถูกบันทึก ในกรณีที่เกิดการแทรกสอดสองมิติแบบสงเสริมนั้นคาแอมพลิจูด (amplitude) ของสัญญาณ
อานกลับของบิตกลาง (center bit) จะมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้น (มากกวาในกรณีที่เปนบิตขอมูลเดี่ยว) เชน ในกรณีที่บิตขอมูล “1”
ถูกลอมรอบดวยบิตขอมูล “1” ซึ่งกรณีนี้ถือไดวาเปนกรณีที่ดีสุด (best case) ในขณะเดียวกันถาบิตขอมูล “1” ถูกลอมรอบ
ดวยบิต “–1” จะพบวาคาแอมพลิจูดของบิตกลางจะลดต่ําลง โดยจะเรียกเหตุการณนี้วาการแทรกสอดสองมิติแบบลดทอนซึ่ง
เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ดังนั้นในบทความนี้จะใชรหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5/6 รวมกันดวยเทคนิคการอานหลายแทร็ก (MRT: multi-track
reading technique) [13] ที่แสดงในภาพที่ 1 (ข) เพื่อลดผลกระทบจาก ITI ในที่นเี้ ทคนิค MRT โดยจะใชหัวอานจํานวนหนึ่ง
หัวเพื่ออานขอมูลสองแทร็กพรอมกัน
พิจารณาแบบจําลองชองสัญญาณ BPMR ในภาพที่ 3 เริ่มตนจากลําดับขอมูลอินพุต ak  1 ถูกสงเขาไปยังวงจร
เขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5/6 และจะทําการแยกลําดับขอมูลบิตคู x 1,k  และบิตคี่ x 1,k  เพื่อใชในการบันทึกขอมูล
ลงบนสื่อบันทึกแทร็กบนและแทร็กลางตามลําดับ ดังนั้นสัญญาณอานกลับ r t  สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
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ภาพที่ 3 แบบจําลองชองสัญญาณ BPMR ที่นําเสนอ
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(ก)

aˆk  2

aˆk 3
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ภาพที่ 4 (ก) การเขารหัสมอดูเลชัน ณ อัตรารหัส 5/6 และ (ข) การถอดรหัสมอดูเลชัน ณ อัตรารหัส 5/6

r t  




 Tz

T

, t  kTx    x 1,k H  z , t  kTx   n t 

 k 
2

2

 x 1,k H 

k 

(1)

เมื่อ H z , x  คือผลตอบสนองสัญญาณพัลสสองมิติของชองสัญญาณ BPMR [2], n t  คือสัญญาณรบกวนแบบ AWGN ที่มี
ความหนาแนนสเปคตรัมกําลังเทากับ N 0 2
ที่ภาครับ (receiver) สัญญาณอานกลับ r t  จะถูกทําการชักตัวอยาง ณ อัตรา t  mTx N ซึ่งจะเรียกระบบนี้
วา “oversampled” ทําใหไดลําดับขอมูล rm และลําดับขอมูล rm จะถูกสงเขาไปยังวงจรอีควอไลเซอรแบบ T N [11] เมื่อ
N  2 จะทําใหไดลําดับขอมูล sm และถูกสงเขาไปยังวงจรตรวจหาวีเทอรบิแบบหนึ่งมิติ เพื่อตรวจหาลําดับขอมูล x l ,k ที่
ควรจะเปนมากที่สุด [14]
3. การเขารหัสและการถอดรหัสมอดูเลชัน
จากภาพที่ 2 พบวาเมื่อบิตที่บันทึกลงบนสื่อบันทึกแบบเยื้องมีลักษณะตรงกันขามกับบิตขางเคียงจะกอใหเกิดการ
ลดทอนของแอมพิลจูดของสัญญาณอานกลับรูปแบบการบันทึกดังกลาวนี้จึงเปนสิ่งที่ไมควรเกิดขึ้นในการบันทึกขอมูล เพราะ
จะกอใหเกิดการลดทอนของสัญญาณจาก ITI และทําใหสัญญาณอานกลับที่ไดถูกลดทอนตามไปดวย โดยในงานวิจัยนี้ไดใช
เงื่อนไขนี้เพื่อออกแบบรูปแบบขอมูลที่ใชในการบันทึกและไมกอใหเกิดการลดทอนของสัญญาณอานกลับ (รูปแบบกอใหเกิด ITI
นอยที่สุด) โดยใชตารางคนหา (lookup table) ในตารางที่ 1 โดยจะทําการเขารหัสขอมูล 5 บิต ซึ่งมีทั้งหมด 32 รูปแบบ โดย
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ตารางที่ 1 การเขาคูคํารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส
5-bit input data,
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การเขาคู (mapping) ใหไดเปนคํารหัส (codeword) จํานวน 6 บิต ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 32 รูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบบาง
รูปแบบที่กอใหเกิด ITI ที่รุนแรง โดยที่หลักการเขารหัสและถอดรหัสมอดูเลชันแสดงในภาพที่ 4
สําหรับกระบวนการเขารหัสมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จากภาพที่ 4 (ก) กําหนดใหลําดับขอมูลอินพุตจํานวน 5 บิต
คือ ak , ak1, ak 2 , ak3 ,ak 4  เปนคํารหัส 6 บิต จะถูกเขาคูตามตารางคนหาที่แสดงไวในตารางที่ 1 ใหเปน x ที่มีขนาด
2  3 ดังที่แสดงไวในภาพที่ 18 เปนคํารหัสทั้ง 32 รูปแบบ ที่ใชสําหรับการบันทึกขอมูล การจัด เรียงบิต ขอมูลทั้งหมดหลัง
การเขารหัสแสดงในภาพที่ 5
สําหรับการถอดรหัสแสดงในภาพที่ 4 (ข) เอาตพุตของของวงจรตรวจหาวีเทอรบิจะถูกจัดเรียงใหมใหไดเปน x̂ ที่มี
ขนาด 2  3 จากนั้นจะทําการหาระยะทางยุคลิค (Euclidean distance) กอนนําไปถอดรหัสดวยตารางคนหา เพื่อแกปญหา
อันเนื่องมาจากลําดั บขอมูลรู ปแบบที่ ไดจากวงจรตรวจหาวีเ ทอรบิอาจจะไม มีอยูในตารางค นหาที่แ สดงในตารางที่ 1 โดย
ระยะทางยุคลิคสามารถหาไดจาก [10]
d  x j ,k , xˆ j  

5

 x

 xˆ i 

2

i ,k

(2)

i 0

เมื่อ xˆk คือคํารหัสที่ไดจากเอาตพุตของวงจรตรวจหาวีเทอรบิและ x j ,k คือคํารหัสลําดับที่
ในการถอดรหัสจะเลือกคํารหัสลําดับที่ j ที่ทําใหคา d  x j ,k , xˆ j  มีคาต่ําที่สุด

j

จากตารางคนหาในตารางที่ 1
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ภาพที่ 5 คํารหัสของรหัสมอดูเลชัน ณ อัตรารหัส 5/6
4. ผลการจําลอง
จากภาพที่ 3 แสดงแบบจําลองชองสัญญาณ BPMR จะกําหนดใหอัตราสวนกําลังของสัญญาณตอกําลังของสัญญาณ
รบกวน (SNR: signal-to-noise ratio) คือ [11]
SNR  10log10 1 R 2 

(3)

หนวยเปนเดซิเบล dB : deciBel เมื่อ R  5 6 คืออัตรารหัส (code rate) ของรหัสมอดูเลชันที่นําเสนอ และในการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของระบบตางๆ จะใชความหนาแนนใชงาน (UD: user density) เทากันคือ 2.5 Tb in 2 โดยคา UD
สามารคํานวณไดจาก UD  AD  R และจะนิยามสมรรถนะของระบบตางๆ ดังนี้ ระบบที่ใชการอานขอมูลแบบทั่วไป (ตามที่
แสดงในภาพที่ 1 (ก)) จะนิยามวา “Conventional system”, ระบบที่ใชเทคนิคการอานแบบสองแทร็กตามที่แสดงในภาพที่
1 (ข) แตไมมีการเขารหัส [13] จะนิยามวา “Uncoded system”, และระบบที่ใชการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอจะเรียกวา
“Coded system”
ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในรูปแบบของคา BER กับคา SNR เมื่อระบบปราศจากสัญญาณ
รบกวนสื่อบันทึก พบวาระบบที่มีการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอใหสมรรถนะที่ดีกวาระบบที่ไมมีการเขารหัสและระบบที่ใช
เทคนิคการอานแบบทั่วไป เมื่อพิจารณา ณ ความหนาแนนใชงานเทากัน โดยที่ระบบที่นําเสนอมีสมรรถนะดีกวาระบบที่ไมได
เขารหัสอยูประมาณ 0.5 dB ที่ BER  1  104 ทั้งนี้เนื่องจากรหัสที่ออกแบบมาสามารถลดความรุนแรงของ ITI ได
ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในรูปแบบของคา BER กับคา SNR เมื่อระบบมีผลกระทบ
จากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก พบวาระบบที่มีการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอยังคงใหสมรรถนะที่ดีกวาระบบที่ไมมีการเขารหัส
เมื่อระบบมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก
ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในรูปแบบของคา BER กับคาความรุนแรงของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกคา
ตางๆ ณ คา SNR  18 dB จากผลการทดลองพบวาเมื่อระบบมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกระบบที่ใชการ
เขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอยังใหสมรรถนะที่ดีกวาระบบที่ไมมีการเขารหัส โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อความ รุนแรงของสัญญาณ
รบกวนสื่อบันทึกเพิ่มขึ้นระบบที่นําเสนอยังคงทนทานตอสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกกวาระบบที่ไมมีการเขารหัสมอดูเลชัน
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบแบบตางๆ ณ
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบแบบตางๆ เมื่อระบบมีสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก ณ UD  2.5 Tb

in2

5. บทสรุป
บทความนี้ไดทําการศึกษาผลกระทบสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกที่มีตอระบบ BPMR ที่เขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส
5/6 โดยใชเทคนิคการอานขอมูลแบบหลายแทร็ก (MTR) ซึ่งจะใชเพียงหัวอานหนึ่งหัวอานในการอานขอมูลสองแทร็กพรอมกัน
จากผลการทําแบบจําลองพบวาการเขารหัสมอดูเลชันสามารถลดผลกระทบจาก ITI ไดเนื่องจากการเขาหรัสมอดูเลชันจะทํา
การเขาคูจากลําดับขอมูลที่มี ITI รุนแรงใหมี ITI ที่รุนแรงนอยลง (โดยตัดรูปแบบขอมูลที่จะกอใหเกิด ITI รุนแรงทิ้ง) นอกจากนี้ยัง
พบวาระบบที่เขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5/6 ยังทนทานตอสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกมากกวาระบบที่ใชการอานแบบทั่วไป
และระบบที่ไมมีการเขารหัส
6. กิตติกรรมประกาศ
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ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบแบบตางๆ ในรูปแบบของ BER กับความรุนแรงของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก
ณ SNR  18 dB และ UD  2.5 Tb in2
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แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลชุมชน
The nursing emergency services system development plan
Case study: a community hospital
หทัยชนก บัวเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
hathaichanoknpru@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
บทความวิชาการครั้งนี้เปนกรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินผล
ระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินโดยเทียบเคียงประสบการณการทํางานรวมกับการวิเคราะหผลการทํางานที่ผานมา เพื่อนําเสนอ
แนวทางการประเมินระบบการพยาบาลฉุกเฉินของการประเมินตามเกณฑการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมิเปนตัวเทียบเคียง และเพื่อนําเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินในอนาคต โดยระบบบริการพยาบาล
ฉุกเฉินเปนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดวา ทุกนโยบาย
หวงใยสุขภาพ (Health All Polices) เพื่อสงผลใหประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการที่มีคุณภาพเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ทําให
บุคลากรดานการพยาบาลฉุกเฉินไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานและระบบบริการการพยาบาลฉุกเฉิน
ไดถูกยกระดับเปนศูนยการเรียนรูที่สามารถสรางองคความรูดานการพยาบาลฉุกเฉินในระดับภูมิภาคและเปนเครือขายในอนาคต
คําสําคัญ: แผนพัฒนา ระบบบริการการพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน
Abstract
This academic article was based from cases record of the nursing emergency medical services
(EMS) system for patients in a community hospital. The cases were compared with working experiences
and recommendations from the Department of Medical Services, Ministry of Public Health to present direction
and development plan for nursing emergency system for patients in the future. The EMS system is one of
the health systems that must be held upon according to the National Health Act, B.E. 2016. The act determines
that all health policies concerning people should be geared towards providing the best services when the
emergency occurs. Therefore, EMS profession practitioners have been developing their competency towards
the establishment of EMS learning centers by using the knowledge and experiences of emergency nursing
in regional level to become EMS network in the future.
Keywords: development plan, nursing emergency services system, community hospital
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1. บทนํา
จากประสบการณทํางานระบบบริการการพยาบาลฉุกเฉินเปนการทําตามนโยบายและเมื่อตองมีการประเมินคุณภาพ
ของสถานบริการใหเปนการทํางานเชิงระบบจึงตองมีการทบทวนขอมูลและสารสนเทศในการทํางานจากสถิติและอัตราการ
บาดเจ็บและการตายบาดเจ็บทางถนน 5 ปยอนเพื่อใหมีหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนางานจึงตองมีความจําเปนในการ
จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินขึ้นเพื่อใหตอบสนองตองสถานการณฉุกเฉินในอนาคตจากที่สถานการณ สถิติและอัตรา
การบาดเจ็บและการตายบาดเจ็บทางถนนไมลดลง จึงเปนที่มาของบทความนี้ โดยผู เขียนไดนําผลการบันทึกจากการสรุ ป
อุบตั ิเหตุทางถนนรวมในชวงเทศกาลสงกรานตป พ.ศ. 2560 มานําเสนอตามขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลฉุ กเฉิ นประกอบตามการประเมิ นดานการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลของกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข12 องคประกอบ (สมชาย กาญจนสุต นฤมาล สวรรคปญญาเลิศ พัชรินทร ชมเดช นริศรา แยมทรัพย, 2552: 54)
ซึ่งในเบื้องตนสถิติและอัตราการบาดเจ็บและการตายบาดเจ็บทางถนนพบวา มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง สาเหตุสูงสุด
3 อันดับแรกจากการเมาแลวขับ 1,589 ครั้ง ขับรถเร็ว 1,028 ครั้ง และตัดหนากระชั้นชิด 547 ครั้ง ประเภทยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก รถจักรยานยนต 3,230 คัน รถปกอัพ 260 คัน พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําใหเสียชีวิตและบาดเจ็บ
5 อันดับแรก ไดแก ไมสวมหมวกนิรภัย เมาแลวขับ ขับรถเร็ว ตัดหนากระชั้นชิด และรถจักรยานยนตไมปลอดภัย ผูเสียชีวิต
รวม 390 ราย แยกเปน เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 198 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 171 ราย ระหวางนําสงโรงพยาบาล 21
ราย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560 ; 14) โดยภาพรวมสถิติสูงขึ้นกวาปที่ผาน จึงทําใหตองมีการทบทวนระบบ
บริการพยาบาลฉุกเฉินโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่เปนดานแรกของการชวยเหลือประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขไดจัด
แบบประเมินองคประกอบการประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อตองการใหมีคุณภาพในการบริการ ดังนั้นหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนตางๆควรเรงจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินการแกไขปญหาในอนาคต
2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่ อวิเ คราะหแ ละประเมิ นผลระบบบริ การพยาบาลฉุ กเฉิ นโดยเที ย บเคี ยงประสบการณการทํ างานรวมกับ การ
วิเคราะหผลการทํางานที่ผานมาโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อนําเสนอแนวทางการประเมินระบบการพยาบาลฉุกเฉินของการประเมินตามเกณฑการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิเปนตัวเทียบเคียง
เพื่อนําเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินในอนาคต
3. ระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน: องคประกอบสําคัญของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินปจจุบันตองมีระบการทํางานตามองคประกอบของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตามการ
ประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 12 องคประกอบ (สมชาย
กาญจนสุต นฤมาล สวรรคปญ
 ญาเลิศ พัชรินทร ชมเดช นริศรา แยมทรัพย, 2552: 54) คือ 1. อาคารสถานที่ มีเตียงและพื้นที่
สําหรับชวยฟนคืนชีพ มีขนาดตามมาตรฐานกําหนดและเครื่องมืออุปกรณที่จัดวางใหมีพื้นที่ที่ผูรับบริการชวยฟนคืนชีพ/ทีมมี
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและกําหนดเฉพาะพื้นที่สําหรับชวยฟนคืนชีพ 2. บุคลากร ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 3. การ
รักษาพยาบาล มีระบบการคัดกรองในสวน ติดตามผลการปฏิบัติรายเดือน ทบทวนผลการดําเนินงานรายกรณีศึกษา โดยเนน
การเชื่อมโยงบริการที่เขาถึงไดรวดเร็ว และมีแนวปฏิบัติที่ดี 4. ระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู มีการดําเนินการซอม
อุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินดานอุบัติเหตุจราจรทุกป 5. ระบบการสงตอ มีแนวทางการปฏิบัติการรับและสงตอผูปวยในระดับจังหวัด
6. การปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับเครือขาย ระบบการขอคําปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน 7.
ระบบสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพการดูแล 8. ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ ตามระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินแยกกับ
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ทีมใหบริการ ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 9. ระบบบริหารจัดการมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง
งานคุณภาพระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลลงสูแผนปฏิบัติการในทุกหนวยงาน 10. ระบบการใหขอมูลขาวสาร
ในการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหา แกปญหา และเกิดการพัฒนางานในระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11. การ
พัฒนาคุณภาพ มีการพัฒนาระบบการใชขอมูลจากการใหบริการสูการวิจัย 12. การศึกษาและวิจัย มีเครือขายทางวิชาการ
มารวมพัฒนาองคความรูดานการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
4. แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน : แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ใหเหมาะสมกับนโยบายในอนาคต ควรเปนดังนี้
1. เกิดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่สามารถพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยเฉพาะดาน การดูแล ณ จุดเกิ ดเหตุ การปองกัน การบริ หารจัดการภายในโรงพยาบาล และการเตรียมพรอมรับภาวะ
ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
2. สรางการเรี ยนรูร วมกับ เครือขายใหโรงพยาบาลชุม ชนแหง นี้ เป นตนแบบศูนยความเปนเลิศและนวั ตรกรม
ทางการพยาบาลฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรกําหนดนโยบายการนําใชและพัฒนาขอมูลสูสารสนเทศในการบริหารจัดการการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การ
ปองกัน การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
4. สร างและขยายเครื อ ข ายการเรี ย นรู โดยจั ด โครงสร างในรู ป แบบของคณะกรรมการระดั บ ภู มิ ภ าคเช น
คณะกรรมการศูนยความปลอดภัยทางถนนในระดับภูมิภาค
5. แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน
5.1 สถานการณระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน
จากขอมูลของหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งยอนหลัง 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) พบวา
1. ผูปวยเสียชีวิตมีแนวโนมลดลง โดยอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากรอยละ 36.69 ลดลงเหลือ 8.81
สาเหตุการตายสวนใหญคือ การขับขี่รถจักรยายนตที่ขับรถเร็ว ไมสวมหมวกนริภัย อุบัติเหตุมักพบในถนนสายหลัก มักเกิดเหตุ
ในเวลา 17.00-24.00 น. อัตราผูบาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเขาถึงเหตุการณได
ทันตามเวลาที่กําหนดจึงสงผลใหอัตราการเสียชีวิตของผูบาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตต่ํากวารอยละ 0.75 และผูที่เสียชีวิตใน 24
ชั่วโมงแรกของการรับไวในโรงพยาบาลเสียชีวิตยังมีอยูในระหวางเวลา 2-22 ชั่วโมง
2. ประเภทของผูปวยที่ไมไดรับบาดเจ็บ มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงมากถึงรอยละ 17.5-40.0 โดย
ป พ.ศ. 2560 สามารถชวยใหการชวยเหลือไดทันภายใน 3 ชั่วโมงถึงรอยละ57.14- 66.7 อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด
สมองอยูระหวางรอยละ 2.9 – 8.56 สามารถใหการชวยเหลือไดทันภายใน 3 ชั่วโมงคือ รอยละ 35.29 – 45.45 ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับปานกลาง
3. การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ พบวา สภาพพื้นที่แตละตําบลในจังหวัดมีความหางไกลจากสถานบริการ หนวยบริการ
บางพื้นที่ติดชายแดนมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนประชากร บุคลากรที่ดูแลผูบาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุ มีเจาหนาที่ใหมจํานวน
เพิ่มขึ้น ผลการนําสงผูปวยในโซนแดงเหลืองผานเกณฑรอยละ 70 ผูปวยโซนแดงและโซนเหลือง ไดรับการบริก ารตามระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินมากขึ้นจาก 860 ราย เปน 1,109 ราย แสดงถึงการเขาถึงบริการไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
4. การดู แ ลผู บ าดเจ็ บ ที่โ รงพยาบาล พบว า ยั ง ไมไ ด รั บการดูแ ลตามระบบและมาตรฐาน เนื่ องจากบุ ค ลากรไม
เพียงพอ ถึงแมวาการจัดอัตรากําลังของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดรายงานผลการดําเนินงานของบุคคลากรเกินมาตรฐาน จัด
อัตรากํ าลั งในเวรบายมากกว าร อยละ 122 พยาบาลประจํ าแผนกอุ บัติ เหตุแ ละฉุกเฉิ นไดรั บการอบรมการดู แลผูป วยตาม
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หลักการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง รอยละ 100 กําลังดําเนินการนําใชแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บหลายระบบ
และกําลังวางแผนพัฒนาระบบการดูแลผูบาดเจ็บในรูปแบบชองทางดวน และแนวปฏิบัติการไดรับบาดเจ็บหลายระบบ แต
บุคคลกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดูแลไมเพียงพอ ขาดการประสานงานเรื่องแนวทางการสงตอระดับเขต โดยสรุป ผลการ
ดําเนินงานพบวา ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บผานชองทางดวน จํานวน 3 ราย ผานเกณฑรอยละ 100 โดยไดรับการผาตัดภายใน 40
นาที มากกวาร อยละ 90 ผลการดํ าเนิ นงานดั งกล าวสะทอนวา ยัง ไมค รอบคลุม ผูที่ ไดรั บบาดเจ็ บจึง ไมไ ดรับ การดูแลตาม
มาตรฐาน สงผลใหการดูแลผูบาดเจ็บที่โรงพยาบาลไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5. ผลการประเมินคุณภาพของหนวยงาน พบวา คูมือในการประเมินตนเองเรื่องคุณภาพการบริการผูปวยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ใชในการประเมินยังไมมีการประเมินโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ผูประเมิน
ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป ประเมินโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลยังขาดความเขาใจในคูมือของ
กรมการแพทย ทุกโรงพยาบาลเพิ่งเริ่มใชแบบประเมินระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุติยภูมิทุกระดั บและ
ระดับตติยภูมิ ระบบกํากับติดตามในการพัฒนางานเชิงคุณภาพ ยังขาดการนิเทศการประเมินจากเขตเพื่อพัฒนาสวนที ่ตอง
พัฒนาใหไดตามมาตรฐาน จึงตองมีการจัดกระบวนการสรางความเขาใจคูมือและตัวชี้วัดในการประเมินตนเองเรื่องคุณภาพ
การบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินรวมกัน
6. ระบบการส ง ต อ พบว า ยั ง ไม มี การเชื่ อมต อเป นฐานข อมู ล เดี ย วกั น เนื่ องจากขาดความเข าใจในงานและ
ผูรับผิ ดชอบที่ชัด เจน โครงสร างงานสง ตอยั งไม เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และขาดระบบการส งตอระหว างผูใ หบริ การที่
ชัดเจน ระบบการสงตอแบบเครือขายเพิ่งเริ่มนํามาใชที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยผลการประเมินการสงตอนอกเขตบริการ
ป พ.ศ. 2556 รอยละ 58.07 และป 2557 รอยละ 47.86 ไมบรรลุตามเกณฑที่กําหนด
5.2 การออกแบบแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับโรงพยาบาลชุมชน
จากข อมู ล สถานการณ ข างต น สามารถออกแบบแผนพั ฒ นาคุ ณภาพระบบบริ ก ารผู ป วยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ได 3
แผนงานดังนี้
5.2.1 แผนงานหลักดานการพัฒนาเชิงระบบ
แผนงานหลั กที่ 1.1 แผนพัฒ นาระบบและกลไกในการเสริ มสรางคุ ณภาพสูม าตรฐาน มี วัต ถุป ระสงคเ พื่ อ
กําหนดใหแผนอุบัติเหตุและฉุกเฉินบริหารจัดการการทํางานใหตรงตามมาตรฐานที่มีทุนและศักยภาพของการจัดการชัดเจน
โดยใชกลยุทธ การสรางความตระหนักเชิงนโยบายสาธารณะในพื้นที่จัดเสี่ยง การจัดทําแผนที่ความเสี่ยงในกลุมเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด การเพิ่มศักยภาพของผูชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุใหครอบคลุมพื้นที่ การพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรูปแบบชองทางดวนในกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาด
เลือด โรคติดเชื้อ โดยอาจใชระบบ telegraphic medicine ใชประโยชนใ นกรณีที่ไมมีแพทยออกรวมดวย (สุนทร ชิ น
ประสาทศกักดิ์ ศุภฤกษ สทัธาพงศ คุณากร มาพร, 2559: 74) การบริหารจัดการสถานที่ใหเพิ่มพื้นที่บริการตามมาตรฐาน
(เพิ่มเตียง พื้นที่บริการ) ฯลฯ
แผนงานหลั ก ที่ 1.2 แผนการสร า งความร วมมื อ เป น เครื อข า ยระบบบริ ก ารผู ป ว ยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น มี
วัตถุประสงคเพื่อใชเครือขายที่มีความพรอมและใหความรวมมือกับโรงพยาบาลในการบริการ โดยใชกลยุทธ การสรางระบบ
และกลไกหลั กการปฏิบั ติ ตามหลั กนโยบายของจัง หวั ด และการประสานงานความร วมมือกั บหน วยงานที่ เ กี่ย วข องในการ
ดําเนินงาน เชน บูรณาการรวมกับเครือขายเครือขายความปลอดภัยทางถนน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อแกไขจุดเสี่ยง
สาย 346 และ323 และแกไขมาตรการดานกฎหมายรวมกัน การ ทบทวนแผนรองรับภัยพิบัติและซอมแผนแบบบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ
แผนงานหลักที่ 1.3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสูการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อนําใช
ขอมูลระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมกับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต โดยใชกลยุทธ การสรางสรางความตระหนักเชิงนโยบาย
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สาธารณะโดยการจัดทําแผนที่กลุมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด การเพิ่มชองทางในการเขาถึงบริการ
ฉุกเฉินโดยใชแอปพลิเคชั่น ซึ่งเปนระบบการปรึกษาอาการของผูปวยกับแพทยเฉพาะทางสาขา ตางๆ โดยใชเครื่ องมือสื่อสาร
ในยุคปจจุบัน เชน โทรศัพทมือถือ (smart phone) และ tablet เปนแหงแรกของ ประเทศไทย มาใชเพื่อพัฒนาการดูแล
รักษาผูปวยฉุกเฉิน กอนถึงโรงพยาบาลตั้งแตจุดเกิดเหตุ ระหวางนําสง จนถึงโรงพยาบาลปลายทาง (ชญานิศวร กุลรัตนมณพีร
เกื้อ วงศบุญสนิ: 78, Kost GJ, 2549 : 54) ซึ่งเรียกนวัตกรรมใหมนี้วา ระบบ telegraphic medicine (สถาบันการแพทย
ฉุกเฉิน, 2556: 234)
5.2.2 แผนงานหลักดานการพัฒนาเชิงโครงสราง
แผนงานหลักที่ 2.1 แผนการสนับสนุนสูการเปนศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาลฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางการเรียนรูระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินกับหนวยงานตนแบบ โดยใชกลยุทธการพัฒนาขอตกลง
รวมกับโรงพยาบาลตนแบบในการเปนพี่เลี้ยงในการพัฒนารวมกันเปนศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาลฉุกเฉิน
การสนับสนุนและสรางผลงานทางวิชาการจากงานบูรณาการองคความรูและสรางและนวัตกรรมทางการพยาบาลฉุกเฉินกับ
หนวยงานตนแบบ
แผนงานหลักที่ 2.2 แผนการสรางการเรียนรูศูนยการฝกอบรมระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อเปนการ
จัดทําหลักสูตรระยะสั้นภายใตความรวมมือระหวางโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลตนแบบ โดยใชกลยุทธการสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรวมกับหนวยงานตนแบบ หรือสถาบันการศึกษาในประเด็น การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การปองกัน
การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
5.2.3 แผนงานหลักดานการพัฒนาบุคลากร
แผนงานหลั กที่ 3.1 แผนสนั บสนุนการเพิ่ มศั กยภาพและสมรรถนะบุ ค ลากร โดยมี กลยุท ธคื อ การสร าง
เครือขายในการอบรมเฉพาะทาง เชน การพัฒนาศักยภาพผูชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ เพิ่มศักยภาพทีมการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
พัฒนาทีมสหเวชกิจฉุกเฉิน หรือการสรรหาแพทยเวชกิจฉุกเฉิน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่มเรื่องระบบรูปแบบการใหบริการ
ชองทางดวนและเพิ่มศักยภาพพยาบาลคัดกรอง ฯลฯ
แผนงานหลักที่ 3.2 แผนการเสริมสรางสวัสดิการบุคลากร โดยมีกลยุทธคือ การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน การเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ การศึกษาดูงาน
5.3 การกําหนดผลลัพธของแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับโรงพยาบาลชุมชน
5.3.1 อาคารสถานที่ ไดคะแนนรอยละ 38.44 เสนอแนะใหมีการทบทวนการใชเตียงและพื้นที่สําหรับชวยฟนคืน
ชีพที่ตองมีขนาดตามมาตรฐานกําหนดและเครื่องมืออุปกรณที่จัดวางใหมีพื้นที่ที่ผูรับบริการชวยฟนคืนชีพ/ทีมมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและกําหนดเฉพาะพื้นที่สําหรับชวยฟนคืนชีพเทานั้น
5.3.2 บุคลากร ไดคะแนนรอยละ 55.86 เสนอแนะใหนําผลการทบทวนภาระงานซึ่งมีภาระงานมากกวารอยละ 122
ในเวรบาย หาทางจัดเจาหนาที่เพิ่มและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่/ฟนฟูการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงทุกป โดยเชื่อวา แนวทางการ
เพิ่มความสามารถในการจัดการผูบาดเจ็บที่มีความรุนแรงในสถานการณเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติ
ที่สรางจากการชวยชีวิตผูไดรับบาดเจ็บขั้นสูงสามารถนํามาใชประเมินสภาพแรกรับผูปวยบาดเจ็บหลายระบบไดจริง (พรีญา
ไสไหม ไสว นรสาน กรองได อุตหสูตร จุรีพร เกษแกว, 2559 : 39)
5.3.3 การรักษาพยาบาล ไดคะแนนเรอยละ 30.83 เสนอแนะใหพัฒนาสมรรถนะพยาบาลคัดกรองในสวนที่พรอง
ทุก 6 เดือน ติดตามผลการปฏิบัติรายเดือน ทบทวนผลการดําเนินงานรายกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหประเด็นพัฒนาเชิงระบบ
พัฒนาแนวทางการสงตอผูปวยภายในโรงพยาบาลในสวนขาดดานการเตรียมความพรอมเครื่องมือ ระบบการเตรียมหอผูปวย
ใน และการประเมินผูปวยกอนการเคลื่อนยาย พัฒนาการเชื่อมโยงบริการผูปวยในกลุมฉุกเฉินอายุรกรรมระหวางโรงพยาบาล
กับชุมชนโดยการใชแอปพลิเคชั่นระบุตําแหนงผูปวยเพื่อใหการชวยเบื้องตนและเขาถึงไดรวดเร็ว และจัดทําแนวทางการรับ
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ผูปวยวิกฤตฉุกเฉินระหวางหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินกับหนวยงานหองผาตัด หอผูปวยใน หอผูปวยวิกฤติ แลวนําผลการ
ปฏิบัติมาทบทวนหาแนวปฏิบัติที่ดีในโรงพยาบาล
5.3.4 ระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู ไดคะแนนรอยละ 40.00 เสนอแนะใหโรงพยาบาลมีการดําเนินการ
ซอมอุบัตเิ หตุภาวะฉุกเฉินดานอุบัติเหตุจราจรทุกป โดยทีการทบทวนและปรับแนวทางการปฏิบัติการรับภาวะฉุกเฉินหมู ให
เปนปจจุบันแตดานการรับภัยจากโรคติดตอที่มีโอกาสเกิดสูงโรงพยาบาลจัดทําแนวทางและมีการซอม 1 ครั้งจึงมีโอกาสพัฒนา
ดานระบบการซอมรับ เตรียมพรอมรับภาวะภัยพิบัติโรงพยาบาลกําหนดภัยจากน้ําทวม ไฟไหม แผนดินไหว มีการจัดทําแผน
และมีการซอมบนโตะในระดับอําเภอแตยังไมมีการซอมในสถานะการณจําลองในพื้นที่จริง จะไดจัดใหมีการซอมในทุกปเพื่อให
เจาหนาที่และประชาชนไดรับรูและปฏิบัติไดถูกตอง รูสถานที่และเสนทางเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ มีการประเมินความเสี่ยง การ
มีแผนรับ ภัย พิบัติ และการซอมแผนรั บภั ยพิบั ติร วมกั บหน วยงานตางๆที่ เกี่ย วข องในพื้ นที่ จัด ใหมี การซอมแผนรั บภัย พิบั ติ
รวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของในพื้นที่ปละ 1 ครั้ง ซึ่งสมรรนะที่จําเปนคือสมรรถนะทางคลินก สมรรถนะการสื่อสาร และ
สมรรถนะการประสานงาน พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการรวมทั้งเปนผูนํา ทีมกูชี พ
ระดับสูง (ปทมา โมลี อรพรรณ โตสิงห ศิริอร สินธุ, 2551: 75)
5.3.5 ระบบการสงตอ ไดคะแนนรอยละ 30.00 เสนอแนะใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติการรับและสงตอผูปวยใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตและมีการนํามาใชในปจจุบันนอกจากนี้ยังวิเคระหผลการและนําไปพัฒนาในงานประจําเกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดีของการพัฒนาระบบการรับและสงตอผูปวยที่บาดเจ็บศีรษะที่มีเลือดออกตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน นอกจากนี้ในแต
ละสาขาไดกําหนดแนวทางการรับและสงตอผูปวยเพื่อใหหนวยงานที่สงและรับผูปวยไดปฏิบัตินํามาทบทวนหาโอกาสพัฒนา
5.3.6 การปรึ กษาผู เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได คะแนนรอยละ 30.00 ร อยละ 56.00 เสนอแนะควรโรงพยาบาลมี
เครือขาย ระบบการขอคําปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผูปวยฉุ กเฉิน พรอมทั้งวางแนวทางในการรวบรวมขอมูล
การขอรับคําปรึกษาเพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล
5.3.7 ระบบสนับสนุนไดคะแนนรอยละ 68.65 เสนอแนะใหหนวยงานสนับสนุนในการดูแลผูปวยใหความรวมมือใน
การดูแลผูปวยวิกฤติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ระบบการทํางานเรื่องการเงินควรมีการจัดบริการถึง 24.00 น. หลังจากนั้น
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินชวยดําเนินการ ควรวางแผนและจัดระบบการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่วิทยุประจํ า 24 ชั่วโมง
ควรมีการนําระบบการประเมินดวยสารสนเทศมาใชวิเคราะหประสิทธิภาพการดูแลผูปวยกลุมที่ไดรับบาดเจ็บ
5.3.8 ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ ไดคะแนนรอยละ 32.31 เสนอแนะใหมีแผนการพัฒนาจัดทีมใหบริการตามระบบ
การบริการการแพทยฉุกเฉินแยกกับทีมใหบริการ ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5.3.9 ระบบบริหารจัดการไดคะแนนเทากับรอยละ 16.00 เสนอแนะใหโรงพยาบาลจัดทําแผนยุทธศาสตรและการ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งงานคุณภาพระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลลงสูแผนปฏิบัติการในทุกหนวยงาน
5.3.10 ระบบการใหขอมูลขาวสาร ไดคะแนนรอยละ 43.33 เสนอแนะใหพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ จําเปน และเหมาะสม ในการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหา แกปญหา และเกิดการพัฒนางาน
ในระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ โดยวางแผนพัฒนาขอมูลผูปวยในกลุมโรคหลอดเลือดสมอง แลวจัดทํา
แผนที่บานเพื่อใหผูรับบริการเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทันเวลาลดอัตราตายกลุมเสี่ยง สํารวจความพึงพอใจในกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียปละ 1 ครั้งโดยกําหนดกลุมที่เกี่ยวของในงานอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อหากาสพัฒนาระบบบริการ
รวมกันกับ ชุมชน บู รณาการข อมูลการสืบคนจากฐานขอมู ลและสารสนเทศสํ าหรับสถานพยาบาลและโรงพยาบาล กับการ
ใหบริการดานคลินิก ระหวางหนวยงานผูปวยในและงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดูแลรักษาผูปวย
และนําขอมูลดานบริการ คลินิกมาวิเคราะหหาโอกาสพัฒนาเปนรายกรณีและระบบบริการ ใหขอมูลการใหบริการรายวัน ใน
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสําหรับสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ขอมูลการสงตอผูปวยในประเทศไทย ขอมูลสารสนเทศ
ทางดานสุขภาพทั้งหมดใหมีการบูรณาการเพื่อลดเวลาในการบันทึกขอมูลและสามารถใชงานไดแบบบูรณาการ
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5.3.11 การพัฒ นาคุ ณภาพ ไดค ะแนน ร อยละ 15.00 เสนอแนะใหห าโอกาสพัฒ นาระบบการใชข อมูล จากการ
ใหบริการสูการวิจัย แผนการดําเนินการในปตอไป ควรดําเนินการวิจัยในประเด็นคุณภาพการรับผูปวยณ.จุดเกิดเหตุ
5.3.12 การศึกษาและวิจัย ไดคะแนน รอยละ 15.00 เสนอแนะใหหาเครือขายทางวิชาการมารวมพัฒนาองคความรู
ดานการดู แ ลผู ป วยฉุ กเฉิน หาโอกาสพั ฒ นาระบบการใช ข อมูล จากการให บ ริ การสู การวิ จัย แผนการดํ าเนินการ พร อม
ดําเนินการวิจัยในประเด็นคุณภาพการรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ
ทั้งนี้ผลการประเมินในภาพรวมได 36.36 โดยมีผลขององคประกอบรายดานที่ไดคะแนนสูงสุด 5 อันดับคือ ระบบ
สนับสนุน ระบบการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ระบบระบบการใหขอมูลขาวสาร ระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู และระบบ
บุคลากร มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3-6 คะแนน
สวนผลขององค ป ระกอบที่ ค ะแนนเฉลี่ ยไม ถึ ง 2 คะแนน มี ดั งนี้ คื อ องคป ระกอบที่ 3 การรั กษาพยาบาล
องคประกอบที่ 5 ระบบการสงตอ องคประกอบที่ 8 ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ ควรพัฒนาระบบบริการการแพทย ฉุกเฉิน
และการโทรเรียก 1669 องคประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลฉุกเฉิน องคประกอบที่ 12 การศึกษาวิจัย ยังขาดการทําวิจัยดานการแพทย/ การพยาบาล/ การแพทยฉุกเฉิน
/ ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ
6. ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินดังกลาวสามารถแบงเปน 2 ระดับคือ
1. ระดับบุคคล ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ผูปวยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 16 ตอแสน
ประชากร อัต ราตายผูปวยที่ไ ดรับบาดเจ็บทางสมองลดลง อัตราการเสีย ชีวิตผูป วยในที่เ ปนผูปวยสีแดงควรควรมีคาการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเสีย ชีวิต มากกว าหรื อเท ากับ 0.75 ผูปวยที่ม าจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไดรั บบริ การ
ชองทางดวนปริมาณลดลง อัตราการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินที่รับไวในรพ.ภายใน 24 ชั่วโมง ลดลง
2. ระดับองคกร ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนรองรับการ
จัดการภัยพิบัติหรือระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู ระดับหนวยบริการ อําเภอ จังหวัด เขตใหมีคุณภาพ เกิดหอ
ผูปวยเฉพาะดานงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. ระดับประเทศ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการที่มีคุณภาพเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน และสามารถบรรลุเปาหมายความยั่งยืนของการพัฒนาสามารถสอดคลองกับองคประกอบที่ 11 ความเปนเมือง
และชุมชนยั่งยืน (sustainable of cities and communities) ตามกรอบขององคกรอนนามัยโลก
7. บทสรุป
ความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลไกที่สําคัญคือ นโยบายของผูบริหารและทีมบริหารที่
ใหความสําคัญในการกําหนดเปนนโยบายขององคกรและมุงเปาการทํางานที่สนับสนุนและสงเสริมให เกิดสรางการเรียนรูแก
บุคลากรในองคกรใหไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองจนกาวเปนผูนําของเครือขายในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
โดยพิจารณาไดวา ตนเองมีทุนและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีเครือขายในการทําให
ระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไดพัฒนาอยางเปนระบบภายใตกลไกการจัดการระบบ การจัดโครงสรางใหเหมาะสม และ
การใหความสําคัญกับบุคลากรในการทํางานอยางตอเนื่องจะนําไปสูความยั่งยืนของระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กไดในอนาคต รวมถึงการวางแผนพัฒนาตอยอดใหไดสรางนวัตกรรมทางดานสุขภาพเกิดขึ้นและ
สามารถนําใชไดจริงในการบริหารจัดการระบบโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหารจะทําใหเกิดประโยชน
ไดในอนาคตตอไป
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดแู ลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
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บทคัดยอ
บทความวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลา
และการดูแลรักษาตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรผู ใหขอมูล
จํานวน 433 คน คือ ผดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อสม. ตัวแทนภาคประชาชน แกนนําภาคทองที่ แกนนําภาคทองถิ่น
กลุมตัวอยางที่รวมพัฒนาหรือทดลองใชหลักสูตรจํานวน 72 คน เครื่องมือคือแนวคําถามในการสัมภาษณ สนทนากลุมแบบสอบถาม
โดยผานผูทรงคุณวุฒิ ในการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท ากับ 0.89 ผลของการศึกษาคื อ
โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย ระบบการจัดการในชุมชน การประเมินภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การจัดการความเครียดของผูดูแล แผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลา การฝกสมรรถนะผูชวยเหลือดานการ
ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 16 ชั่วโมง ผลจากการนําใชหลักสูตรสามารถสรางความตระหนักในการรับรูการจัดการโดย
ชุมชนของผูดูแลมและมีสมรรถนะการจัดการใหเกิดการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยและครอบครัว
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะคือ ควรหาหนวยงานของทองถิ่นและหนวยงานของรัฐมารวมทําขอตกลง
ใหหลักสูตรนี้สามารถขยายผลไปในนําใชพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลในพื้นที่อื่นตอไป
คําสําคัญ: การวิจัยและพัฒนา สมรรถะของผูดูแล โรคหลอดเลือดสมอง
Abstract
This research paper is a part of the Developing Management System in a community to assure
on time accessibility to stroke fast track services and continuity of care for stroke patients. The objective
of this research and development is to establish a caring competency curriculum among caregivers of stroke
disease in the community. Participatory Action Research was encouraged to create a caring competency
curriculum. 433 key informants were care giver, health volunteer, people representative and local leader.
73 volunteer who were participated in this curriculum. The in-depth interview, focus group guideline and
questionnaire were proved by 3 content analysis expertise. 0.78 Cronbach's alpha were a measure of
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internal consistency, that is, how closely related a set of items are as a group. The result was a 16-hour
curriculum which includes management system in community, first aids and risk assessment of stroke
disease, stress management for caregivers, mapping to assure on time accessibility to stroke fast tract
services and training to enhance caregivers’ competency. The implemented caring competency curriculum is
establishing perception and concern of management system for implementation in various communities
in the future. Suggestion should be sign a memorandum of understanding for extend a caring competency
curriculum.
Keywords: research and development, caregiver competency, stroke disease
1. บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่อันตรายถึงแมวาจากการทบทวนพบวา การเขาถึ งการรักษาทันเวลาและการดูแ ล
รักษาตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองยังเปนสถานการณที่นาเปนหวงเนื่องจากผลการสํารวจของสํานักหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554) ไดทําการสํารวจสุขภาพพบวา ผูปวยที่เปนโรค
กลุมเสี่ยงสูงอยางโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีปญหาระบบการจัดการในชุมชน ระบบการสงตอไปยังสถานบริการ ไมส ามารถ
จัดการเบื้องตนไดรวมถึงไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดทั้งหมด เกิดปญหาทั้งการจัดการเบื้ องตนและการสงตอไปยังสถาน
บริ การที่ มี ศั กยภาพสู ง หรื อการส ง กลั บ เพื่ อมายั ง หน วยบริ การสุ ข ภาพใกล บ านเพื่ อการดู แ ลต อเนื่ อง ถึ ง แม ว าสํ านั กงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติจะสรางเครือขายระบบ FASTTRACT โรงพยาบาลแมขาย (กาญจนศรี สิงหภู พัชรินทร อวนไตร
อรกานต แสงมี คุณ สมศักดิ์ เทียมเก า, 2554)หรื อมีการใหความรูแกป ระชาชนในการดูแลและกระตุนตนเอง รวมถึงปรั บ
บริการของสถานบริการสุขภาพทุกระดับเห็นความสําคัญของการสงตอ การสรางระบบการจัดการในชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครในแตละชุมชน มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในตําบล มีระบบชองทางดวนในการรองรับผูปวยเหลานี้ใ น
โรงพยาบาล หรือแมกระทั่งการดูแลตอเนื่องที่บาน แตผูปวยกลุมเสี่ยงสูงนี้ยังไมสามารถไดรับการดูแลหรือการจัดการเบื้องตน
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินจนสามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยตอชีวิต อาทิ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันพบรอยละ 50 ที่เสียชีวิตกอนมาโรงพยาบาล มาโรงพยาบาลชากวา 12 ชั่วโมง รวมถึงผูดูแล
ผูปวยกลุมนี้ไมมีความตระหนักและขาดความเขาใจในการดูแลผูปวยผูดูแลไมสามารถจัดการปญหาเรื่องเวลา เรืองการเงินที่จะ
ใชในการดูแล และไมสามารถจัดการดูแลเมื่อเกิดอาการหรือจัดการเบื้องตนในการจัดการสงตอไปยังโรงพยาบาลไดทันเวลา จึง
ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหผูดุแลสามารถเขาถึงการระบบการจัดการในชุมชน สามารถการ
ประเมินภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองและการปฐมพยาบาลเบื้องตน สามารถการจัดการความเครียดของผูดูแล และนําใช
แผนที่ ก ารเข าถึ ง การรั กษาทั นเวลา และได รั บ การสมรรถนะผู ช วยเหลื อด านการดู แ ลโรคหลอดเลื อดสมองได อย างมี
ประสิทธิภาพ(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554 : กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ระบบการจัดการในชุมชนโดยสวนใหญเปนการจัดการกันเองภายใตนโยบายการดูแลสุขภาพของผูนํา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยทุกพื้นทีไ่ มไดมีความตระหนักในการวางระบบการจัดการในชุมชนเฉพาะโรคหลอลือดสมองแตเปน
การให บ ริ ก ารโดยทั่ ว ไปตามสภาพการเจ็ บ ป ว ย ทั้ ง นี้ ก ารเข าถึ ง การรั ก ษาทั น เวลาของโรคหลอดเลื อ ดสมองจึ ง มี ก าร
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ประชาสัมพันธใหทราบถึงอาการและอาการเตือน 5 อาการเพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถดําเนินการสงเขาโรงพยาบาลที่
มีศักยภาพภายใน 3 ชั่วโมง (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557 ; สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) อยางไรก็
ตามจากการทบทวนวรรณกรรม ระบบการดู แลผูป วยโรคหลอดเลือดสมองประกอบด วย 3 ระยะ ไดแ ก ระยะก อนมา
โรงพยาบาล เปนการคัดกรองผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง ใหความรูเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่ตองตรวจรักษา ระยะเฉียบพลัน
โดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับที่ตึกอุบัติเหตุจนถึงหอผูปวย และระยะฟนฟูสภาพเพื่อสงเสริม การฟนหายลด
ความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุดซึ่งแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเริ่มตั้งแต รพ.สต.ทํา
การคัดกรองเมื่อมีการสงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ตองปรึกษาแพทยและสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่นๆตอไป โดยแนว
ปฏิบัติในการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองคือ ทําการประเมินสัญญาณชีพ และอาการของผูปวย สงตรวจทางหองปฏิบัติการ
และเอกเซรยคอมพิวเตอรสมองเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดและการมีเลือดออกในสมอง จากนั้นจึงส งเขารักษาในหอ
ผูปวยตอไป ในโรงพยาบาลทั่ว ๆไปจะมีแนวทางดานการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ มี ดานการพยาบาล
ระหวางไดรับยาตานเกล็ดเลือดและยาตานการแข็งตัวของเลือด ดานการติดตามและเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย
ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันในสมองสูง ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะชัก ดานการดูแลปองกันการเกิด แผลกดทับดาน
การดูแลครอบครัวและญาติแตการปฏิบัติจริงยังไมครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด เนื่องจากผูรับผิดชอบยังไมได
รับการแตงตั้งอยางชัดเจน ขาดการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเมื่อมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการรักษา ผูปวย
และผูดูแลตองการทราบเกี่ยวกับโรคที่เปน แนวทางการดูแล และโอกาสในการหายจากโรค จากภาระงานที่มากในแตล ะเวร
ทําใหการใหความรูและฝกทักษะเพื่อเตรียมผูปวยกอนจําหนายยังไมเพียงพอ การสงผูปวยเพื่อทํากายภาพบําบัดหรื อสงเรียน
ทําอาหารทางสายยางมีเพียงครั้งเดียวกอนจําหนาย ทําใหผูปวยและผูดูแลขาดความมั่นใจ มีความตองการทัก ษะและขอมูล
ตาง ๆเพื่อการดูแลตอเนื่องที่บานอยางมั่นใจ (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
3.2 สมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
ปญหาของผู ดูแลหรือญาติใ นการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญ จะเปนเรื่ องการไม มั่นใจในการดู แล การไม
เขาใจเรื่องโรคกับการดูแล สังเกตอาการและการแสดงไมเปน ไมมีเวลาในการพักผอน มีปญหาเรื่องการหาคนมาดูแล ไมมีเงิน
ในการดูแล หรือหากตองดูแลทําใหขาดรายได ทั้งนี้ผูดูแลทุกรายจะไดรับการสอนจากพยาบาลกอนการกลับบานและมีการ
เยี่ยมบานในระยะเวลา 6 เดือนแรกแตก็พบวา ผูดูแลไมสามารถดูแลไดในเรื่องการจัดทําอาหารให เหมาะสมกับผูปวย การ
เคลื่อนยายผูปวยโดยผูดูแลคนเดียว ไมทราบการเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดง รวมถึงไมทราบวาเมื่อผูปวยเกิด
อาการเฉียบพลันแลวจะทําอยางไรตอไป ไมทราบเรื่องผลขางเคียงของการให ยาดังนั้นการประเมินความสามารถในการดูแล
ผูป วย มีค วามสํ าคั ญ ในการที่ จะทําใหท ราบว าผู ดู แลมี ความรู สามารถในการดู แลผู ปวยมากน อยเพี ยงใด แตการประเมิ น
ความสามารถญาติผูดูแลแตเพียงดานเดียวนั้นอาจทําใหไมสามารถทราบไดวาจริง ๆ แลวผูดูแลจะสามารถทําไดจริงหรือไมเมื่อ
จําหนายกลับบาน โดยเฉพาะหากมีการวัดหลังจากการสิ้นสุด โปรแกรมโดยทันทีและไมไดมีการติดตามประเมินในระยะยาว
หากญาติผูดูแลไมสามารถดูแลผูปวยไดอย างถูกตอง ผลกระทบก็จะเกิดกับตัวของผูปวย เชน อาจจะทําใหผูปวยตองอยูใ น
ภาวะพึ่งพิงไปตลอด และอาจทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมาภายหลังได นอกจากนี้ยังมีผ ลกระทบตอตัวของ
ญาติผูดูแลเองอีกดวย เชนไมสามารถปรั บตัวเขาสูบทบาทของผูดูแลและเกิดภาวะเครียด เปนตน ดัง นั้น การติดตามเยี่ย ม
ผูปวยและญาติผูดูแล ทั้งการประเมินสภาพผูปวย การติดตามเยี่ยมบาน และการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท อาจเปนวิธีการที่
จะชวยเหลือผูป วย และญาติผูดูแลในการเผชิญปญหาตางๆ เมื่ออยูที่บานได นอกจากนี้ยังสามารถประเมินไดวาผูปวยสามารถ
ฟนฟูสภาพไดมากนอยเพียงไรผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมาหรือไม ซึ่งในระยะเปลี่ยนผานจากโรงพยาบาลสูบาน
เปนระยะเวลาที่สําคัญของทั้งผูปวยและญาติผูดูแล (วาสนา มูลฐี สุปรีดา มั่นคง ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม และ สิริรัตน ลีลาจรัส,
2559)
3.3 แนวทางการจั ด การโรคหลอดเลื อดสมอง โดยการจั ด การมีค วามสํ าคั ญ มาและมี เป าหมายในการกําหนด
แนวทาง 2 ประการคือ 1) การรับรูความเสี่ยงและลดความเสี่ยง 2) การตระหนักรูอาการและเขาถึ งการรักษาอยางรวดเร็ว
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เพราะสามารถลดโอกาสจากความพิการ หากตัดสินใจเขารับการรักษาทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่งภายนอกโรงพยาบาล ควร
สงเสริมใหภาคประชาชนไดมีความรู เกิดความตระหนักและเขาใจภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว โดยสามารถประเมินผูปวยที่มี
ประวัติเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองได ประเมินการรับรูอาการเตือนตอโรคหลอดเลือดสมอง (สถาบันประสาทวิทยา กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข,2550 ; กันยาออยลี, 2555) และสามารถวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองแบบงายไดตามเกณฑการ
วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองกอนรับการรักษา (Cincinati Prehospital Stroke Scale [CPSS]) ซึ่งประกอบดวย พูดช า
ผิดปกติ พูดไมถนัด แขนขาออนแรง พูดผิดๆถูกๆ ขณะที่ยิงฟนมีใบหนาออนแรง หากผูปวยมีอาการทางคลินิกตามเกณฑการ
วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองกอนรับการรักษา (CPSS) หนึ่งในสามอาการ มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 72 หาก
พบทั้งสามอาการ มีโอกาสโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 85 (World Stroke Organization, 2015)ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมส วนใหญ ยังไมพ บหลั กสูต รในการพัฒ นาสมรรถนะของผู ดูแลที่มาจากปญ หาและความตองการของพื้ นที่อยา ง
จริงจัง
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ดังนี้
สมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน




ระบบการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

การดูแลเรื่องอาหาร
การประเมินและสังเกตอาการและอาการแสดง
การเคลื่อนไหว การเคลื่อนยาย การฟนฟูสภาพ การ
สงตอไปโรงพยาบาล




การตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยาง
รวดเร็ว
การรับรูความเสี่ยงและลดความเสี่ยง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) เปนการพัฒนารูปแบบการสรางการมี
สวนรวมจากหุนสวนดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสุขภาพ โดยวางแผนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยหลักสูตรจะวิเคราะหมาจากระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและ
การดูแ ลรักษาตอเนื่องสําหรั บผูปวยโรคหลอดเลื อดสมองและพัฒนาระบบการดูแลต อเนื่องสําหรั บผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ประกอบกับการวิเคราะหจากทุนและศักยภาพในการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่อง
จากนั้นมีการสะทอนขอมูลทุนและศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และรวมประเมินผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะของผูดแู ลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโดยแบงเปน 4 ขั้นตอนคือ
4.1.1 ขั้น ที่ 1 การออกแบบโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาสรรถนะเพื่อระดมความ
คิดเห็น รวมถึงสรางการมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนในการหาจุดแข็ง จุดที่ควรเสริม โอกาส ภาวะคุกคามของระบบการ
จัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อออกแบบ
โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
4.1.2 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรเพื่อนําผลการสะทอนขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 1
ขอเท็จจริงของสถานการณที่ศึกษาที่ไดคนพบ สะทอนความเปนไปไดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอด
เลือดสมองในชุมชนจากทุกมุมมองของผูใหขอมูลประสานงานกลุมผูใหขอมูลรับฟงการนําเสนอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมคิด รวมวางแผนเพื่อจุดแข็ง จุดที่ควรเสริม โอกาส
ภาวะคุกคามของหลั กสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อใหผู ที่
เกี่ยวของมีความพรอมตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมา
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ใหความรูตามหลักการพรอมกับเตรียมความพรอมของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
เพื่อเขาสูขั้นตอนการทดสอบหลักสูตร
4.1.3 ขั้นที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เพื่อทดสอบความเปนไปไดของหลักสูตรที่ไดออกแบบโครงสราง
และรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจํานวน 72 คน นําหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไปทดลองในพื้นทีโ่ ดยประสานงานหนวยงานพื้นที่เพื่อขอทําหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบโดยเนนใหมีการ
เปรียบเทียบและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับการทบทวนระบบในปจจุบันตอความเปนไปไดของการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
4.1.4 ขั้นที่ 4 ผลการทดลองใชหลักสูตรสรุปผลของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอด
เลือดสมองในชุมชน โดยประเมินการตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว การรับรูความเสี่ยงและลดความเสี่ยง
ของโรค และความพึงพอใจตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
4.2 กลุมใหขอมูลหลักคือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแล ครอบครัว หนวยงาน 4 องคกรหลัก คือ ผูนําภาค
ทองถิ่น ภาคประชาชน ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ รพ.สต. แกนนําอสม. อปพร. และ กูชีพกูภัยจํานวนผูให
ขอมูลทั้งหมดรวม 505 คน
4.3 เครื่องมืองานวิจัย คือ แนวคําถามการสนทนากลุมแนวทางการสัมภาษณเจาะลึกแนวทางการสะทอนคิดและ
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม แบบสอบถามการตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว การรับรูความเสี่ยงและลด
ความเสี่ยงของโรค โดยผานผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลจํานวน 3 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency;
IOC) ของแนวคําถาม ไดเทากับ 0.91ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาพบวา มีการปรับเปลี่ยนภาษาวิชาการใหเปนภาษาที่
เขาใจงาย สวนใชแบบสอบถามมีการทดสอบความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.89
4.4 จริยธรรมของงานวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนสิ่งที่สําคัญ การวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษยตองรวบรวมขอมูล ซึ่ง
งานวิ จัยนี้ไ ดมีความตระหนักในการเก็ บรวบรวมข อมูลก อนผู วิจัยจะดําเนินการไดชี้ แจงข อมูล ที่ชัดเจนและเพีย งพอแกผูใ ห
ขอมูลใหรับทราบถึง สาระสําคัญในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวา เหตุผลและวิธีการที่นักวิจัยเลือกเขา
เปนตัวอยาง มาตรการในการรักษาความลับของกลุมตัวอยาง เชน มีคําชี้แจงในการทําแบบสอบถาม ไมเปดเผยนาม การขอ
อนุญาตบันทึกเสียงในการสนทนาและหยุดการการสัมภาษณระหวางการสนทนาเมื่อกลุมตัวอยาง ซึ่งจะเขารวมการวิจัยโดย
ความสมัครใจ และ สามารถออกจากการวิจัยเมื่อใหขอมูลตองการไดทุกขั้นตอนโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย ความลับและ
ข อ มู ล ต า ง ๆ ของผู ใ ห ข อมู ล จะไม ถู ก ป ด เผยโดยการวิ จั ย หรื อ กระบวนการครั้ ง นี้ แ ละได ผ า นการขอจริ ย ธรรมจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวเลขที่ 001/2559
5. ผลการศึกษา
จากสถานการณการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่องสําหรับผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองสวนใกญจะมีความรูพื้นฐานเกียวกับอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองมากกวารอยละ 50 เมื่อ
เกิดอาการจะรอดูจนกวาอาการจะดีขึ้นหรือหากแยลงจะนําสงโรงพยาบาลโดยอาศัยญาติ เพื่อนบาน หรือกูชีพโดยสวนใหญไม
เคยใชบริการของ 1669 ไมทราบวิธีการจัดการเบื้องตนหรือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ระหวางนําสงโรงพยาบาลไมทราบวา
ตองดูแ ลอย างไร เมื่ อกลั บมาบ านไมท ราบว าต องดู แ ลอย างไรไม ใ หเ กิ ดการเป น กลั บซ้ํ า ที ม ผู วิจัย ได ทํ าการวิ เ คราะห แ ละ
ออกแบบระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนคือ
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5.1กระบวนการวิ จั ยและพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาสมรรถนะของผู ดู แ ลโรคหลอดเลื อ ดสมองในชุ ม ชน
ประกอบดวย
5.1.1 ขั้นตอนการสะทอนคิดจากผูที่เกี่ยวของตามแผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเนื่อง
โรคหลอดเลือดสมอง เชน ลูกหลาน ญาติพี่นองผูดูแล อสม. อปพร .เจาหนาที่กูชีพกูภัย เพื่อใหไดชุดความรูที่ตกผลึกในการ
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
5.1.2 ขั้ นตอนการสะท อนคิด จากผูท รงคุณวุ ฒิเ รื่องที่โ รคหลอดเลือดสมอง และผูที่เ กี่ย วข องในระบบ
ชองทางดวนของโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสอบทานชุดความรูที่ตกผลึกในการออกแบบและปรับปรุง
แกไขหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนใหทันสมัยตอการบริหารจัดการเชิงนโยบายนําไปสู
การปฏิบัติการจริง
5.1.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ มีการดําเนินการ 2 รูปแบบคือ 5.1.3.1การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนแกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของเชน ผูดูแล อสม. อปพร .เจาหนาที่กู
ชีพกูภัย ผูนําภาคทองถิ่น ผูนําภาคทองที่ และผูนําภาคประชาชน เพื่อทําความเขาใจความรูในการจัดการที่ทันสมัยและใชองค
ความรูใหมในการจัดการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน5.1.3.2 มีการเยี่ยมบานและใช
สื่อแผนที่การเขาถึงบริการแจกตามบานเพื่อเปนการสรางการตระหนักรูในการจัดการเบื้องตนอันจะสงผลใหสามารถเขาถึงการ
รักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่องของโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนจัดการกันเอง
5.1.4 ขั้นประเมินผลจากเปนการประเมิ นผลจากทุกฝายที่ เกี่ ยวของโดยเน นการเปลี่ย นแปลงด านการ
ตระหนักรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่องของโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชน
จัดการกันเอง
5.2 สาระของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ประกอบดวย
จากกระบวนการดังกลาว ทีมนักวิจัยจึงใชกรอบที่สังเคราะหขางตนมาเปนแนวทางการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจากนั้นใหผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลใหการวิพากษ เพื่อทําใหสาระของหลักสูตรให
มีความชัดเจนขึ้น จึงขอสรุปสาระที่จะนําไปพัฒนาในรายละเอียดของหลักสูตร5 เรื่องคือ
5.2.1 การประเมินภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองสําหรับผูพบเหตุการณ เพื่อใหผูดูแลสามารถประเมิน
ภาวะเสี่ยง 7 ประการตอโรคหลอดเลือดสมอง ประเมินอาการและอาการแสดงโรคหลอดเลือดสมอง การใหคําแนะนําเรื่องการ
ไดรับยา ผลกระทบจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และสามารถรายงานแพทยไดเมื่อถึงโรงพยาบาล
5.2.2 การปฐมพยาบาลเบื้ องต นสํ าหรั บ ผูมี อาการโรคหลอดเลือดสมอง สาระควรเน น วิธีการจั ดการ
เบื้องตนตออาการที่เปน ไมทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน แตจะคอยสังเกตวาอาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม หากอาการ
รุนแรงมากขึน้ เนื้อหาสําหรับบุคคลที่พาไปโรงพยาบาลคือ ลูกหลาน ญาติพี่นองอปพร .เจาหนาที่กูชีพกูภัย โดยเนนการให
ออกซิเจนและนอนราบ
5.2.3 การดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน สามารถจัดการแกไขและ
ปองกันภาวะแทรกซอนไดแก การดูแลปองกันภาวะปอดอักเสบ การดูแลแกไขภาวะสําลัก การเคลื่อนยายผูปวยแบบคนเดียว
การเคลื่อนยายผูปวยจากเตียงลงรถเข็น การทํากายภาพบําบัด และการดูแลเรื่องอาหาร 3 ประเภท (หยาบ เหลว หนืด)
5.2.4 การจัดการความเครียดเนนวิธีการที่สามารถจัดการแกไขและปองกันจากการจัดการความเครียด
สามารถปฏิบัติวิธีการจัดการความเครียดตามความถนัดได
5.2.5 การจัดทําแผนที่การเขาถึงบริการเพื่อจัดทําเบอรโทรในการเขาถึงบริการ
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5.3 ผลลัพธของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน แก
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดแกกลุมผูดูแลจํานวน 224 คน ในเรื่องการประเมินภาวะเสี่ยงดวยตนเอง
ในกลุ มเสี่ย งและเจาหนาที่กูชีพกูภั ย การปฐมพยาบาลเบื้องตนระหวางรอหน วยงานที่ช วยเหลือการดูแลระหว างทางการ
เดินทางไปโรงพยาบาล การเรียกใชบริการ 1669 ผลการดําเนินการพบวา ผูเขาอบรมหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
(คาเฉลี่ย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) จากนั้นนําหลักสูตรไปขยายผลตอในการเยี่ยมบานของกลุมเสี่ยงกลุมผูปวยและ
ผูดูแลจํานวน 59 คนพบวา มีความพึงพอใจในระดับดีมาก(คาเฉลี่ย 4.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) ผลจากการเขาฝกอบรม
ตามหลักสูตรพั ฒนาสมรรถนะของผูดูแลจํ านวน 75 คน ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรพบวา การตระหนั กรูอาการและ
เขาถึงการรักษาอยางรวดเร็วอยูในระดับดี(คาเฉลี่ย 4.06 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56) การรับรูความเสี่ยงและลดความเสี่ยง
ของโรคระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) และความพึงพอใจตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82)
จากผลดังกลาว หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตองมาจากขอมูลเชิงประจักษ
ตามสถานการณในพื้นที่เปนหลัก โดยกระบวนการออกแบบตองเนนการสรางการมีสวนรวมเพื่อใหไ ดขอสรุ ปในประเด็นที่
ตองการนําไปออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไดโดยผลการวิเคราะความเชื่อ
พื้นฐานหรือแนวคิดในการจัดการในชุมชนจําเปนตองทบทวนเรื่องทุนและศักยภาพในพื้นที่มาประกอบการออกแบบในแตละ
ขั้นตอน ซึ่งจากผลงานวิจัยจะพบวา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเมื่ออบรมแลวตอง
สามารถทําใหผูดูแลมีศักยภาพครอบคลุมตามระบบการจัดการในชุมชนที่เนนการสรางความตระหนักเรื่องอาการและอาการ
แสดง ระบบการเขาถึงอยางทันเวลาตองเปนไปตามความพรอมของทุนและศักยภาพในพื้นที่ หากทุนและศักยภาพในพื้ นที่ไม
เอื้ออํานวยตองใชระบบเครือญาติในการบริหารจัดการเบื้องตน ระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและเมื่อถึงโรงพยาบาล
ตองเนนการนําเสนอรายงานประวัติใหชัดเจนพรอมระยะเวลา การปฐมพยาบาลในระหวางการเดินทางตองทําใหไดรับปริมาณ
ออกซิเจนที่เพียงพอและนําสงภายใน 4.5 ชั่วโมง และระบบการดูแลตอเนื่องในชุมชนตองพิจารณาผูที่จะมาทําการชวยเหลือ
เปนหลั กแลวเสริ มสมรรถนะของผูช วยเหลื อดู แลให มีความสามารถในการดูแ ล รวมถึง การอบรมเชิ งปฏิบัติ การแบบฟนฟู
วิชาการจะชวยทําใหสามารถลงมือปฏิบัติจริงได อยางไรก็ตามการเยี่ยมบานพรอมแผนที่เขาถึงบริการคืออีกหนึ่งระบบในการ
ทําใหการดูแลตอเนื่องประสบความสําเร็จเพราะจะชวยทําใหการเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาและวิธีการจัดการอยาง
ตอเนื่องไดอยางครบวงจร
6. อภิปรายผลการศึกษา
ประเด็นกระบวนการไดมาซึ่งโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาสรรถนะของผูดูแลจากหุนสวนสุขภาพ
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและการ
วิเคราะหทุนและศักยภาพของพื้นที่ตนเองใหเขาใจเพื่อนําไปตอยอดในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชนที่ใชงานไดจริง จากผลงานวิจัยนี้ชี้ชัดวา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด
สมองในชุมชนนี้ใชหลักความเชื่อในระบบการจัดการในชุมชน การสรางความตระหนักเรื่องอาการและอาการแสดง ระบบการ
เขาถึงอยางทันเวลา ระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและเมื่อถึงโรงพยาบาล ระบบการดูแลตอเนื่องในชุมชน คือระบบที่
สรางการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเนื่องโรคหลอดเลือดสมองไดจริง
ประเด็นสาระของหลักสูตรและสมรรถนะจําเปนของผูดูแล โดยเฉพาะเรื่องระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและ
เมื่อถึงโรงพยาบาลนั้นตองเนนการใหออกซิเจนในการดูแลระหวางทาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของจตุ
พงษ พันธวิไล ภูพงิ ค เอกะวิภาต สายสมร บริสุทธิ์ (2557)ที่แนะนําวิธีการจัดการเบื้องตนของการดูแลใหไดรับออกซิเจนทันที
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นั้น แตยังไมสามารถทําไดในชุมชน เนื่องจากในพื้นที่ไมมีอุปกรณการใหออกซิเจนแบบพกพา จึงไดมีการแนะนําใหนอนราบ
และใหมาโรงพยาบาลใหเร็วที่สุด
ประเด็ นสิ่ งสนั บสนุนการเรี ยนรูที่ จําเปนตอการสร างสมรรถนะของผูดู แล โดยมี ผลการศึ กษาพบวา เรื่ องการให
ออกซิเจนตรงกับรายงานประเมินความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบวาชุดปฏิบัติงาน
เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุไมมีออกซิเจนและศักยภาพในการชวยเหลือไมเพียงพอ (พัชรภรณ อุนเตเจะ และ ศิริอร สินธุ, 2554)
ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพดวนการอบรม การจัดทําสื่อที่เขาใจงายเกี่ยวกับวิธีการจัดการเบื้องตนที่เหมาะสมควรขยายผลไปยัง
กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค การชวยเหลือเมื่อพบผูที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองอยางทันถวงที รวมถึงการใหความสําคัญของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํางานรวมกันเปนสิ่งจําเปนมาในอนาคต
7. ขอเสนอแนะ
7.1 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนควรมีการนําไปขยายผลในเชิงพื้นที่อื่นๆ
เพื่อใหประชาชนไดเขาใจและเขาถึงการรักษาอยางทันถวงที
7.2 การทําวิจัยในครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทดสอบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด
สมองในชุมชนเพื่อเปนการพิสูจนความเขาใจตอการดูแลอยางชัดเจน
7.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลสามารถจัดทําโครงการเพื่อรองรับการ
จัด ทํ าหลั กสู ต รการพั ฒ นาสมรรถนะของผู ดู แ ลโรคหลอดเลื อดสมองในชุ ม ชนในพื้ นที่ ข องตนเองด วยการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา
7.4 การตอยอดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานนี้ โดยพัฒนาใหหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด
สมองในชุมชนทีท่ ําใหบุคลากรทางการแพทยการพยาบาลและสาธารณสุขที่เกี่ยวของใชเทคโนโลยีหรือใชแอฟฟเคชั่นนําไปใช
ประกอบการพัฒนางานไดคุณภาพมาตรฐานตอไป
8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิ จัย นี้ สํ าเร็ จลงได ข อบคุ ณผู ป วย ผู ดู แ ลผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมอง ผู นําท องถิ่ น ผู นําท องที่ ผู นําภาค
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การจัดการของเสียของพนักงานโรงงานผลิตรม จังหวัดสมุทรปราการ
Waste Management of Employees at an Umbrella Factory
in Samut Prakan Province
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและ
หลังการรณรงคเรื่องการจัดการของเสีย เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย มีกลุมตัวอยางคือพนักงานโรงงาน 112 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค าที การทดสอบ
สถิติไคสแควร และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ผลการศึกษาพบวา 1) ความรูและพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียของพนักงานในชวงหลังการรณรงคสูงกวาชวงกอนการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
ระดับการศึกษา และแผนกงาน มีผลตอความรูเรื่องการจัดการของเสีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (แตอายุไมมีผลตอความรู)
และปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน ไมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสีย และ 3) ความรู
และพฤติกรรมการจัดการของเสีย มีความสัมพันธกันทางบวกในชวงหลังการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติในชวงกอนการรณรงค
คําสําคัญ: พนักงานโรงงาน การจัดการของเสีย ความรูแ ละพฤติกรรม
Abstract
The objectives of this research were to compare knowledge and behavior on waste management of
employees in the pre and post- campaign period, to study personal factor affecting knowledge and behavior
on waste management, and to study relationships between knowledge and behavior on waste management.
The population sample consisted of 112 factory employees. Data were collected using questionnaires.
The statistical analysis used mean, frequency, percentage, standard deviation, Paired T-Test, Chi-Square
Test, and Pearson’s Correlation Coefficient (significant level of 0.05). The results of the study revealed
that 1) both the knowledge and the behavior in the post-campaign period were significantly higher than
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the pre-campaign period, 2) the personal factors including gender, educational level, and department
were significantly affected to the knowledge (but age was not significantly affected). The personal factors
including gender, age, educational level, and department were not significantly affected to the behavior,
3) the knowledge and the behavior in the post-campaign period had a statistically significant positive
relationship but the knowledge and the behavior in the pre-campaign period had no a significant
relationship.
Keywords: employee, waste management, knowledge and behavior
1. บทนํา
ของเสี ยหรื อขยะมู ล ฝอยจั ด เป นปญ หาสิ่ ง แวดล อมหนึ่ งที่ มี ความสํ าคัญ และควรมีการดํ าเนิ นการแก ไข เนื่ องจาก
สามารถสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมโดยรอบได สารพิษหรือเชื้อโรคจากขยะมูล
ฝอยที่ปนเปอนไปสูแหลงน้ํา ดิน อากาศ อาหาร และอื่นๆสามารถเขาสูรางกายมนุษยไดตามหลักการของพิษวิ ทยา ซึ่งทําให
เสี่ยงตอการเกิดโรคและอาการตางๆ ทั้ง นี้ ขอมูลจากรายงานสถานการณขยะมูลฝอยชุมชน ป พ.ศ.2559 ได ระบุวาจังหวั ด
สมุท รปราการมี ปริม าณขยะมูลฝอยตกค างในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ ดําเนินการไม ถูกต องสู งที่ สุด (กรมควบคุ มมลพิษ ,
2559) ทําใหหลายภาคสวนหันมาใหความสําคัญกับการจัดการของเสียมากขึน้ ซึ่งการจัดการของเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
จะนําไปสูการลดลงของปญหาเหลานี้ได
หลักการ 3Rs ไดแก การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนําวัสดุกลับมาใชซ้ํา (Reuse) และการนําวัสดุหมุนเวียน
กลับมาใชใหม (Recycle) จัดเปนกลยุทธหนึ่งที่ประชาชนใหความสนใจเพื่อใชในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางยั่งยืน (สันต
ไชยกาล, 2550) เนื่องจากเปนกลยุทธที่สามารถสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดลดลง ซึ่งทําใหปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ถูกจัดสงไปกําจัดมีปริมาณนอยตามไปดวย นอกจากนี้ การคัดแยกขยะกอนทิ้งใหถูกประเภทก็สามารถลดปริมาณที่จะสงไป
กําจั ดไดด วย ในขณะที่ การไมคัด แยกขยะกอนทิ้ง ให ถูกประเภท ขยะจะปะปนกันทําให ความเปนไปได ในการนําขยะมาใช
ประโยชนลดนอยลง เพราะขยะผสมจะมีความสกปรกสูง ยากแกการทําความสะอาดและคัดแยกใหออกจากกัน ดังนั้น การมี
พฤติ กรรมการคัด แยกหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ ดีก็จะทําให สิ่ งแวดลอมดีแ ละลดความเสี่ย งตอการเกิด โรคตางๆได ดวย
อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการของเสียในหลากหลายกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมการจัดการของเสีย
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ที่อยูอาศัย ความรู ทัศนคติ เปนตน (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2536,
ประมวล พูลสังข, 2536, ธนพร พนาคุปต, 2538, พชรวรรณ ศรีวาลัย , 2542) อีกทั้ง แตละกลุมตัวอยางก็มีปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป และธนกฤต บวกขุนทด (2553) ไดพบวาสาเหตุของการทิ้งขยะและการจัดการของเสียไมถูกวิธี
นั้น มาจากการขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการ การเก็บและการคัดแยกขยะกอนทิ้งใหถูกวิธี ซึ่งเปนผลมาจาก
การขาดการใหความรูและการประชาสัมพันธ ซึ่ งสอดคล องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ที่ได แนะนําแนวปฏิบ ัติที่ ดี
(best practice) ของการจัดการของเสียภายในโรงงานไววา โรงงานควรจัดภาชนะรองรับของเสียแยกประเภทบริเวณที่เกิดของ
เสีย พรอมติดปายและสัญลักษณใหชัดเจน และควรประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงานและผูเกี่ยวของกับการคัดแยกของ
เสียเพื่อจะไดแยกของเสียไดอยางถูกตอง ในการศึกษานี้ ผูวิจัยมีกรณีศึกษาเปนโรงงานผลิตรมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มีการดําเนินการรณรงคการจัดการของเสีย ใหแกพนักงานตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งทําการวิจัย
และประเมินผล
ในงานวิจัยนี้ จึงทําการเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการ
รณรงค ศึ กษาปจจั ยส วนบุ คคลที่มี ผ ลต อความรู และพฤติกรรมการจัด การของเสีย ของพนั กงาน และศึ กษาความสั มพั นธ
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ระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงผลลัพธจากการดําเนินการรณรงค เพื่อเปน
แบบอยางอยางงายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ส นใจ และเปนการแบงเบาภาระเกี่ยวกับ ปญหาขยะมูล ฝอยตกคางใน
ทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการรณรงค
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานชวงหลังการรณรงค สูงกวาชวงกอนการรณรงค
2. พฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงการหลังรณรงค สูงกวาชวงกอนการรณรงค
3. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน มีผลตอความรูเรื่องการจัดการของเสีย
4. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน มีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสีย
5. ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงค มีความสัมพันธกันทางบวก
6. ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงหลังการรณรงค มีความสัมพันธกันทางบวก
4. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนีม้ ปี ระชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานโรงงานผลิตรมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 158 คน กลุม
ตัวอยาง คือ พนักงานโรงงานผลิตรมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 112 คน (กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจาก
สูตรของเครจซี่และมอรแกน) และสุมเก็บตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของแผนกงาน (21 แผนก)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามมี 3
ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรูเรื่องการจัดการของเสีย จํานวน 15 ขอ ลักษณะเปนแบบ
ถูกผิด ถาตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนความรู แบงออกเปน 3 ระดับ
(เสรี ลาชโรจน, 2537) ดังนี้
คะแนนความรู มากกวารอยละ 75
(12-15 คะแนน) หมายถึง มีความรูอยูในระดับ สูง
คะแนนความรู ระหวางรอยละ 50-75
(8-11 คะแนน)
หมายถึง มีความรูอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนความรู นอยกวารอยละ 50
(0-7 คะแนน)
หมายถึง มีความรูอยูในระดับ ต่ํา
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการจัดการของเสีย จํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 0-5 คะแนน สําหรับขอความเชิงบวกและขอความ
เชิงลบ ดังนี้
ขอความเชิงบวก, ขอความเชิงลบ
ปฏิบัติบอยที่สุด (มีพฤติกรรมนั้นๆ มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห)
=
5 คะแนน ,
1 คะแนน
ปฏิบัติบอย
(มีพฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 4 ครั้งตอสัปดาห)
=
4 คะแนน ,
2 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง
(มีพฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 3 ครั้งตอสัปดาห)
=
3 คะแนน ,
3 คะแนน
ปฏิบัตินอย
(มีพฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 1-2 ครั้งตอสัปดาห) =
2 คะแนน ,
4 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย (ไมเคยมีพฤติกรรมนั้นๆเลย)
=
1 คะแนน ,
5 คะแนน
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เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูในระดับ ดีมาก
คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูในระดับ ดี
คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูในระดับ พอใช
คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูในระดับ ควรปรับปรุง
แบบสอบถามชุดนี้ไดสรางขอคําถามขึ้นใหม ผูวิจัยจึงไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ แลว
นํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553) โดยเลือกใชขอคําถามที่มี
คา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งขอคําถามที่ใชมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาทดลองใชกับพนักงาน
โรงงานที่เปนกลุมใกลเคียงกัน จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 (ความรูเรื่องการจัดการของเสีย ) มา
คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน ซึ่งไดคาเทากับ 0.80 และนําผลที่ไดจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 (พฤติ กรรมการจั ดการของเสี ย ) มาคํ านวณหาค าสั มประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค ซึ่ งได เท ากั บ 0.70 แล วจึ งนํ า
แบบสอบถามชุดนี้ไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงโดยการแจกใหกับกลุมตัวอยางจนกระทั่งครบตามจํานวนที่กําหนด
ขั้นตอนการดํ าเนิ นงาน มี ดั งนี้ คื อ 1. สํ ารวจการคั ดแยกของเสี ยในภาชนะรองรั บของเสี ยภายในโรงงานและแจก
แบบสอบถามแกพนักงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในชวงกอนการรณรงค 2. สรางสื่อเพื่อใชในการรณรงคประชาสัมพันธและใหความรู
(3 รูปแบบคือ ปายสําหรับติดที่ภาชนะรองรับของเสีย แผนความรูประกอบการบรรยาย และบอรดประชาสัมพันธ) 3. ปรับปรุงจุด
วางตั้งและติดปาย/สัญลักษณทภี่ าชนะรองรับของเสียภายในโรงงานใหถูกตองตามหลักวิชาการทุกจุด 4. ดําเนินการรณรงคใหความรู
เรื่องการจัดการของเสีย ใหกับพนักงาน โดยการอบรม สาธิตและรวมสนุกเกมเปนเวลา 3 ชั่วโมง 5. ดําเนินการรณรงคใหความรูเ รื่อง
การคัดแยกขยะใหถูกประเภท โดยการบรรยายชวงเชาใหกับทุกแผนกๆละ 10 นาที 6. สํารวจสภาพปญหาจุดวางตั้งและภาชนะ
รองรั บ ของเสี ย ภายในโรงงานและแจกแบบสอบถามแก พ นั ก งานเพื่ อเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในช วงหลั ง การรณรงค และ
7. วิเคราะหและสรุปขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Paired T-Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 1-2) Chi-Square Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 3-4) และ Pearson’s
Correlation Coefficient (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 5-6)
5. ผลการวิจัย
5.1 การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนและหลังการรณรงค
ผลการศึกษาความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงคในภาพรวมพบว า ความรูของพนักงานมี
คาเฉลี่ยเทากับ 10.4 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.69 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และชวงหลังการรณรงคในภาพรวม
พบวา ความรูของพนักงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.6 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.47 ซึ่งอยูในระดับสูง (ดังตารางที่ 1)
เมื่อนํ ามาเปรียบเที ยบกันพบว า ความรู เรื่องการจัดการของเสี ยของพนักงานในชวงหลั งการรณรงคสู งกวาชวงกอนการรณรงค
(คาเฉลี่ยสูงกวา 1.2 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-9.338, P=0.000) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ 1 (ดังตารางที่ 1)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงคในภาพรวมพบวา พฤติกรรมของพนักงานมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.5 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5 ซึ่งอยูในระดับดี และชวงหลังการรณรงคในภาพรวมพบว า
พฤติกรรมของพนักงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.8 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5 ซึ่งอยูในระดับดี (ดังตารางที่ 1) เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกันพบวา พฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงหลังการรณรงคสูงกวาชวงกอนการรณรงค (คาเฉลี่ยสูง
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กวา 0.3 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-9.734, P=0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 2 (ดัง
ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ผลตางของคาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการรณรงค (n=112)
ตัวแปรที่ศึกษา ชวงที่ดําเนินการ
S.D.
ระดับ
ผลตาง (รอยละ)
t
P-value
กอนรณรงค
หลังรณรงค

10.4
11.6

1.69
1.47

ปานกลาง
สูง

-1.2 (8.0)

-9.338*

0.000

กอนรณรงค
หลังรณรงค
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

3.5
3.8

0.5
0.5

ดี
ดี

-0.3 (6.0)

-9.734*

0.000

ความรู
พฤติกรรม

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงาน โดยการตรวจสอบจํานวนจุดวางตั้งภาชนะรองรับของ
เสียทั้งหมดจํานวน 9 จุด เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งพบวา ในชวงกอนการรณรงคมีจุดที่คัดแยกถูกประเภท
เทากับ 2 จุด (รอยละ 22.2) จุดที่คัดแยกไมถูกประเภทเทากับ 7 จุด (รอยละ77.8) และในชวงหลังการรณรงคมีจุดที่คัดแยกถูก
ประเภทเทากับ 7 จุด (รอยละ77.8) จุดที่คัดแยกไมถูกประเภทเทากับ 2 จุด (รอยละ 22.2) กลาวคือ ในชวงหลังการรณรงคมีจํานวน
จุดที่คัดแยกไมถูกประเภทลดลง 5 จุด (รอยละ 55.6) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงานภายในภาชนะรองรับของเสียในชวงกอนและหลังการรณรงค (n=9)
การคัดแยกของเสียของพนักงาน
ชวงที่สํารวจ
จํานวนจุดทีค่ ัดแยกถูกประเภท (รอยละ)
จํานวนจุดทีค่ ัดแยกไมถูกประเภท (รอยละ)
ชวงกอนการรณรงค
2 (22.2)
7 (77.8)
ชวงหลังการรณรงค
7 (77.8)
2 (22.2)
ผลตาง
5 (55.6)
5.2 การศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน
ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 61 คน (รอยละ 54.5) มีอายุระหวาง
40-44 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 22.3) ระดับการศึกษาสูงสุดคือประถมศึกษา จํานวน 50 คน (รอยละ 44.6) และอยูแผนกงานที่
13 คือ แผนกเย็บรม จํานวน 19 คน (รอยละ 17.0) (ดังตารางที่ 3) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
ความรูเ รื่องการจัดการของเสียของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ ( 2=8.938, df=2, P=0.011) ระดับ
การศึกษา ( 2=16.137, df=8, P=0.040) และแผนกงาน ( 2=78.865, df=40, P=0.000) แตไมพบความสัมพันธทางสถิติกับอายุ
( 2=8.298, df=12, P=0.761) (ดังตารางที่ 3) และจากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ( 2=2.402,
df=3, P=0.493) อายุ ( 2=12.892, df=18, P=0.798) ระดับการศึกษา ( 2=17.201, df=12, P=0.142) และแผนกงาน (
2
=76.840, df=60, P=0.070) ไมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ 4 (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน (n=112)
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ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ

ระดับ
การศึกษา

แผนกงาน

จํานวน รอยละ

ชาย

51

45.5

หญิง

61

54.5

20-24 ป

21

18.8

25-29 ป

13

11.6

30-34 ป

7

6.2

35-39 ป

21

18.8

40-44 ป

25

22.3

45-49 ป

17

15.2

50 ปขึ้นไป

8

7.1

ประถมศึกษา

50

44.6

ม.ตน

26

23.2

ม.ปลาย/ปวช.

24

21.4

อนุปริญญา/ปวส.

2

1.8

ปริญญาตรี

10

8.9

1. ฝายขาย

2

1.8

2. อาคารโชวรูมชั้น 1

6

5.4

3. อาคารโชวรูมชั้น 2

6

5.4

4. ตรวจสอบคุณภาพ 2

8

7.1

5. ตรวจสอบคุณภาพ 1

3

2.7

6. เบิกจายทั่วไป

4

3.6

7. ตัดรมใหญ

3

2.7

8. ตัดรมเล็ก

1

0.9

9. ตัด(ริมผา)

1

0.9

10.ตัด ขึง แบง

1

0.9

11.สอยโครงรม

11

9.8

12.สอยจูบวย

3

2.7

13.เย็บรม

19

17.0

14.พิมพ

6

5.4

15.ชุมหัวติดสาย

6

5.4

ความรู

พฤติกรรม

2

df

P-value

2

df

P-value

8.938*

2

0.011

2.402

3

0.493

8.298

12

0.761

12.892

18

0.798

16.137*

8

0.040

17.201

12

0.142

78.865*

40

0.000

76.840

60

0.070
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน รอยละ

16.หองเครื่อง

9

8.0

17.คลังวัตถุดิบ

4

3.6

18.คลังสินคา (ขนสง)

6

5.4

19.สํานักงานใน

8

7.1

3

2.7

20.ประกอบดาม/ใสซอง
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ความรู
2

df

พฤติกรรม
P-value

2

df

P-value

5.3 ความสัมพันธระหวางความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสีย โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสันพบวา
ความรูเ รื่องการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงค ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติกับพฤติกรรมการจัดการของเสีย
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r=0.151, P=0.112) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 5 แตความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการของเสีย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r=0.313, P=0.001) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ 6 (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน (n=112)
ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย
r
ชวงกอนการรณรงค
ชวงหลังการรณรงค
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

0.151
0.313*

P-value
0.112
0.001

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้คือ
1. การเปรียบเทียบความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการรณรงค พบวา ในชวง
หลังการรณรงค พนักงานกลุมตัวอยางมีความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสีย สูงกวาชวงกอนการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 และ 2) นั่นหมายความวา การดําเนินการรณรงคสามารถสงเสริมใหพนักงานกลุม
ตัวอยางกอเกิดความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรี ชัยชนะ และคณะ (2559) ที่
พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีจํานวนชั่วโมงในการเรียนเนื้อหาเรื่องการจัดการของเสียตามหลัก 5Rs มากที่สุด จะมีคะแนนความรู
และพฤติกรรมการจัดการของเสียตามหลัก 5Rs สูงกวานักศึกษากลุมตัวอยางที่จํานวนชั่วโมงเรียนนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของวันเพ็ญ หวานเสนาะ และคณะ (2560) ที่พบวา การรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะแกพนักงาน
โรงงานสามารถยกระดับความรูหลังการรณรงคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้ง พนักงานโรงงานกลุมตัวอยางยังมี
พฤติกรรมที่ดีเนื่องจากหลังการตรวจสอบภาชนะรองรับของเสียภายในโรงงานพบวามีการคัดแยกไดอยางถูกตอง รอยละ 55.6
2. การศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูแ ละพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน จากการทดสอบสมมติฐานที่
3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูเ รื่องการจัดการของเสียของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ
ระดับการศึกษา และแผนกงาน แตความรูดังกลาวไมมีความสัมพันธทางสถิติกับอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ หวาน
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เสนาะ และคณะ (2560) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และตําแหนงงาน มีผลตอผลสัมฤทธิ์
เรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงงานของพนักงานกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานที่
4 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน ไมมีความสัมพันธทางสถิติกับพฤติกรรมการจัดการของ
เสียของพนักงาน (ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4) ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ซึง่ แตละกลุมตัวอยางนั้นมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไป เชน เพศ อายุ
รายได ทัศนคติ ระดับการศึกษา และที่อยูอาศัย เปนตน (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2536, ประมวล พูลสังข, 2536, ธนพร พนาคุปต,
2538, พชรวรรณ ศรีวาลั ย, 2542) ทั้งนี้ อาจเป นเพราะวาปจจัยสวนบุ คคลอาจไมไดเปนเพียงปจจัยเดียวที่มีความสัมพันธต อ
พฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานกลุมตัวอยาง จึงเปนไปไดวาอาจมีปจจัยอื่นที่ไมไดศึกษาที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการ
จัดการของเสียของพนักงานกลุมตัวอยางในครั้งนี้
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน พบวา ในชวงกอนการรณรงค
ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ 5) ซึ่งหมายความวา ในชวงกอนการรณรงค พนักงานกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการจัดการของเสีย ที่ไมไดกอ
เกิดจากความรูเปนสิ่งผลักดัน แตพฤติกรรมนั้นๆอาจเกิดขึ้นจากปจจัยอื่นๆที่ไมไดศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของอัจฉรี ชัย
ชนะ และคณะ (2559) ที่พบวาความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 5Rs ของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกันทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 และงานวิ จัยของนนทิยา ศิริคุ ณ และคณะ (2553) ที่ พบว าความรูไม มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน อยางไรก็ตาม เมื่อทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรม
การจั ดการของเสียของพนักงานในชวงหลั งการรณรงค กลับพบว า ความรู และพฤติ กรรมการจัดการของเสียของพนั กงานกลุ ม
ตัวอยาง มีความสัมพันธกันเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 6) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิ
ชา ตั้งอั้น (2534) ที่พบวา ความถี่ในการไดรับฟงขาวสารความรูทุกวันสามารถสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองมากกวากลุมที่ไดรับ
ฟงขาวสารความรูนอย และความถี่ในการไดรับฟงขาวสารความรูสามารถกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติในการกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได และงานวิจัยของธนกฤต บวกขุนทด (2553) ที่พบวาการขาดการใหความรูและการประชาสัมพันธเรื่องการ
จัดการของเสียเปนสาเหตุของพฤติกรรมการทิ้งขยะและการจัดการของเสียที่ไมถูกตอง ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา การดําเนินการ
รณรงคเรื่องการจัดการของเสีย สามารถสงเสริมใหพนักงานกลุมตัวอยางกอเกิดความรูและมีพฤติกรรมการจัดการของเสีย ที่ดีขึ้นได
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้และการทบทวนวรรณกรรม มีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต คือ ควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่องของปจจัยดานอื่นๆที่อาจมีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย เชน ปจจัยดานการรับรูขาวสาร และปจจัย
ดานทัศนคติ เปนตน เพื่อประโยชนในการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนตางๆ ในอนาคตตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล
ในพื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อ จากผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล ผูอํานวยกองการสาธารณสุขเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ รวม 52 คน โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก
การสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดย สรุปประเด็น การวิเคราะหและการเปรียบเทียบเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา การดูแล
สภาพจิตใจของผูดู แลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุ มชนเปนการดูแลใน 4 ลักษณะคือ 1) “ดูแลตนเอง หาวิธีลดเครียด”
ดวยวิธีการที่งายและสามารถดูแลสภาพจิตใจไดดวยตนเอง 2) “รพ.สต หนุนเสริมลดความเครียดของผูดูแล” มีระบบบริการ
ใหคําปรึกษาเบื้องตนทางโทรศัพท มีระบบการประสานงาน สงตอการรักษา ประเมินความสามารถการดูแลผูปวยและสอนให
ดูแลตามสภาพปญหาตางๆเพื่อลดภาวะความเครียดในการดูแล 3) “อสม.เพื่อนพึ่งพา อาสายาใจ” อาสาสมัครสาธารณสุข
และอาสาสมัคร เปนบุคคลที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนใหผูดูแลสามารถทําหนาที่ดูแลไดอยางตอเนื่อง อสม. คือที่พึ่งทางใจ
โดยจัดทีมเยี่ยมบานภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังจําหนาย สามารถทําใหผูดูแลเกิดความภูมิใจที่สามารถใหการดูแลที่ซับซอน
และยังเปนที่พึ่งพาในการประสานงานนํารถมารับผูปวยไปรับ - สงผูปวยในการเดินทางไปโรงพยาบาล 4) “กิจกรรมคลายเครียด”
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การทัศนศึกษานอกสถานที่
การทํากิจกรรมผอนคลายความเครียด รวมถึงการจัดหาใหมีรถกูชีพเพื่อรับ - สงผูปวยซึ่งทําใหผอนคลายเรื่องภาวะเศรษฐกิจได
ดังนั้น รูปแบบการจัดการและการดูแลสภาพจิตใจตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมและแนวคิดการสนับสนุนจากการทํางานแบบ
ความรวมกัน 3 ภาคฝาย คือ ภาครัฐโดยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ภาคประชาชนโดยอาสาสมัคร
และอาสาสมัครสาธารณสุข และภาคทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่รวมดูแลคือ ตนแบบของการดูแลสภาพจิตใจ
ของผูดูแลที่ดี
คําสําคัญ การดูแลสภาพจิตใจ ผูดูแล ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ชุมชน
Abstract
The purpose of this qualitative research design was to study a care system for caregivers caring
for patients with cerebrovascular disease in community. The sample included 26 caregivers of patients
with cerebrovascular disease, 4 public health officers, 15 village health volunteers, 5 volunteers and 2
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heads of sub district administration organization. The data were collected by interview questionnaire, indepth interviews, focus group and workshops. Data were analyzed by frequency distribution and content
analysis. The results show mental health of caregivers caring for patients with cerebrovascular disease in
4 parts, 1) “self-care and find ways to relieve stress” by relaxation technique, meditation or deep breathing;
2) “Public health officers provide resources and support equipment” by teaching and training about
caring and rehabilitation to caregivers, designing home visit program, home health care, psychological
and emotional support and providing telephone consultation services 3) “Village health volunteers and
volunteers are social support” they bring patients to the hospital, home visit in 1 week after discharge,
and encourage caregivers to take care of complicated cases continuously , that increase self-esteem,
caring network building and contracting primary care unit. 4) “Sub district administration organization
supported budget for stress relieving activities” these include relaxation activities, excursions and referral
to hospital. The study showed that the mental health care system management of caregivers by social
support coordinated in 3 parts by health care organization, village health volunteers and volunteers and
sub district organization was a sustainable model.
Keywords: mental health of caring, care caregiver’s, cerebrovascular disease, community
1. บทนํา
องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุสถิติการเสียชีวิตทั่วโลกกวา 15 ลานคน พบวาสาเหตุ 1 ใน 3 เกิดจากโรคหลอด
เลือดสมอง โดยความชุกของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตางๆ เชน ความพิการ คุณภาพชีวิต
(ยงชัย นิละนนท, 2557) ในประเทศไทยโรคหลอดเลื อดสมองมีการประมาณการวา มีผูป วยจํานวน 150,000 รายตอป
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554) และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในกลุมประชาชนไทย และยังเปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับตนๆ (นิตยา พันธุ เวทย และลินดา จําปาแกว, 2558) อันเปนผลสืบ เนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพการปฏิบัติตัวที่ไ ม
เหมาะสม เชน การรับประทานอาหารที่เปนปจจัยสงเสริมใหเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด การไมออกกําลังกาย สงผลทําใหเกิด
ภาวะอวน และอีกปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุสงเสริมคือ ภาวะความเครียดซึ่งอาจเกิดจากวิธีการดําเนินชีวิตที่เครงเครียด จาก
สภาพสังคมในปจจุบัน จึงสง ผลให เกิดโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสู ง ที่ส งผลต อความเสื ่อมของ
รางกายโดยเฉพาะหลอดเลือดแลวกอใหเกิดการสูญเสียหลายประการ โดยผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญจะหลงเหลือ
ความพิการซึ่งตองประสบกับความทุกขทรมานทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการใชชีวิตในสังคมเพราะมีความบกพรอง
ดานการเคลื่อนไหวและการทรงตัว จะมีความยากลําบากตอการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต
และยังสงผลตอเนื่องทางดานจิตใจและอารมณ เพราะตองพึ่งพาครอบครัวและผูดูแลในการดําเนินชีวิตและฟนฟูสภาพ และ
เพิ่มภาระการดูแลและคาใชจายทั้งในระดับตัวผูปวยเอง ครอบครัวชุมชน และระดับประเทศ สําหรับการรักษาในปจจุบันสวน
ใหญคือ การรับประทานยา รองลงมาคือ การทํากายภาพบําบัด สวนใหญทํากายภาพบําบัดทุกวัน โดยผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองทีไ่ มไดทํากายภาพบําบัดทุกวันเพราะสวนใหญผูปวยไมอยากทํากายภาพบําบัด (ดุสิต จันทยานนทและคณะ, 2554)
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เมื่อบุคคลในครอบครัวประสบปญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแลคือคน
ในครอบครัว โดยจะทําหนาที่ในการดูแลกิ จวัตรประจําวัน การดูแลใหรั บประทานยา การปฏิ บัติ ตัวตามแพทยสั่ง การฟนฟู
สภาพรางกาย การดูแลสภาพจิตใจและตองปลอบโยนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ยังไมพรอมรับสภาพของตนเอง จึงมีการ
ระบายอารมณของคนเองทําใหผูดูแลเองตองรองรับอารมณที่เกิดจากภาวะวิกฤตของผูปวยที่ยังไมพรอมรับการเจ็บปวยในครั้งนี้
(ดุสิต จันทยานนทและคณะ, 2554) สงผลใหวิธีการดําเนินชีวิตของผูดูแลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งแบบแผนการนอนหลับ
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การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ การรับประทานอาหารไมเปนเวลา การเผชิญหนากับความเครียด สงผลใหการดําเนินชี วิต
และการบริหารจัดการเวลาและความเปนอิสระของผูดูแลหายไป ความยากลําบากที่เกิดขึ้นจึงสงผลใหผูดูแลเกิดความเครียด
ตามมา ความเครียดที่เกิดขึ้ นอาจจะเกิด จากการแกไขปญหาในการดู แลไมได หรื อการจัดการอารมณของตนเองไมไดที่ตอง
รองรับอารมณของผูปวย (ภาวณี พรหมบุตร, นพวรรณ เปยซื่อและสมนึก สกุลหงสโสภณ. (2557).
จากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเห็นวา จากระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประกอบดวย 3 ระยะ ไดแ ก
ระยะกอนมาโรงพยาบาล (Pre-hospital) เปนการคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหความรูเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่ตอง
ตรวจรักษา ระยะเฉียบพลัน (acute stroke treatment) โดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับจนถึงหอผูปวย และ
ระยะฟนฟูสภาพ (early rehabilitation) เพื่อสงเสริมการฟนหายลดความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุด (จิตลัดดา
ประสานวงศ, 2555) ทุกระยะที่เกิดขึ้นยอมสงผลกระทบตอผูปวยที่จะมีอาการหนักขึ้นในทุกระยะการเจ็บปวยและหากผูดูแล
ไมมีการเตรียมความพรอมที่ดีจะสงผลใหผูดูแลไมสามารถเผชิญกับความเครียดในการดูแลได อีกทั้งจากนโยบายการดูแลและ
รักษาผูปวยในโรงพยาบาลจะใชระยะเวลาสั้นลงเพื่อลดระยะเวลาในการรักษา และคาใชจายรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองดวย
โดยผูป วยจะกลับ ไปฟ นฟู สภาพร างกายตอที่บ าน การดู แลผู ปวยโรคหลอดเลื อดที่บ านในช วงแรก ผู ปวยและผู ดูแลยัง ไม มี
ประสบการณในการดูแล มักจะเกิดปญหาและความยุงยากในการใหการดูแลเปนอยางมาก ดังนั้นผูปวยและผูดูแลจึงตองการ
ความชวยเหลือจาก พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขในการมาชวยใหเกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิต
ตําบลโพรงมะเดื่อเปนเปนตําบลหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมือง และเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองจากพฤติกรรมการบริโภคนิยม มีผูปวยที่เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมองไดจาก การเจ็บปวยเรื้ อรัง โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในป พ.ศ. 2556 พบอัตราผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 33.4 ตอแสน
ประชากร โดยอัตราการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2555 มีอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 688 รายตอป อัต รา 79.05
ตอแสน (สํ านั กงานหลักประกั นสุ ข ภาพแหง ชาติ. (2556) ผู ดูแ ลส วนใหญ คือ สามี ภรรยา ลูก หลาน และทุกคนไม เคยมี
ประสบการณในการดูแล และมีภาวะเครียดมากจากปญหาที่เผชิญทุกดานไมวาจะดานสุขภาพรางกายของผูปวยและของผูดูแล
ที่ไมมีความรูมากพอในการดูแล ดานเศรษฐกิจที่ไมมีรายได หรือขาดรายไดจากการเจ็บปวยของผูปวย ดานบทบาททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเปนผูตามกลายเปนผูนําครอบครัว จากความสําคัญดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร เห็นความสําคัญของ
การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใหบุคลากรทีมสุขภาพระดับชุมชน ทบทวนการจัดการดูแล และ
พัฒนาแนวทางในการดูแลสภาพจิตใจของผูแลไดตรงความตองการ ภายใตความเชื่อ คานิยม และประสบการณของผูดูแลผูปวย
โรคหลอดเลื อดสมองได จึ งทํ าการศึ กษาเรื่ อง การดู แลสภาพจิ ต ใจของผูดู แลผูป วยโรคหลอดเลื อดสมองในชุ มชน ซึ่ งเป น
โครงการวิจัยยอยในโครงการการพัฒนาระบบเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง เพื่อเปนสวนหนึ่งของการวางรากฐานการพัฒนาองคความรูในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน รวมถึงความเขาใจในการดูแ ลรักษา
อยางตอเนื่องในชุมชน
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองการการดูแลอยางใกลชิดจากญาติผูดูแล เนื่องจากผูปวยเหลานี้ จะไมสามารถดูแล
ตนเองไดทั้งหมด การที่ญาติผูดูแล ตองใชเวลาสวนใหญกับผูปวยยอมจะสงผลตอสุขภาพ และกิจกรรมที่สัมพันธกับบทบาท
อื่นๆ ในชี วิต ประจําวั นของญาติ ผูดู แ ล ซึ่ง ก อให เกิ ดป ญ หาแก ญ าติ ผูดู แ ลทั้ งด าน สุ ขภาพร างกาย จิ ต ใจและอารมณ และ
เศรษฐกิจสังคม ดังตอไปนี้ 1. ผลกระทบดานรางกาย การดูแลผูปวยโรค หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุทําใหญาติผูดูแลเกิด
ปญหา สุขภาพรางกายถึงรอยละ 25 (McLean et al., 1991) เกิดจากการที่ญาติผูดูแลทุมเทแรงกายและแรงใจใน การดูแล
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 603

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ผูปวยมาก โดยพบวาผูดูแลจะมีรางกายที่ทรุดโทรม มีอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยแขน ขา ไหล คอ และกลามเนื้อ (Schulz &
Beach, 1995) บางสวนเปนโรคกระเพาะ อาหารเนื่องจากความเครียดที่เกิดจากการดูแล และรับประทานอาหารไมตรงเวลา
(Dennis, O Rourke, Sharpe, & Warlow, 1998) ซึ่งอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการดูแลตนเองลดลง ทําให
สงผลกระทบ ตอสุขภาพดานรางกายตามมา 2. ผลกระทบดานจิตใจ มักพบปญหาซึ่งอาจเกิดจากญาติผูดู แลตองปรับจิตใจให
ทนตออารมณที่เปลี่ยนแปลงของผูปวยทําใหญาติผูดูแลเกิดปญหาดานจิตใจตามมา ดังงานวิจัยของ Chumbler, Rittman,
Puymbroeck, Vogel, & Qnin (2004) ที่รายงานวาการปรับตัวของญาติผูดูแลใหเขากับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มี อาการ
ซึมเศร าจะทํ าใหญ าติผู ดูแ ลมี ความเครียดเกิ ดขึ้ น ในระยะ 3-4 เดือน หลั งจากจําหนายผู ปวยออกจากโรงพยาบาล การ
ตอบสนองทางอารมณของญาติผูดูแล จะเปนในลักษณะหงุดหงิด สับสน นอกจากนี้ ญาติ ผูดูแลเหลานี้ยังมีอาการซึมเศรา หดหู
มีความวิตกกังวล มีความเครียดสูงกวาคนปกติในวัยเดียวกัน ซึ่งความเครียดนั้น ยังอาจเกิดจากความคลุมเครือในบทบาทอัน
เนื่องมาจาก การขาดความรูและทักษะในการดูแลผูปวย ซึ่งจะทําให ญาติผูดูแลเกิดความไมมั่นใจที่จะใหการดูแล หรืออาจ ไม
สามารถจัดการตอเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น บอยครั้งได ญาติผูดูแลอาจรูสึกถูกคุกคาม เกิดอารมณ เบื่อหนาย ทอแท รูสึก
วาชีวิตของตนเองไรคา ไมมีใคร เขาใจตนเอง อางวางโดดเดี่ยว ทําใหญาติผูดูแลบางคน ตองการออกจากบานเพื่อพักผอนบาง
หรืออาจเกิด อาการเจ็บปวยทางรางกายตามมา (กรรณิกา รักยิ่งเจริญ, 2557) ดังนั้น ปญหาดานจิตใจที่เกิดขึ้นกับญาติผูดูแล
เหลานี้ ควรไดรับความสนใจและหาแนวทางแกไขเพื่อปองกัน ไมใหกลายเปนปญหาดานจิตใจที่เรื้อรังตามมา 3. ผลกระทบดาน
สังคมและเศรษฐกิจ เปนผลจาก การที่สมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บปวย ครอบครัว หรือผูรับผิดชอบในการดูแลผูปวยตอง
รับผิดชอบคาใชจาย ในการรักษา (กรรณิกา รักยิ่งเจริญ, 2557) อีกทั้งการเจ็บปวย ยังทําใหรายไดของครอบครัวลดลงในกรณีที่
ผูปวยเปน ผูหาเลี้ยงครอบครัวตองหยุดพักรักษาตัว นอกจากนี้ การดูแลมีผลตอรูปแบบการทํางาน และมีญาติผูดูแล หลายราย
ที่ตองปรับลักษณะการทํางานของตนเอง ใหเขากับภาระในการดูแลผูปวย เชน อาจเปลี่ยนจาก การทํางานเต็มเวลาไปเปน
ทํางานบางเวลา หรือบางราย อาจตองเสีย สละลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผูปวยเต็มเวลาญาติผู ดูแลบางรายอาจเกิดความ
ขัดแยงภายในครอบครัว (Bainbridge, Cregan, & Kulik, 2006) การดูแลผูปวย ที่บานหากปราศจากการบริหารจัดการที่ดี
แลวจะนํามาซึ่งปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว อาจมีการผลักภาระ การดูแลและคาใชจายระหวางสมาชิกในครอบครัวได
หรือในรายที่ญาติผูดูแลมีครอบครัวเปนของตนเองแลว อาจเกิดปญหาที่ไมมีเวลาใหครอบครัวได (ศิริพันธุ สาสัตย, 2546)
4. วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research design) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา
แบบเฮอรเมนิวติกซ (hermeneutic phenomenology) โดยใชกรอบแนวคิดความเครียดของเซลเย (Selye, 1976) วิธีคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษา การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
และผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชน ซึ่งเปนโครงการยอยในโครงการการพัฒนาระบบเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษา
ตอเนื่องสําหรับผูป วยโรคหลอดเลือดสมองและโครงการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
กลุมผู ใหข อมูล คือ ผูดูแ ลหรื อญาติของผูป วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 26 คน ที่ มีหน าที่รั บผิด ชอบดูแลผูปวย
โดยตรงมีประสบการในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากกวา 3 เดือน เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
4 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน 15 คน อาสาสมัครกูชีพ จํานวน 5 คน ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองโดยตรง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขจํานวน 2 คน มีความยินดีในการเขารวม
วิจัย และเขาใจภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 52 คน
ผูวิจัยทําการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยทําการศึกษา ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559
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เครื่องมือในการทําวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณเจาะลึกการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน
ชุมชนโดยแบงเปน เครื่องมือสําหรับสัมภาษณผูดูแลและเจาหนาที่และอสม. 2) แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยเครื่องมือผาน
การทดสอบความเที่ยงตรงดวยคูเดอรริชารทสัน 0.87 ในตําบลที่ใกลเคียงในจังหวัดนครปฐม และผานการตรวจสอบความตรง
เชิง เนื้ อหาจากผูท รงคุณวุฒิ ดานการพยาบาลชุม ชน การวิจัย และโรคหลอดเลือดสมองจํ านวน 3 ทาน ได มีการแนะนํ าให
ปรับแกไขภาษาและจํานวนขอคําถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบบันทึกขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเกี่ยวกับผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองและครอบครัว คะแนนความเครียด (family folder) การสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห
แบบเมทริกซ (matrix analysis) (ชาย โพฺธิสิตา, 2550)
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา (triangulation) โดย
ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลหลายทางและหลายวิธี ทั้งจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม (methodological triangulation)
และการเก็ บ ข อมู ล ในปรากฏการณ เ ดี ย วกั นจากหลายบุ ค คล หลายวิ ธีการ และเวลาที่ แ ตกต างกั น ทั้ ง จากผู ป วย ผู ดู แ ล
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อาสาสมัครกูชีพ ที่มีหนาที่ รับผิดชอบดูแล
ผูปวยหรือผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูบริหารองกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานสาธารณสุข
5. ผลการวิจัยพบวา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป พบวา
1) ผูดูแลหรือญาติของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 26 คน ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ผูดูแลผูปวยระหวางอายุ 31 -70 ปขึ้ นไป พบเพศขายมากกว าเพศหญิง (รอยละ 57.69) สวนใหญ มีอาชีพรับจ าง (รอยละ
46.15) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (รอยละ 65.38) โดยดูแลผูปวยที่เปนผูชายสวนใหญ (รอยละ 84.62) มีพฤติกรรมเสี่ยง
ดานการดื่มสุรา (รอยละ 50.00) พฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่ (รอยละ 46.15) และสวนใหญมีโรคประจําตัว (96.15) ซึ่ง
ผูดูแล (รอยละ100) มีความสัมพันธทางสายเลือดกับผูปวยสวนใหญหรือเปนภรรยาหรือสามี ขณะสัมภาษณมีประสบการณดูแล
ผูปวยมากกวา 1 เดือน (รอยละ 100)
2) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 15 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80 จบชั้นระดับประถมศึกษา รอย
ละ 60 ทั้งหมด มีประสบการณในการเปนอาสาสมัคร 10 ปขึ้นไป และเคยดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพียงรอยละ 20 ซึ่ง
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปนสมาชิกในครอบครัวของ อสม. อาสาสมัครกูชีพ ส วนใหญเปนเพศชาย มีประสบการณน ําส ง
ผูปวยแตไมเคยไดรับการอบรมเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 100.0
3) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 4 คน เปนเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลและหั วหนากองงานสาธารณสุข ทั้ งหมดเป นเพศหญิ ง โดยแบง เป น 2 ระดั บ ผูบ ริห าร จํ านวน 1 คน เปนผูกําหนด
นโยบายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพและการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในภาพรวม ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และเปนผูกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร และ ระดับปฏิบัติการจํานวน 5 คน เปนผูดูแลรับผิดชอบ
งานสาธารณสุขตามนโยบาย
4) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขจํานวน 2 คน เปนเพศชาย 1 คน เปนผู
กําหนดนโยบายเกี่ย วกั บการพัฒ นาดานการสาธารณสุข ในพื้ นที่ ภ าพรวม และเป นผู กํากั บ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ นงานของ
บุคลากรและเพศหญิง 1 คน เปนผูดูแลรับผิดชอบงานสาธารณสุขตามนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ 2 การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลสามารถสรุปการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปน 2 สวนคือ
2.1 สถานการณสภาพจิตใจของผูดูแล
ผูดูแลสวนใหญมคี วามสัมพันธเปนญาติเปนคนในครอบครัว จึงสงผลใหสภาพจิตใจไมมั่นคง ระดับความเครียดอยูใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง ระดับความเครียดขึ้นอยูกับสภาพของครอบครัว สภาพจิตใจของผูดูแลเปนไปตามประสบการณใน
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแลทุกคน มีความกลัว วิตกกังวลอยูตลอดเวลาในระยะแรกของการดูแล ไมมีความรู ไม
ทราบว าจะดูแ ลอยางไร ใชวิธีการสั งเกตการณ ดูแ ลจากคนอื่ นหรือเวลาที่ อสม.มาเยี่ย มบ านหลัง จากที่กลับ บา น ตอนที่อยู
โรงพยาบาลจําไมไดวาพยาบาลสอนอะไรบาง ไมเขาใจสภาพจิตใจไมพรอมในการทําหนาที่ดูแลผูปวยเพราะคิดวาตนเองไมใช
พยาบาลและไมสามารถทําได จากสภาพครอบครัวของผูดูแลสวนใหญอาชีพรับจางหาเขากินค่ํา จะดูแลตามสภาพไมสามารถ
ดูแลไดดีเ พราะตองหาเงินมาเพื่อพาผูป วยไปพบแพทย ในครั้งตอไป สภาพจิตใจของผูดูแ ลจะมีความเครียดสูงมากมีอาการ
เหนื่อยงาย หายใจไมเต็มอิ่ม หนาตาไมยิ้มแยมแจมใส ไมอยากพูดคุยกับคนอื่น บางครอบครัวอยูกันตามลําพังสามีภรรยา ไมมี
ลูกหลานมาคอยดูแลแตไดรับเงินจากลูกหลานมาชวยเลี้ยงดูก็จะดูแลผูปวยตามกําลังที่สามารถทําได แตมีเพื่อนบานที่คอยแวะ
เวียนมาเยี่ยมใหกําลังใจก็พอทําใหรูสึกอุนใจเพราะมีเพื่อนคุยชวยกันคิดวาจะทําอยางไร ไดรับคําแนะนําเปนระยะ ๆ ก็สามารถ
ดูแลอาการผูปวยไปไดตามคําแนะนําของเพื่อนบาน หากไมเขาใจก็จะโทรหา รพ.สต. หรือ อสม. เพื่อใหเขามาชวยดู แลและ
สาธิตใหดูเปนตัวอยางก็จะสามารถกลับมาทําไดเอง บางครอบครัวมีลูกหลานหลายคนหมุนเวียนพลัดกันดูแลสงผลใหผูดูแล
หลักมี ระดับ ความเครี ยดปานกลาง เพราะมีคนชวยกันในการตัดสินใจแต บางครั้งก็ ไมส ามารถตัดสิ นใจได เนื่องจากมี ความ
คิดเห็นที่ แตกตางกันจึงต องการข อมูลทางดานสุข ภาพจากบุคลากรทางดานสุขภาพหรือบางครั้งให เจาหนาที่รพ.สต.ชวยให
คําแนะนําทํ าใหการดู แลดีขึ้ น สง ผลให สภาพจิตใจของผูดูแลไมเ ครีย ดมากนั ก ซึ่ งในมุมมองของผูใหบ ริการอยางเจาหนาที่
รพ.สต.หรือ เจาหนาที่อาสากูชีพฯ เห็นเชนเดียวกันวา ผูดูแลสวนใหญมีความกลัว ทําอะไรไมถูก จําคําแนะนําไมไดหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล การไปเยี่ยมบาน หลังกลับจากโรงพยาบาลในชวงสัปดาหแรกจะชวยใหสภาพจิตใจของผูดูแลดีขึ้น หรือ
การทั กทายสอบถามอาการพรอมเสนอทางออกและใหความชวยเหลื อสงผลให ผูดูแลมี สภาพจิต ใจและอารมณดี ขึ้น เวลามี
ปญหาสามารถแกไขไดเอง แตถาปญหาที่แกไขไมไดเองจะทราบดีวาควรโทรศัพทหาใคร หรือใครที่จะชวยเหลือได ดังคําพูด
ดังนี้
“...ไมรหู รอกวาตองทําอะไร รูอยางเดียวกลัว กลัวทําไมถูก ไมรูจะทําอยางไร เราก็ตัวเล็กนิด
เดียวจะยกไงไหว แลวจะใหกินยังไม ตอนพยาบาลเขาสอนจําไมไดหรอก กลับมาเจอปญหาเราก็ยิ่งเครียด ไมมี
ลูกหลานดวย เราก็ไมรูทําไงก็โทรหา ปา ก (นามสมมุติ) แกเปนอสม. บอกเราที วาตองทําไง ดีนะที่มีเบอรปา ก
ทําใหเราทําไดไมงั้นไมรูตาแกจะตายเปลา...” (ID 003 A)
“...พอกลั บมาบา นทํา อะไรไมถู กก็ไ ดน องๆหลานๆชว ยกัน เราก็ไ มค อยเหนื่ อยมาก แต เรา
เหนื่อยนะแตก็ไมบน พอทําไดทําไป เวลาไป รพ.ทีเราก็โทรหากูชีพมารับหนอยเขาก็ดีมารับ เราก็ทุนเรื่องเงินไป
อีก ..ก็ทําใหเราอยูได ...แตมีคราวหนึ่งตองใหอาหารทางสายยาง ใหมันไมลงคราวนี้ทําอะไรไมถูกเลย ตองโทร
หาหมอ .น. (นามสมมุติ) ใหมาดู หมอ.น. แกก็ดีรีบมาเลย เราก็โลงใจ.....” (ID 023 B)
“...เราไมใชพยาบาล ใหเราทําทําไมไดหรอก ไหนจะตองไปขายของ ไหนจะตองไปหาขาวให
กิน วัน ๆ ก็เหนื่อยมากไมมีเงินเราก็ดูตามสภาพนะ บอกตรงๆกลางคืนนอนไมไดเลยมันแนนจุกอกไปหมด บาง
ทีมื้อเทาเย็นไปหมด เราหาเชากินค่ําเราจะมามั่วแตดูไมไดหรอก เราก็ตามสภาพไป ใจเราก็เพลีย คิดแตวาไปหา
หมอครั้งตอไปจะทําไง เราตัวคนเดียวลูกก็ไมกลับมา กลัวไปสารพัด ดีนะที่ เทศบาลเขาเขามาชวยมาเยี่ยมทํา
ใหเราดีขึ้น ใจนะที่ดี แตก็ไมมีเงินเหมือนเดิม ...” (ID 012 C)
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“...บางทีเราก็แสดงน้ําใจสอบถามอาการของผูปวยและใหคําแนะนําเขาก็ดีใจกลับไปทําแลวทํา
ไดก็เอามาบอก บางทีเขาใหอาหารทางสายยางไมไดเขากลัวกังวลเขาก็จะโทรหาเราใหเราไปดู ชวยแกไขปญหา
หากเราไมวางเราก็สง อสม.ที่เกงๆ ไปทําใหเขาดูก็ช วยกันได เขาก็ยิ้มได ..แรกๆ ใหมกลัวกันทุกคนเครีย ด
หนาตาไมยิ้มแยมเลย บางคนดาทอคนปวยอีก เราก็ตองคอยๆบอกใหใจเย็นๆยกตัวอยางคนอื่นใหฟงจะได
สบายใจก็สงบไปพักเวลามีปญหาก็เครียดขึ้นมาอีก.....” (ID 002 P)

2.2 วิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเปนการดูแลใน 4 ลักษณะคือ
1) “ดูแลตนเอง หาวิธีลดเครียด” ผูดูแลสวนใหญจะมีวิธีการที่งายและสามารถดูแลสภาพจิตใจไดดวยตนเอง จาก
การบอกเลาของผูดูแลจะพบวา วิธีการจัดการดวยตนเองดีสุดเพราะรูสภาพจิตใจของตนเองดี วิธีการลดความเครียดสามารถทํา
ไดหลายวิธีเชน การสวดมนต การนั่งสมาธิ การนวดกดจุด การเดินหนีออกจากสถานการณหรือปญหา การใจเย็นอธิบายเหตุผล
การแกปญหาเฉพาะหนา การพูดคุยกับเพื่ อนบาน การสอบถามเจาหนาที่ รพ.สต.หรือ อสม. ชวยทําใหคลายเครียดได โดย
ผูดูแลสวนใหญใหเหตุผลวา การเลือกดูแลสภาพจิตใจของตนเองตองเปนไปตามที่ชอบหากเจาหนาที่ รพ.สต.มาสอนบางทีไมทํา
เพราะไมชอบหรือไมตรงกับความคิดของตนเอง ซึ่งในมุมมองของผูใหบริการอยางเจ าหนาที่รพ.สต.หรือ อสม. หรือเจาหนาที่
องคกรปกครองส วนท องถิ่น เจาหนาที่กูชีพ เห็นเชนเดียวกั นวา ผูดูแลสวนใหญมี วิธีการจัด การความเครี ย ดแตกตางกั นตาม
ประสบการณของการดูแล การแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลที่มีประสบการณมากกวา 10 ปสามารถเปน
แบบอยางในการหาวิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลไดดวยตนเอง ดังคําพูดดังนี้
“...เราตองจัดการอารมณตัวเราเอง ใครชวยไมไดหรอก วิธีการไหนก็ไมเทารูใจตัวเรา แนนอน
มันเครียดเราก็เบื่อนะบางทีทําใหทุกอยาง แตก็มาดาทอเราไมไดอยางใจ เราก็ไมสนใจเดินหนีเอา เขาใจเย็น
เมื่อไหรเราก็กลับมาทําใหแตบอยๆก็ไมไหว บางทีตองเปดธรรมะใหฟงจะไดฟงไปพรอมๆกัน...” (ID 004 A)
“...ผูดูแลเขารูตัวนะเทาที่ถาม เราก็จะพยายามเลาเรื่องของบานอื่นใหฟงวาเขาทําไง บางคนก็
เขาใจแลวบอกวาดีจะเอาไปทํา บางคนบอกฉันทําไมไดหรอก ไมใชพระนะจะทนได เราก็ไดแตบอกวาผลเสียคือ
อะไร พอเขาคิดไดวันหลังเขาก็มาบอกเองวา ทําไดแลวไปหาหมอนวดดีกวา หายเครียดดี...” (FG 5 P)

2) “รพ.สต หนุนเสริมลดความเครียดของผูดูแ ล” ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลมีระบบบริการให
คํ าปรึ กษาเบื้ องต น ทางโทรศั พ ท มี ร ะบบการประสานงาน ส ง ต อการรั ก ษายั ง โรงพยาบาลที่ มี ศั ก ยภาพ พร อมประเมิ น
ความสามารถการดูแลผูปวยและสอนใหดูแลตามสภาพปญหาตาง ๆ เพื่อลดภาวะความเครียดในการดูแลเมื่อกลับมาอยูบาน
หรือระหวางการดูแล โดยทั่วไป ผูดูแลจะใกลชิดกับ อสม. แลวจะใหอสม.ช วยบอกปญหาแก รพ.สต.ในเรื่องตาง ๆ ซึ่งผูดูแล
สวนใหญตางยอมรับวา รพ.สต.สามารถชวยแกไขปญหาได ลดความเครียดและวิตกกังวลลงไดมาก เพราะเชื่อวาคําแนะนําหรือ
การดูแลที่เอาใจใสของเจาหนาที่ รพ.สต. และ อสม. ทําใหภาวะเครียดลดลง ดังคําพูดดังนี้
“...ปาจะบอก ยาย พ (นามสมมุติ) อสม. ขางบานใหไปบอกหมอวา ปานะอยากไดคนมาชวย
พลิกตะแคงตัว ทําไมเปนหรอกตัวลุงแกก็ใหญ พอไปบอกหมอ หมอเขาจะมาสอนใหชวยตัวเอง บอกวิธีการให
ปาตะแคง พอปาทําตามเออ มันทําไดเนอะ เราก็ไมเครียดแถมยังสอนลูกหลานใหทําเราก็สบายขึ้นอีก....” (ID
024 A)
“...ผูดูแลฝากมาถามแสดงวาทําไมไดเราตองรีบลงไปสอนใหเขาทํา เราก็สอน อสม.เราดวย
เพื่อใหชวยๆ กันทําใหผูดูแลเขาเชื่อใจและมั่นใจวาเราทําใหเขาหายเครียดได จากนั้นเราก็ตามวาทําไดหรือไม
บางรายทําไดเราก็ใหกําลังใจชื่นชม บางรายทําไมไดเราจะให อสม. ลงไปทําและดูวาทําไมไดเพราะอะไร เอา
ปญหานั้นกลับมาแกไขอีกแลวใหเขาทําเองบางรายเราก็ตองใหเบอรโทรเขา เขาจะโทรมาถามเอง ก็สามารถทํา
ไดดูแลญาติเขาไดดีทีเดียว ...” (FG 1 P)
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3) “อสม.เพื่ อนพึ่ งพา อาสายาใจ” อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และเจาหน าที่กูชี พ เป นบุ คคลที่ ใ หการช วยเหลื อ
สนับสนุนใหผูดูแลสามารถทําหนาที่ดูแลไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ อสม.คือที่พึ่งทางใจ จากการลงพื้นที่และจัดทีมเยี่ยมบาน
ภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมาในชุมชน การใหอสม.ชวยดูแลในระยะแรกและระยะที่
ฟนฟูสภาพตองอาศัยการใหคําแนะนําและลงมือปฏิบัติการจริง เพราะวิธีการใหลงมือปฏิบัติการจริงสามารถทําใหผูดูแลทําได
ดวยตนเอง ผูดูแลเกิดความภูมิใจที่สามารถใหการดูแลที่ซับซอน และยังเปนที่พึ่งพาในการประสานงานนํารถมารับ– สงผูปวย
ในการเดินทางไปโรงพยาบาล ทําใหผูดูแลเกิดความสบายใจและรูสึกอุนใจทุกครั้ง ดังคําพูดดังนี้
“...ยาย ม (นามสมมุติ) นี่หละชวยฉันไดมาก เวลาที่ฉันทําอะไรไมไดบอกใหเขามาดู เขาสอน
ใหฉันทําฉันทําได เออเราก็ทําไดนะไมไดเรียนหมอกะเขาก็ทําได ตอนชวงที่แฟนฉันกลับมาบานใหมๆทําอะไร
ถูก กลัวไปหมดไมกลาจับ ไมเอาหรอกทําไมได แตพอมีทีม อสม.เขามาสอน เออไมยาก ทําได บางทีเขามีหมอ
มาดวยบอกใหเราชวยทํากายภาพ เราก็ลองทําดู ก็ทําไดดีนะ ...” (ID 013 B)
“...หมอ น (นามสมมุติ) เขาใหพวกฉันลงไปเยี่ยม เราก็รูปญหาเขา เราก็ชวยเขาได พอเขาทํา
ไดเขายิ้ม อะ แสดงวาสบายใจ ทําไมไดก็โทรหา เปนแบบนี้เราก็ชวยกันไป เวลาเขาจะไปหาหมอเขาก็บอกเรา
เราก็บอกกูชีพเอารถไปรับ-สงกลับมา ก็เห็นเจายิ้มได เราก็ดีใจ หลายคนบอกวา เราเหมือนเพื่อนพึ่งพายามยาก
แบบในทีวีเลย ...” (FG 3 P)

4) “กิจกรรมคลายเครียด” ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในการใหการ
ดูแลโดยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการและจัดกิจกรรมตาง ๆ สําหรับประชาชนในพื้นที่ โดยผูดูแลสามารถเจารวม
กิจกรรมไดเชน การทัศนศึกษานอกสถานที่ การทํากิจกรรมผอนคลายความเครียด กิจกรรมการเยี่ยมบาน ฯลฯ รวมถึ งการ
จัดหาใหมีรถกูชีพเพื่อรับ-สงผูปวยซึ่งทําใหลดภาระทางเศรษฐกิจได เนื่องจากนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน การจัดรถรับ-สงไปโรงพยาบาลคือหนึ่งในบริการที่จะ
ชวยทําแทนใหครอบครัวและลดคาใชจายของเขา เปนบริการที่เขาถึงทุกครอบครัว ดังคําพูดดังนี้
“...เทศบาลเราใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเดือดรอนของเขาเราตอง
ชวยไดอยางกรณีรถรับ-สงไปโรงพยาบาลเราไปสงแลวเรารับกลับดวยเพราะเห็นวา ทุกคนลูกหลายเขามีภาระ
ตองหาเขากินค่ํา บางคนตองหยุดงานพาไปหาหมอทั้งวันเราชวยไดขอใหโทรบอกเรามา แตละคนที่ใชบริการ
เราไมไดเรียกรองอะไรแตทุกคนมีน้ําใจก็ใหกับตามที่มี เราดูแลหมดไมวาจะโรคอะไร โทรมาเราก็จัดการให ...”
(ID 015 B)
“...เรามีกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ มีการสอนวิธีการคลายเครียด บางทีเราก็เอาไปสอนเวลาเราลง
ทําเทศบางสัญจรหรือบางทีเราลงไปเยี่ยมบาน ก็ไดผลดี ทุกคนไดวิธีการผอนคลายความเครียด บางทีเราก็พา
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ผูดูแลบางคนก็ไดไปเทากับเราทําใหเขาไดมีเวลาเปนของตัวเอง ไดพักผอนและรวม
สนุกในกิจกรรมก็ชวยบรรเทาความเครียดไดระยะหนึ่ง ...” (FG 1 P)

สวนที่ 3 แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชน
จากสถานการณสภาพจิตใจของผูดูแลและวิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนทําให
ผูวิจัยวิเคราะหแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนดังนั้น
1. แนวทางการคัดกรองและการปองกัน ภาวะเครียดของผูดูแ ล เปนระบบบริการที่ชุมชนสามารถจัดการไดดวย
ตนเองโดยเริ่มตนจากการคัดภาวะเครียดของผูดูแลดวยตนเอง และรณรงคใหความรูเกี่ย วกับวิธีการจัดการดูแลสภาพจิตใจใน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรในชุมชน
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2. แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลเมื่อผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกิดภาวะฉุกเฉิน สําหรับในพื้นที่เทศบาล
มีระบบรถฉุกเฉินกูชีพที่ไดรับการสนับสนุนจาก เทศบาลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมในเฉพาะในเขตเทศบาล เพื่อสงผูปวยฉุกเฉินไป
ยังโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพโพรงมะเดื่อ มีร ะบบการประสานงานสงข อมูล การเจ็บ ปวยไปยั ง
โรงพยาบาลปลายทางพรอมสามารถดูแลเบื้องตนระหวางนําสงได ซึ่งมีการแบงพื้นที่เขตความรับผิดตามแก อสม. เปนหมูบาน
ในพื้นที่ละแวกบานของอสม.เอง ซึ่งจะทําใหการเขาถึงบริการสามารถทําไดรวดเร็วและถูกตองเนื่องจาก อสม.เปนคนในพื้นที่มี
ความคุนเคยกั บพื้ นที่เ ปนอย างดี โดยมีเ จาหน าที่ โรงพยาบาลสง เสริ มสุ ขภาพเป นที่ ปรึ กษาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ งเปนแหล ง
สนับสนุนทางดานจิตใจใหกับผูดูแลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินไดอยางทันที
3. แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแ ลโดยชุมชน เมื่อผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจําหนายกลับมาอยูในชุมชน
พบปญหาที่สําคัญคือ ผูปวยและครอบครัวมีปญหาเรื่องการปรับตัว ไมสามารถยอมรับกับภาวะพิการที่ยังหลงเหลือ ขาดองค
ความรูในการดูแลตนเอง ญาติไมมีประสบการณการดูแลผูปวย ชุมชนโพรงมะเดื่อ มีการจัดการ เพื่ อใหบริการและสนับสนุน
การดูแลผูปวยอยางเปนระบบ ตอเนื่อง จนครอบครัวสามารถจัดการดูแลผูปวยได ประกอบดวย 3 สวนที่ทํางานงานรวมกัน คือ
ภาครั ฐ โดยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพประจํ าตํ าบล ภาคประชาชน โดยอาสาสมั ค ร และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขและองกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จัดทีมเยี่ยมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่
สาธารณสุ ข พยาบาล อาสาสมัค รประจํ าหมูบ าน ภายในระยะเวลา 1 สั ปดาห ห ลัง จําหน ายจากโรงพยาบาลเพื่อประเมิ น
ความสามารถในการดูแลผูปวย และใหขอมูลดานทางวิชาการ เฉพาะกรณีผูดูแลที่ไมสามารถจัดการความเครียดได แนะนําใหมี
การเปลี่ยนคนดูแล พรอมใหเกิดกิจกรรมการระบายความรูสึกและเทคนิคการผอนคลาย และใหคําปรึกษาเบื้องตนทางโทรศัพท
เพื่อใหชวยผูดูแลรูสึกไดรับการสนับสนุนทางดานจิตใจและวิชาการ
2) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และอาสาสมั ค ร จั ด บริ การเยี่ ย มบ านสั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง ในผู ป วยรายใหม
จัดบริการนวดแผนไทย ชวยดูแลความสะอาดรางกายในรายที่ไมมีญาติและสอนการทํากายภาพอยางงาย มีการประสานงานกับ
หนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อใหบริการกรณีที่ตองการการดูแลที่ซับซอนและประสานงานนํารถมารับผูปวยไปรับ – สงผูปวยในการ
เดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อใหผูดูแลเกิดความรูสึกเปนมิตรและไดรับการสนับสนุนทางสังคม
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณในเรื่องสุขภาพ โดยจัดใหมีรถกูชีพรับ-สงผูปวยเพื่อไป
โรงพยาบาลทุกกรณี เพื่อใหชวยลดคาใชจา ยของผูดูแล จะสงผลใหผูดูแลมีความสบายใจที่ไดรับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
6. อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหส ถานการณสภาพจิตใจของผูดูแลและวิธีการดู แลสภาพจิตใจของผูดูแ ลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองในชุมชน พบวา ความเครียด สงผลกระทบตอรางกายทางสรีรวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมี ทําใหผูดูแล มีแบบแผนการนอน
เปลี่ยนแปลงไป อาการเหนื่อยงาย หายใจไมเต็มอิ่ม หนาตาไมยิ้มแยมแจมใส ไมอยากพูดคุยกับคนอื่น บางครอบครัวอยูกันตาม
ลําพัง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความเครียดของเซลเย อางในอังศินันท อินทรกําแหง (2551) และวิธีการดูแลสภาพจิตใจของ
ผูดูแ ลไดมาจากการสนับสนุน ทางดานจิต ใจและวิช าการ ทางดานสัง คมจากองคกรในชุมชน ทางดานเศรษฐกิจจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีผลตอสภาพจิตใจของผูดูแล ซึ่งสะทอนวา จากปรากฏการณภาวะเครียดของผูดูแลจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับ
ประสบการณการดูแล การสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ ภาวณี พรหมบุตร นพวรรณ เปยซื่อ สมนึก สกุลหงส
โสภณ (2557) และ ปยนุช ภิญโยและคณะ(2558) ผูดูแลที่มีภาวะเครียดต่ําจะไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมสูงและมีสมรรถนะ
ของผูดูแลสูง แตจากการวิจัยครั้งนี้ไมไดมีการวิเคราะหสมรรถนะของผูดูแลกอนจึงทําใหไมสามารถยืนยันไดวา สมรรถนะของ
ผูดูแลมีผลตอสภาพจิตใจแตจากการวิเคราะหสถานการณสภาพจิตใจของผูดูแลบนพื้นฐานครอบครัวหรือมีสมาชิกในครอบครัว
ดูแลที่แตกตางกันจะสงผลตอสภาพจิตใจแตกตางกั นเชนกัน ซึ่งสอดคล องกับทฤษฎีแรงสนับ สนุนทางด านสังคม (House ,
1981 อางในฤติมา รักษารักษ และ งามลมัย ผิวเหลือง, 2558)
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อยางไรก็ตามแรงสนับสนุนทางสังคมที่ญาติผูดูแล ไดรับมากที่สุดมาจากครอบครัว สอดคลองกับผลการศึกษา ที่ผาน
มาที่พบวา แหลงสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุดมาจากบุคคลใน ครอบครัว/ญาติรองลงมา
คือ เพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน และบุคลากรทางดานสุขภาพ ตามลําดับ (ธัญญาภรณ ดาวนพเกา, 2547) ทั้งนี้ญาติผูดูแลที่มีแรง
สนับสนุน ทางสังคมจากครอบครัวมาก มีความเครียดนอยเนื่องจาก แรงสนับสนุนทางสังคมที่ญาติผูดูแลไดรับโดยตรงจาก
สมาชิ กในครอบครัว ทั้งในเรื่องการชวยเหลือดานข อมูลคํ าแนะนํา ใหกําลังใจ ดานการเงินและความช วยเหลือ ในกิ จวัต ร
ประจําวันเปนแรงผลักดันใหญาติผูดูแลสามารถดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บานไดอยางมั่นใจ รวมทั้งการไดรับคําแนะนํา
กําลังการแสดงออกถึง ความหวงใย พึ่งพาซึ่งกันและกัน ทําใหญาติผูดูแลมี ความรูสึกมั่นคงในอารมณ สามารถแกไขปญหาและ
มี กําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและลดความเครียด ที่เกิดขึ้นในญาติผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ บานได
(กรรณิกา คงหอม และคณะ, 2548) สอดคลองกับผลการศึกษา ครั้งนี้ที่พบวา บางครอบครัวอยูกันตามลําพังไมมีลูกหลานแต
ไดรับเงินจากลูกหลานมาเลี้ยงก็จะดูตามที่สามารถทําไดแตมีเพื่อนบานที่คอยแวะเวียนมาเยี่ยมใหกําลังใจก็พอทําใหรูสึกอุนใจ
เพราะมีเพื่อนคุยชวยกันคิดวาจะทําอยางไร ไดรับคําแนะนําเปนระยะๆก็สามารถดูแลไปไดตามคําแนะนํา
7. ขอเสนอแนะและการนําไปใช
1. ควรทําการวิเคราะหสมรรถนะของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเพื่อทําใหสามารถเปรียบเทียบสภาพ
จิตใจไดชัดเจนขึ้น
2. ควรมีการนําแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนไปทดลองใชเพื่อใหเกิดการดูแล
แบบบูรณาการโดยใชทุนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การจัดการเพือ่ ปองกันภาวะช็อกทีเ่ กิดจากการตกเลือดหลังคลอด: บทบาทผดุงครรภ
Prevention and Management of Postpartum Hemorrhage: Primary Midwifery Care
ศิริพร ฉายาทับ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เปนภาวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับมารดาในระยะหลังคลอดทุกคน โดยแบงสาเหตุของการตก
เลือดหลังคลอดเปน 4 กลุม คือ เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกไมดี มีการฉีกขาดของชองทางคลอดหรือที่มดลูก มีเศษรกคาง
และมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด การจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดไดมีพัฒนาการมาโดยตลอดเนื่องจาก
ภาวะนี้เปนสาเหตุอันดับแรกที่ทําใหมารดาหลังคลอดเกิดภาวะช็อก เสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดจํานวนมาก แนวปฏิบัติที่นิยม
ใชกันโดยทั่วไปและองคการอนามัยโลกแนะนํา คือ การจัดการปองกันการตกเลือดในระยะที่สามของการคลอด และการเฝา
ระวังปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ของมารดาหลังคลอดที่อาจจะทําใหเกิดภาวะนี้ในแตละราย ทําใหผดุงครรภไดแสดงบทบาทการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเฝาระวังการตกเลือดดวยชื่อวา “ถุงตวงเลือด” ทําใหผดุงครรภสามารถประเมินปริมาณการเสียเลือดของมารดา
หลังคลอดไดดี และอัตราภาวะช็อกจากการเสียเลือดและอัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดลดลง
คําสําคัญ: ภาวะตกเลือดหลังคลอด บทบาทผดุงครรภ การจัดการ
Abstract
Postpartum hemorrhage (PPH) is the significant cause of maternal morbidity and mortality worldwide.
According to World Health Organization (WHO) it is estimated that 60% of maternal deaths in industrialized
countries are due to Postpartum Hemorrhage (PPH) which accounts for more than 100,000 maternal
deaths per year. Postpartum Hemorrhage (PPH) ranks the leading cause of obstetric complications along
with uterine atony, vaginal or uterine hemorrhage, abnormal placenta and blood coagulation. Active
management of the third stage of labor and assessment of postpartum risk has been recommended by
the World Health Organization (WHO) to reduce the occurrence and severity of PPH. In Thailand, “Blood
Assessment Bag” is an innovation created by Midwives which is an assessment tool in maternal blood
loss during delivery. Blood Assessment Bag is a plastic film collecting bag which is widely used in early
the assessment of postpartum blood loss volume of mothers to inhibit maternal shock. This paper aims
to discuss the management and effectiveness of Blood Assessment Bag in the prevention of postpartum
hemorrhage and reduction maternal shock from massive maternal blood loss.
Keywords: postpartum hemorrhage, midwife, management
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1. บทนํา
ภาวะตกเลือดหลังคลอด(Postpartum hemorrhage) หมายถึ งภาวะที่ มีการสู ญเสีย เลื อดเนื่องจากการคลอด
มากกวา 500 มิลลิลิตร ในการคลอดทางชองคลอด และมากกวา 1,000 มิลลิลิตร ในการคลอดโดยวิธีการผาตัดคลอด รวมทั้ง
ความเขมขนของเลือด (Hematocrit) ลดลงรอยละ10 ปริมาตร หรือมีความจําเปนที่ตองไดรับเลือดทดแทน (Lowdemilk,
Perry & Cashion, 2010) จากอุบัติการณพบวา ภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะแทรกซอนและเปนสาเหตุนําของภาวะทุ
พลภาพและการเสีย ชี วิต ที่สํ าคัญ ของมารดาทั่วโลก (World Health Organization, 2012) สําหรับ ประเทศไทยสถิ ติ
สาธารณสุขของประเทศไทยภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนหนึ่งในสาเหตุการตายของผูคลอดที่พบบอยที่สุดในชวงปพ.ศ.2556 –
2558 พบวาอัตราการตายของมารดา คิดเปนรอยละ 22.2 23.3 และ 24.6 ตามลําดั บ (สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข, 2558)เมื่อเกิดภาวะนี้ ถาผูคลอดไดรับการชวยเหลือไดรวดเร็วและเหมาะสม ผูคลอดจะสามารถกลับคืน
สูสภาวะปกติได แตถาไดรับการชวยเหลือไมทันเวลาอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอมารดา เชน เกิดภาวะทุพพลภาพ ถูกตัด
มดลูก มีอาการซีด เหนื่อยเพลีย ความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง มีภาวะช็อกในรายที่รุนแรงอาจจะเกิดภาวะอาการชี
แฮน (Sheehan’s syndrome) หรือผูคลอดอาจเสียชีวิตได ผลจากภาวะดังกลาวยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว
การเลี้ยงดูบุตร และการสูญเสียงบประมาณเพื่อการบําบัดรักษาภาวะทุพพลภาพที่เกิดขึ้นจากการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง
ในปจจุบันจึงมี หนวยงานตางๆหาแนวทางการปองกันการตกเลือดโดยพัฒนาแนวปฏิ บัติต างๆ มีการประยุ กตใ ช
ผลงานวิจัยในการดูแลกลุมเปาหมายมากขึ้น ตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด แตปญหาการตกเลือดหลัง
คลอดยังคงมีอัตราที่สูงจึงมีผูคิดคนแนวทางการประเมินปริมาณเลือดโดยใชถุงตวงเลือด และมีการทดลองหลายครั้งจนพบวา
ถุงตวงเลือดที่อัตราความแมนยําในการประเมินภาวะเลือดออกมากกวาการคาดคะเนโดยสายตา อยางไรก็ตามเชิงนโยบายของ
หนวยงานตางกําหนดเปาหมายในการปองกันการเกิดภาวะตกเลือดรุนแรงเพื่อไมใหเกิดภาวะทุพพลภาพ มากกวาการคํานึงถึง
อัตราการเกิดการตกเลือดหลังคลอดที่สูงขึ้น
ดังนั้นเปาหมายการปองกันการตกเลือดยังคงตองปฏิบัติกันตอไป โดยการพัฒนาสมรรถนะของผดุงครรภใหมีทักษะ
สําคัญในการประเมินภาวะเสี่ยงของผูคลอดในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด เพื่อปองกันการตกเลือดหลังคลอดโดยผดุงครรภ
สามารถประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทันทีหลังรกคลอด พรอมใหการชวยเหลือเบื้องตนเพื่อหยุดไมใหเลือดออกมากขึ้นโดย
การคลึงมดลูกใหกลมแข็งและกดบริเวณเหนือหัวหนาวซึ่งเปนตําแหนงของคอมดลูกใหเกิดการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก และ
ประเมินเลือดที่ออกอยางรวดเร็วและแมนยําดวยการนําใชถุงตวงเลือดจะทําใหผดุงครรภสามารถประเมินผูคลอดที่มีการเสีย
เลื อดจํ า นวนมากไม ใ ห เ กิ นเกณฑ ข องภาวะตกเลื อดได รวมถึ ง ให ไ ด รั บ การช วยเหลื ออย างทั นท วงที จ ากที ม สุ ข ภาพ ซึ่ ง
ประกอบดวย การประเมินสัญญาณชีพ การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําในอัตราที่เหมาะสม การไดรับยากระตุนการหดรัดตัว
ของมดลูกตามความจําเปน รวมถึงการพยาบาลเพื่อใหผูคลอดปลอดภัยจากภาวะช็อกหรือภาวะแทรกซอนอื่นๆ อยางเรงดวน
เพื่อปองกันภาวะทุพพลภาพจากการตกเลือดหลังคลอดตามมา
2. แนวคิดหลักของภาวะตกเลือดหลังคลอด
แนวหลักของภาวะตกเลือดหลังคลอดจะมีการกําหนด นิยาม ชนิดสาเหตุ อาการและอาการแสดงและการประเมิน
ภาวะเสี่ยงตอการตกเลือดหลังคลอด โดยผูใหคํานิยามจะระบุตามปริมาตรของเลือด และใชเกณฑอาการและอาการแสดงรวม
ดวยเพื่อทําใหมีความหมาย และชนิดของภาวะตกเลือดหลังคลอดตรงกัน จึงสรุปแนวคิดหลักของภาวะตกเลือดหลังคลอดได
ดังนี้
2.1 นิยามของภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum hemorrhage) หมายถึง ภาวะที่มีการเสียเลือดทางชอง
คลอดตั้งแต 500 มิลลิลิตรขึ้นไป (World Health Organization, 2012) หลังจากสิ้นสุดระยะที่ 3 ของการคลอด หรือเมื่อมี
การลดลงของความเขมขนของเลือด (hematocrit) รอยละ10 หรือมากกวารอยละ 1 ของน้ําหนักตัว ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณ
และความเขมขนของเลือดในรางกายผูคลอดแตละคนไมเทากัน ผูที่มีรูปรางเล็กหรือมีภาวะโลหิตจางแมสูญเสียเลือดไมถึง 500
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มิลลิลิตร อาจมีอาการของภาวะช็อกได ภาวะตกเลือดหลังคลอดนับเปนสาเหตุการเสียชีวติ ของมารดาที่สําคัญ และคิดเปนรอย
ละ 25 ของสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาทั่วโลกเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิก เชน ภาวะที่มีเลือดออกทางชองคลอดปริมาณ
มากหลังจากสิ้นสุดระยะที่ 3 ของการคลอดจนทําใหผูคลอดมีอาการทางคลินิก ไดแก อาการวิงเวียน หนามืด เปนลม และ/
หรือมีอาการแสดงของปริมาณเลือดในรางกายต่ําลง (hypovolemia) ไดแก ความดันโลหิตลดลง ชีพจรเตนเร็ว หรือปริมาณ
ปสสาวะลดลง
2.2 ชนิดของภาวะตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดแบงไดเปน 2 ชนิด ตามระยะเวลาของการเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด ไดแก
2.2.1 การตกเลื อดภายใน 24 ชั่ วโมงแรกหลั ง คลอด เรี ย กว า การตกเลื อดระยะแรกหลั ง คลอด หรื อ
เฉียบพลัน (early or immediate postpartum hemorrhage) พบไดบอยสาเหตุที่สําคัญคือ มดลูกหดรัดตัวไมดี มีเศษรก
คาง เกิดการฉีกขาดของชองทางคลอดและความผิดปกติของเลือด
2.2.2 การตกเลือดที่เกิดขึ้นภายหลัง24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดไปจนถึง 6 สัปดาหหลังคลอดเรียกวา การตก
เลือดหลังคลอดในระยะหลังหรือทุติยภูมิ (late or delay postpartum hemorrhage) พบไดนอย สวนใหญจะพบหลังคลอด
ประมาณ 1-2 สัปดาห สาเหตุที่ทําใหเกิด ไดแก สวนของรกคางในโพรงมดลูก การอักเสบของโพรงมดลูก ภาวะมดลูกไมเขาอู
เนื้องอกของมดลูก
2.3 สาเหตุของภาวะตกเลือดหลังคลอดการตกเลือดในระยะแรกหลังคลอดซึ่งพบไดมากที่สุด สาเหตุของการตก
เลือดในระยะแรกหลังคลอด แบงเปนกลุมเสี่ยงและสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอดได 4 กลุม(4Ts:Tone Trauma Tissue
Thrombin) (ตรีภพ เลิศบรรณพงษ, 2556)ดังนี้
2.3.1 Tone หมายถึง ความผิดปกติในการหดรัดตัวของมดลูก เปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดประมาณรอยละ 70
ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไมดี (uterine atony) เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการตกเลือดหลัง
คลอดได บอยเนื่ องจากมีความผิดปกติข องกลามเนื้ อมดลูก ทํ าให มดลู กหดรัด ตัวอยางไม มีป ระสิ ทธิภ าพ สง ผลใหเ กิดความ
ลมเหลวในกลไกการควบคุมการตกเลือดในระยะหลังรกคลอด ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหมดลูกหดรัดตัวหลังคลอดไมดี ไดแก ระยะการ
เจ็บครรภคลอดยาวนาน การยืดขยายตัวของกลามเนื้อมดลูกมากเกินไป เชน การตั้งครรภแฝด การตั้งครรภแฝดน้ํ า มดลูกหด
รัดตัวไมดีตั้งแตระยะแรกของการคลอด ทารกในครรภตัวโตผิดปกติ การอักเสบของถุงน้ําคร่ํา การคลอดเร็วกวา ปกติ การมี
ปสสาวะเต็มกระเพาะปสสาวะ การตกเลือดกอนคลอด ประวัติการตกเลือดจากการคลอดครั้งกอนการใชยาทําใหมดลูกคลาย
ตัว เชน การใชยาระงับความรูสึกทั่วไป การใชยาลดการหดรัดตัวของมดลูก การมีเนื้องอกของกลามเนื้อมดลูก รกลอกตัวกอน
กําหนด รกเกาะต่ํา การตั้งครรภและคลอดบุตรมากกวา 5 คน
2.3.2 Trauma หมายถึง การบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดกับชองทางคลอดและอวัยวะสืบพันธุพบเปนสาเหตุ
ไดประมาณรอยละ 20 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดสาเหตุคือ การฉีกขาดของชองทางคลอด ลักษณะที่สําคัญของเลือด
ที่ออกเนื่องจากการฉีกขาดของชองทางคลอด คือ เลือดเปนสีแดงสดขณะที่มดลูกมีการหดรัดตัวดี มีขอควรสังเกต คือ ถามีการ
เสียเลือดมากหลังคลอด โดยที่มดลูกมีการหดรัดตัวดี และตรวจรกพบวาครบสมบูรณดี สาเหตุของการตกเลือดนาจะมาจากการ
ฉีกขาดของชองทางคลอด ตําแหนงของการฉีกขาดที่พบไดบอยไดแก ปากมดลูก ผนังชองคลอด ผนังกระเพาะปสสาวะ และ
แผลฝเย็บโดยเฉพาะในรายที่ฉีกขาดเกินกวาที่ตัดเย็บไว ปจจัยสงเสริมใหเกิดการฉีกขาด ไดแก การทําสูติศาสตรหัตถการตางๆ
เชน การใชคีม การใชเครื่องดูดสุญญากาศ หรือการคลอดเฉียบพลัน การตัดฝเย็บที่ไมถูกวิธี ทาของทารกผิดปกติ ทารกมีขนาด
ใหญ มีเสนเลือดขอดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ และมีแผลเปนจากการติดเชื้อ
2.3.3 Tissue หมายถึง การเหลือคางของผลผลิตจากการตั้งครรภ เชน รก เยื่อหุมทารกพบไดประมาณรอยละ
10 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทัง้ หมด สาเหตุเกิดจากรกหรือเศษรกคางภายในมดลูก (retained placenta) เกิดขึ้นจากการ
ที่รกลอกตัวเปนบางสวน เนื่องจากรกคาง รกเกาะลึก หรือรกเกาะติดแนนกับผนังมดลูก ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหรกเกาะลึก ไดแก
การตั้งครรภและการคลอดหลายครั้ง เคยไดรับการผาตัดมดลูก รกเกาะต่ํา เคยไดรับการขูดมดลูก และการติดเชื้อในโพรงมดลูก
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สวนเศษรกคางนั้นสวนใหญเปนสาเหตุทําใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดในวันที่ 6-10 หลังคลอด เนื่องจากมีการเสื่อมสลายของ
เศษรกที่คางอยูแลวหลุดออกมา ทําใหเลือดออกจากบริเวณที่รกเกาะได นอกจากนี้อาจเกิดจากการทําคลอดรกที่ไมถูกวิธี ความ
ผิดปกติของรก เชน รกมีขนาดใหญ มีรกนอย รกเกาะลึก
2.3.4Thrombin หมายถึง ความผิ ดปกติ ข องเกล็ ดเลื อดและระบบการแข็ง ตัวของเลื อด พบไดนอยมาก
ประมาณรอยละ 1 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดสาเหตุคือ ความผิดปกติในกลไกการแข็งตัวของเลือด ปจจัยเสี่ยงที่ทํา
ใหเกิดภาวะนี้ ไดแก ทารกตายในครรภ รกลอกตัวกอนกําหนด ภาวะความดันโลหิตสูงรวมกับการตั้งครรภและมีการแตกสลาย
ของเม็ดเลือดแดง เอนไซมในตับสูงขึ้นและเกล็ดเลือดต่ํา ภาวะน้ําคร่ําอุดตันในเสนเลือด และมีการติดเชื้ออยางรุนแรง กรณีที่
ตรวจพบวามดลูกมีการหดรัดตัวดี ไมมีรกคาง รวมทั้งไดตรวจชองทางคลอดแลววาไมมีการฉีกขาด ตองนึกถึงภาวะนี้เสมอ
2.4 อาการและอาการแสดงของภาวะตกเลือดหลังคลอด
2.4.1 มีเลือดออก เลือดที่ออกมานี้อาจไหลออกมาใหเห็นทางชองคลอด หรือคั่งคางอยูภายในชองทางคลอดก็
ได ในรายที่มีเลือดออกมาใหเห็นอาจมีลักษณะไหลซึมหรือไหลพุงออกมา สวนที่ขังอยูในโพรงมดลูกหรือชองคลอดมักจะไมไหล
ออกมา แตเมื่อกระตุนมดลูกใหแข็งแลวกดไลเลือดก็จะมีเลือดไหลออกมา
2.4.2 มีอาการของการเสียเลือด ไดแก ซีด เหงื่อออก ชีพจรเบาเร็ว หายใจหอบ ความดันโลหิตต่ํา ใจสั่น ตัว
เย็น รูสึกกระหายน้ํา ระยะแรกจะหายใจเร็ว แตตอไปจะหายใจชาลง มีอาการหนาวสั่น เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองนอยลง
อาจจะมีปสสาวะนอยลง ถาอาการรุนแรงอาจช็อก ไมรูสึกตัว และอาจเสียชีวิตได
2.4.3 ตรวจการหดรัดตั วของมดลู ก โดยใช มือคลํ าหน าทอง อาจพบยอดมดลูกอยูเหนือระดับสะดือหรือมี
ขนาดใหญกวาปกติเนื่องจากมีเลือดขังอยูขางใน หรืออาจพบมดลูกออนปวกเปยกในระยะที่มีอาการรุนแรงมาก
2.5 ภาวะแทรกซอนของภาวะตกเลือดหลังคลอดประกอบดวย
2.5.1 เกิดภาวะซีดออนเพลียอาจเปนลมหมดสติไดและอาจทําใหเกิดการติดเชื้อหลังคลอดไดงาย
2.5.2 การเสียเลือดมาก อาจทําใหตอมใตสมองสวนหนาขาดเลือดไปเลี้ยง และการสรางฮอรโมนลดต่ําลงเกิด
กลุมอาการซีแฮน (Sheehan’s syndrome) ซึ่งจะทําใหไมมีน้ํานมหลังคลอดไมมีประจําเดือน เตานมเล็กลง ขนที่รักแรและ
หัวหนาวร วง ต อมไทรอยด และต อมหมวกไตส วนนอกทํ างานบกพร อง (Dökmetaş,Kilicli, Korkmaz, &Yonem,2006)
อยางไรก็ตาม พยาธิกําเนิดของภาวะนี้ยังไมทราบแนชัด และสวนใหญของมารดาทีต่ กเลือดหลังคลอดอยางรุนแรงก็ไมเกิดภาวะ
นี้ ภาวะนี้จึงพบไดนอยประมาณ 1: 10,000 ของการคลอด
2.5.3 การตกเลือดที่ควบคุมไมได อาจทําใหตองตัดมดลูกเพื่อหยุดการเสียเลือด ทําใหไมสามารถตั้งครรภ
ตอไปไดอีก
2.5.4 กรณีที่เลือดออกอยางรุนแรงและรวดเร็ว หรือดูแลรักษาไมทันทวงที อาจทําใหเปนอันตรายถึงชีวิตได
3. การจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวามีงานวิจัยตางประเทศจํานวนมากที่สรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการ
เพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยมีการพัฒนาวิธีการต างๆ มีการปรับวิธี และการจัดการดูแลมารดาหลังคลอดตาม
ความเหมาะสมและความตองการของแตละคน จะชวยลดอัตราการตกเลือดหลังคลอดและลดอัตราการเสียชีวิตลงได โดยมีรา
ยะเอียดของงานวิจัยดังนี้
การผาตัดคลอดหรือการคลอดโดยใชระยะเวลานาน หรือในกรณีที่ทําการคลอดแลวมีการใหยาออกซีโตซินสามารถ
ทํานายไดวามารดาหลังคลอดจะมีภาวะของการตกเลือดหลังคลอด สาเหตุเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไมดี รกมีการลอกตัว
ผิดปกติ ซึ่งมีนับสําคัญกับการตกเลือดหลังคลอดอยางรุนแรง (Ekin, Gezer, Solmaz, Taner,Dogan, &Ozeren, 2015)
นอกจากนั้นยังพบวา การปองกันและการจัดการภาวะตกเลือดหลังคลอดมีการกําหนดแนวทางการประเมินภาวะเสี่ยงใน 4
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แนวทางคือ การประเมินภาวะความผิดปกติในการหดรัดตัวของมดลูกการบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดกับชองทางคลอดและ
อวัยวะสืบพันธุการเหลือคางของผลผลิตจากการตั้งครรภความผิดปกติของเกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือด ซึ่งปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหเกิดภาวะของการกระตุนใหเกิดภาวะเลือดไหลไมหยุดเนื่องจากการผาตัดคลอดทางหนาทอง หรือขั้นตอนการนํา
รกออกหลังคลอดลวนแตเปนปจจัยเสี่ยงที่ตองพึงระวัง แตราชวิทยาลัยแพทยสูติศาสตรและนรีเวชของสหรัฐอเมริกาแนะนําวา
การคลอดทางชองคลอดทุกกรณีสามารถปองกันภาวะการตกเลือดหลังคลอดไดเปนอยางดี หากมีการจัดการตั้งแตระยะที่สาม
ของการคลอด รวมถึงการคลอดที่ใชยาออกซีโตซินสามารถใชยับยั้งการตกเลือดหลังคลอดไดเพราะเปนยาทางเลือกสําหรับการ
ปองกั นภาวะตกเลื อดหลังคลอดทางช องคลอด แตร าชวิ ทยาลัยแพทย สูติศาสตร และนรีเ วชของออสเตเลีย และนิวซี แลนด
แนะนําวา ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดใหมีทิศทางเดียวกัน โดยแนะนําวา การรั กษาโดย
ไมใชวิธีการผาตัดอาจจะใชการใสบอลลูนหรือผาอนามัยที่มดลูกเพื่อหยุดการมีภาวะเลือดออกนาจะเหมาะสมกวา อยางไรก็
ตามทุกหนวยงานตางแนะนําใหระมัดระวังการทําคลอดรกโดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยวารกมีความผิดปกติและการดูแลในระยะ
ที่ 3 ของการคลอดการผาตัดมดลูกทิ้งทั้งหมดไมไดรับการแนะนําใหเปนแนวปฏิบัติของทุกหนวยงาน (Dahlke, MendezFigueroa, Maggio, Hauspurg, Sperling, Chauhan, & Rouse,2015)
จากงานวิจัยในประเทศไทยหลายๆหนวยงานมีการจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดหลายประการเชน มี
การนําใชแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยมีการใชกระบวนการเรงคลอดรกดวยวิธี Active management of 3rd stage of labor
(AMTSL)อยางเปนระบบ ใชการตวงประเมินการเสียเลือดในระยะที่สามของการคลอด และใชการชั่งผาอนามัยประเมินการ
เสียเลือดในระยะ 2 – 24 ชั่วโมงหลังคลอดและมีการทดลองผลการนําใชถุงตวงเลือด โดยผลของงานวิจัยตางๆมีดังนี้
1) แนวปฏิบัติทางคลินิกโดยมีการใชกระบวนการเรงคลอดรกดวยวิธี Active management of 3rd stage of
labor (AMTSL) โดยผลการศึ กษาพบว ามี บางงานวิ จัย ที่ป ระสบความสํ าเร็จในการป องกันการตกเลื อดหลั งคลอดไดบ าง
งานวิจัยยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากอุปกรณและประสบการณในการคาดคะเนปริมาณเลือดมีผลตอการสรุปปริมาณการ
ตกเลือด โดยมีรายละเอียดดังนี้
มารดาในกลุมที่ไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมีสัดสวนการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
มากกวามารดาในกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (นววรรณ มณีจันทร, 2560) ซึ่งขัดแยงกับการศึกษา
ที่ผานมาของการศึ กษาของจิร าณี ปญญาป น (2553) ที่ไ ดศึกษาประสิท ธิผลของการใช แนวปฏิ บัติ การพยาบาลทางคลินิก
สําหรับการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงรายพบวามารดากลุมที่ไดรับการดูแล
โดยใชแนวปฏิบัติทางคลินิก มีสัดสวนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกนอยกวามารดากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการศึกษาของแสงเดือน วงศใหญ(2553)ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
การปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวามารดากลุมที่ไดรับการดูแลโดยใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกมีสัดสวนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกนอยกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
การศึกษาของธนภร กฤษณาพันธ (2553) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการปองกันการตก
เลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลพังงาพบวามารดากลุมที่ไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติทางคลินิกมีสัดสวนการตกเลือด
หลังคลอดระยะแรกไมแตกตางจากมารดากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติทั้งนี้สามารถดังเชนในการศึกษานี้ที่พบวาการประเมิน
การสูญเสียเลือดของมารดาในกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติสวนใหญอยูในชวง 301 – 400 มิลลิลิตรรอยละ 58.14 เมื่อเทียบ
กับมารดาในกลุมที่ใชแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกที่มีการสูญเสียเลือดในชวงเดียวกันพบเพียงรอยละ 25 และยัง
พบวาการสูญเสียเลือดในชวง 601 – 700 มิลลิลิตร 701 – 800 มิลลิลิตร และ 801 – 900 มิลลิลิตรไมมีรายงานในกลุมที่
ไดรับการดูแลตามปกติ สอดคลองกับหลายงานวิจัยที่พบวาการประเมินปริมาณเลือดหลังคลอดดวยวิธีการตวงหรือการชั่งมี
ประสิทธิภาพมากกวาการประเมินดวยการคาดคะเนดวยตาเปลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2) ผลของการการนําใชถุงพลาสติกแผนฟลมในการประเมินปริมาณเลือดที่ไดจากการคาดคะเนตาเปลาพบวา การใช
ถุงพลาสติกแผนฟลมสามารถมีความแมนยํากวาและชวยทําใหการดูแลผูคลอดที่มีการสูญเสียเลือดในโรงพยาบาลไดเร็วขึ ้น
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อยางไรก็ตามการจัดการภาวการณตกเลือดตองตัดสินใจรวมกับสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลง อาการและภาวะช็อก ลักษณะของ
การบาดเจ็บ และโรคประจําตัว แตอยางไรก็ตามปริมาณเลือดที่ประเมินได จากถุงพลาสติกแผนฟลมไดจากเลือดหลังทารก
คลอดแลวซึ่งเปนเลือดจากการลอกตัวของรกและขณะเย็บแผลฝเย็บเทานั้นที่ไมไดรวมเลือดที่ไดจากการฉีกขาดหรือการตัดฝ
เย็บกอนทารกคลอด (รสสุคนธ จันทรดาประดิษฐ และสรอยอนุสรณธีรกุล, 2558) ซึ่งไดทําการทดลองเรื่องการใชถุงใส ถุง
ปลอดภัยที่โรงพยาบาลทาอุเทนพบวา สามารถดูแลรักษาลดภาวะแทรกซอนจากภาวะตกเลือดหลังคลอดไดเร็วขึ้น นวัต กรรม
ถุงใสคือถุงอีกประเภทในการตวงเลือดที่พัฒนาขึ้นเอง สามารถทําใหลดคาใชจายในกระบวนการซักผาที่เปอนได และประมาณ
ปริมาตรเลือดไดอยางแมนยํา
4. บทบาทของผดุงครรภในการจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
บทบาทของผดุงครรภเปนบุคคลที่สําคัญในการปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดเบื้องตนสามารถแสดง
บทบาทของผดุงครรภดังนี้
4.1 บทบาทการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
4.1.1 ซักประวัติอยางละเอียดเกี่ย วกับ การตั้งครรภ การคลอด โรคประจําตั ว เชน โรคโลหิ ตจาง โรคที่
เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หาสาเหตุและเหตุชวนใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดและประเมินวาผูคลอดมี ปจจัยเสี่ยง
ทางคลินิกต อการตกเลื อดหรือไมโ ดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ ที่มีระดับความเขมขนของเลื อดต่ํากวารอยละ 33 และควรมีการ
เตรียมความพรอมโดยการเตรียมเลือดหรือองคประกอบของเลือดใหพรอมกอนเขาสูระยะคลอด
4.1.2 ประเมินการแข็งตัวของมดลูกในระยะคลอด ประเมินระยะเวลาของการหดรัดตัวของมดลูกในแตละ
ครั้งตองประเมินอยางนอย 3 ครั้งติดตอกันประมาณ 10-15 นาทีเพื่อใหทราบแบบแผนของการหดรัดตัวและจังหวะในการหด
รัดตัว และควรมีการเฝาระวังในรายที่มีการหดรัดตัวของมดลูกผิดปกติ
4.1.3 กรณี ที่แ พทย มีคํ าสั่ง การรักษาใหย าออกซีโ ทซิน ผดุ งครรภ ควรดําเนินการดัง นี้ ถ าพบสง ผิ ดปกติ
ดังตอไปนี้ คือ มดลูกหดรัดตัวหางนอยกวา 2 นาที หดรัดตัวนานเกิน 90 วินาทีเสียงหัวใจทารกผิดปกติ ใหหยุดยาทันที แลว
เพิ่มจํานวนหยดของน้ําเกลือที่ไมมียาเปน 30-40 หยดตอนาทีใหผูคลอดนอนตะแคงซาย ใหออกซิเจน ฟงเสียงหัวใจทารกใน
ครรภและประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ทุก 5 นาที และรายงานแพทยถาไมดีขึ้น
4.1.4 ผูค ลอดที่เคยคลอดบุตรมาหลายครั้ง มีสวนสูงนอย ทารกตัวโต ทารกอยูในทาผิดปกติหรือไดรับยามา
นาน ตองใหการดูแลใกลชิดมากยิ่งขึ้น สังเกตอาการมดลูกแตกคุกคาม
4.1.6 การทํา Active management of third stage of Labourโดยการใหยากระตุนการหดรัดตัวของ
มดลูกทันทีที่ทารกคลอด(ตองมั่นใจวาไมใชครรภแฝด) การทําคลอดรกดวยวิธี controlled cord traction และการนวดมดลูก
ภายหลังคลอด
4.1.5ในระยะหลังคลอด ดูแลใหผูคลอดไดรับยาตออีกอยางนอย1 ชั่วโมงเพื่อใหมดลูกหดรัดตัวดีและปองกัน
การตกเลือดหลังคลอด
4.2บทบาทการประเมินภาวะเสี่ยงภาวะตกเลือดหลังคลอดประกอบดวย
4.2.1 คะเนปริมาณเลือดที่ออกทางชองคลอดมากกวา 500 มิลลิลิตร และเลือดที่ออกรุนแรงเพียงใด
4.2.2 ตรวจรางกายดูอาการแสดงของการเสียเลือด เชน สัญญาณชีพ ไดแก ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ํา
หรือซีดมากหรือไม เพื่อคะเนปริมาณเลือดที่เสีย
4.2.3 ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก ถายังหดรัดตัวไมดีหลังการสวนปสสาวะแลว แสดงวาการตกเลือดหลัง
คลอดเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไมดี แตถามดลูกหดรัดตัวดีแลวแตยังมีเลือดออกอยู แสดงวาเลือดออกจากสาเหตุอื่น
4.2.4 ตรวจการฉีกขาดของชองทางคลอดและปากมดลูก

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 617

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

4.2.5 ตรวจรกที่คลอดออกมาอีกครั้งวาครบหรือไม ในกรณีที่รกลอกตัวชาควรนึกถึงภาวะรกเกาะลึกผิดปกติ
เมื่อลวงรกและตรวจชิ้นสวนของรกที่คลอดออกมาวาออกไมหมด แสดงวานาจะมีรกคางอยูในโพรงมดลูก รวมทั้งควรตรวจวามี
รกนอยหรือไม
4.2.6 ถาตรวจทุกอยางขางตนแลวพบวาปกติ ใหตรวจสอบการแข็งตัวของเลือด
4.2.7 ถามีอาการช็อกโดยเลือดที่ออกทางชองคลอดไมมาก และไมไดสัดสวนกับปริมาณเลือดที่เสียไป แสดง
วาอาจมีเลือดออกในชองทอง ควรนึกถึงภาวะมดลูกแตก
4.3บทบาทการจัดการโดยใชถุงพลาสติกตวงเลือด ประกอบดวย
4.3.1 เลือกประเภทของถุงตวงเลือดที่เหมาะสมกับบริบทในการทํางาน โดยนําผลงานวิจัยหรือหลักฐานเชิง
ประจักษที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมถุงตวงเลือด
4.3.2 วิธีการใชถุงตวงเลือดเริ่มเมื่อผูคลอดเขาสูระยะเบงคลอดหลังจากการปูผารองคลอดเสร็จใหนําถุงตวง
เลือดเตรียมสอดใสใตกนของผูคลอดและใหถุงตวงเลือดอยูต รงกลางระหวางชองคลอด และทําคลอดตามปกติ
4.3.3 เมื่อทารกคลอดแลวเปดปากถุงเลือดเพื่อรองรับเลือดขณะรกลอกตัวและระหวางการทําคลอดรกและ
เมื่อรกลอกตัวสมบูรณเลือดขณะทําคลอกรกจะไหลลงสูถุงตวงเลือด ควรประเมินปริมาณเลือดออกหลังคลอดรกเพื่อประเมิน
แนวโนมการเสียเลือดจํานวนมากกวา 300 มิลลิลิตร หลังคลอดรกทันที เพื่อจัดการกับสาเหตุไดทันเวลา ไดแก มดลูกหดรัดตัว
ไมดี มีการฉีกขาดของชองทางคลอด
4.3.4 เมื่อตองทําการเย็บแผลใหทําการเปดปากถุงตวงเลือดเพื่อใหเลือดไหลลงถุง และเมื่อเย็บแผลเสร็จใหนํา
เลือดไปตวงพรอมประมาณการปริมาณเลือดจากแผนรองทุกประเภทเพื่อนํามาเปรียบเทียบปริมาณของการสูญเสียเลือด
4.3.5 ตรวจรางกายดูอาการแสดงของการเสียเลือด เชน สัญญาณชีพ ไดแก ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ํา
หรือซีดมากหรือไม เพื่อประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอด
5. บทสรุป
การเพิ่มประสิทธิผลการจัดการภาวะตกเลือดหลังคลอดสามารถทําไดตั้งแตระยะที่สามของการคลอด รวมถึงการ
คลอดที่ใชยาออกซีโตซินสามารถใชยับยั้งการตกเลือดหลังคลอดได โดยผดุงครรภคือบุคคลสําคัญในการจัดการและประเมิน
ภาวะเสี่ยงอยางทันทวงที และกํากับประเมินผลอยางใกลชิด ซึ่งแนวคิดการวิจัยและพัฒนางานดวยนวัตกรรมเพื่อเฝาระวังการ
ตกเลือดดวยชื่อวา “ถุงตวงเลือด” เปนสิ่งประดิษฐที่ตองนําไปขยายแนวคิดใหผดุงครรภสามารถทําการประเมินปริมาณการ
เสียเลือดของมารดาหลังคลอดไดดี และลดอัตราภาวะช็อกจากการเสียเลือดและอัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดตามมา
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ที่ชวยใหคําแนะนําและกรุณาแกไข ตรวจสอบความสมบูรณ
ของบทความ
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การสนับสนุนทารกใหไดรบั นมแมอยางเดียว 6 เดือน
เปนการเตรียมเด็กไทยเขาสูยคุ Thailand 4.0
Prepare Thai children for Thailand 4.0: the procedures for supporting
of Exclusive Breastfeeding
ดวงพร ผาสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
duangporn@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
บทความนีน้ ําเสนอเกี่ยวกับการสนับสนุนทารกใหไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน ซึ่งเปนการเตรียมเด็ก เตรียมคนที่มี
คุณภาพขั้นตน ซึ่งอยูในวาระแรก ๆ ของการขับเคลื่อนใหประเทศไทยใหเขาสูในยุค Thailand 4.0 ซึ่งตองใชความรวมมือรวมใจ
ของหลาย ๆ ฝาย เริ่มตั้งแตนโยบายของรัฐบาล อนุมัติพระราชบัญญัติการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก นโยบายสถานพยาบาล ตัวบุคคลากรที่มีความชํานาญการชวยเหลือใหนมแมในสถานพยาบาล ตัวแมผูซึ่งเปนผูให
กําเนิด แรงสนับสนุนจากครอบครัวของแมเชน สามีและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลซึ่งชวยสงเสริมใหแมหลังคลอดมี
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดนานถึง 6 เดือน แรงสนับสนุนตาง ๆ จากสังคม เชน ในชวงที่แมกลับบานหรือตองทํางาน
นอกบาน รวมถึงสถานประกอบการหรือที่ทํางานและผูรวมงานที่มีความเขาใจถึงความสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแม เอื้อตอ
การบีบเก็บน้ํานม มีสถานที่เหมาะสมกับการบีบเก็บน้ํานม รวมทั้งการมีเทคโนโลยีแบบดิจิตอลเขามาชวยในการหาขอมูลเพื่อ
ชวยเหลือกรณีมีปญหาตางๆในการใหนม เชนการใช แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อเปนทั้งเครื่องมือและกําลังใจใหแมที่ตั้งใจจะ
ใหนมลูกดวยตนเองสามารถใหนมลูกไดสําเร็จและถูกตองตามหลักของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ที่แนะนําโดยองคการอนามัยโลก
ซึ่งทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนหลักที่ถูกตองและเหมาะสมที่สดุ
คําสําคัญ: สนับสนุนนมแม นมแมอยางเดียว 6 เดือน ไทยแลนด 4.0
Abstract
This article is about “Support Procedures for Exclusive Breastfeeding (EBF)” during the first six months
of infancy. Exclusive breastfeeding is considered the first step to promote Thai infant health which also
conforms to the first element of Thailand 4.0 policy. To implement EBF, cooperation between many parties
and support procedures need to be established. These include public health policy and code of marketing for
breast-milk substitutes, health care provider, knowledge, attitude and practices of health care practitioner,
the mother herself and moral support from her family, and lastly the mothers’ employer and their
working condition also play an important role while they need to collect breast milk at the workplace.
Apart from the support groups and procedures mentioned above, mothers can seek support and guidance
from breastfeeding applications and websites available on smart phone as recommended by the WHO.
Keywords: support breastfeeding, exclusive breastfeeding 6 months, Thailand 4.0
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1. บทนํา
ในยุค Thailand 4.0 นี้ การเตรียมคนเขาสู Thailand 4.0 ถือเปน 1 ใน 5 วาระ ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0
ไดแก วาระที่ 1 เตรียมคนไทยเขาสู Thailand 4.0 วาระที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแหงอนาคต วาระที่ 3 การ
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม วาระที่ 4 เสริมสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจภายในประเทศ 77 จังหวัด วาระที่ 5 การบูรณา
การของอาเซียนสูประชาคมโลก (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559:17) จะเห็นไดวา คนเปนวาระแรก
ในการขับเคลื่อนใหประเทศเขาสูยุคดังกลาว ซึ่งการเตรียมคนที่มีคุณภาพจะตองมีลักษณะ 4 มิติดังนี้ ตองเปนคนที่ 1) มี
ความรูสูง ทักษะสูง 2) เปนคนที่มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสวนรวม 3) เปนคนลักษณะ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย ยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 4) เปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน ประกอบธุรกิจ อยาง
เปนสุข ในโลกยุคดิจิตอล โดยทั้ง 4 มิตินี้เริ่มสรางใหเกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth of people) ผานการสรางสังคม
แหงโอกาส เพื่อเติมเต็มแหงศักยภาพ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559:19)
2. วัตถุประสงคของบทความ
2.1 เพื่อชี้ใหเห็นวา การจะเขาสูยุค Thailand 4.0 จําเปนตองใชคนที่มีคุณภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ
2.2 เพื่อชี้ใหเห็นวาการสนับสนุนใหเด็กทารกไดรับนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือนเปนพื้นฐานสําคัญในการเริ่มพัฒนา
ทรัพยากรคนที่มีคุณภาพสูสังคม
2.3 เพื่อหาแนวทางที่ชวยเหลือใหทารกไดรับนมแมครบ 6 เดือนนั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝาย
รวมกัน และการมีตัวชวยในการสนับสนุนเรื่องดังกลาวโดยผานระบบดิจิตอล เปนที่แพรหลายโดยทั่วไป
3. การเลี้ยงลูกดวยนมแมในปจจุบนั
เปนที่ทราบโดยทั่วๆกันวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเปนระยะตั้งแต แรกเกิ ดจนถึงกระทั่งเด็กๆ โตถึงอายุ
ระดับหนึ่งนั้นมีประโยชน มากมาย ในการเริ่มต นของการผลิตทรัพยากรเด็ก ดังตอไปนี้ มีภูมิคุมกัน ลูกแข็งแรงไมปวย ลด
ภูมิแพ อารมณดี จิตใจดี ออนโยน มีความฉลาดทั้งทางสมองและอารมณ (กรรฺณิการ วิจิตรสุคนธ, 2555 : 11-14) สวนการที่
จะทําใหเด็กๆ ซึ่งจะเจริญเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพ ขึ้นอยูกับ อาหารที่ใหแกทารกตั้งแตแรกเกิด จนถึง 6 เดือนไดแกนมแม
จากนั้น ยังมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางตอเนื่องรวมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมของเด็กจนถึง 5 ป สงผลตอการสรางเซลล
สมองของเด็ก ระบบประสาท กลามเนื้อ กระดูก และอวัยวะตางๆ ใหมีความสมบูรณ ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เด็กมีการ
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก: 2559: หนา 50) พรอมเปน
ผูใหญที่มีความพรอมในการเปนกํ าลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต นอกจากการเลี้ยงนมแม จะเปนการ
เริ่ ม ต นผลิ ต ทรั พ ยากรเด็ กที่ มี คุ ณภาพแล ว ยีง มี ป ระโยชนต อประเทศขาติ แ ละสั ง คมคื อ ประหยั ด งบในการสั่ ง ชื้ อนมจาก
ตางประเทศ รักษาสิ่งแวดล อม ลดภาวะโลกร อนจากอุป กรณ ชงนม การเตรียมนม ขยะที่ เกิด จากการใหนมผสม และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของแม ทําใหแมลางานไปดูแลเด็กที่เจ็บปวยนอยลง (กรรฺณิการ วิจิตรสุคนธ, 2555 : 14)
แมวานมแมจะเปนอาหารของทารกที่มีประโยชนที่สุด แตสถิติของการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทยยังไมบรรลุ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2560) ที่นโยบายใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวรอยละ 50 แต ผล
สํารวจของ จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ที่เรียกวา Multiple Indicator Cluster
Surveys 4: MICS 4 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) พบวา ทารกที่เลี้ยงนมแมภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดมีเพียงรอยละ 46
โดยภาคใตมีสัดสวนสูงสุด คือรอยละ 61 สวนกรุงเทพมหานครมีสัดสวนต่ําสุด คือรอยละ 29 ซึ่งทารกที่อยูในครัวเรือนที่
ยากจนมากจะไดเลี้ยงลูกดวยนมแมภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดสูงกวาทารกที่อยูในครัวเรือนที่ร่ํารวย คิดเปนรอยละ 51 และ
34 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ทารกอายุต่ํากวา 6 เดือนที่เลี้ยงนมแมเพียงอยางเดียวมีเพียงรอยละ 12.3 โดยทารกที่อยูใน
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กรุงเทพมหานครและภาคกลางที่กินนมแมเพียงอยางเดียวมีสัดสวนรอยละ 8.2 ซึ่งต่ํากวาภาคอื่นๆ ในขณะที่ภาคเหนือทารกที่
เลี้ยงดวยนมแมเพียงอยางเดียวมีสัดสวนสูงสุดคือรอยละ 19.6 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต คิดเปนรอย
ละ13.8 และ 12.2 ตามลําดับ ซึ่งทารกที่อยูในครัวเรือนที่ร่ํารวยมากที่กินนมแมเพียงอยางเดียวมีเพียงรอยละ 9 ซึ่งต่ํากวา
ทารกที่อยูในครัวเรือนที่ยากจนมากคิดเปนรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2556 ถาทารกไมไดรับนมแม นั้นหมายความวาทารกตอง
ไดรับนนมผสมแทน เนื่องมาจากเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทําใหเลี้ยงลูกดวยนมแมไมได ซึ่งนาเสียดายที่ทารกเหลานั้นไมไดรับอาหาร
ที่มีประโยชนสูงสุด ดังนั้นแมควรตองมีความรูความเขาใจ ระมัดระวัง และใชความอดทนในขณะที่ใหนมทารก รวมทั้งแมตอง
มีกําลังใจและมีความตั้งใจจึงจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมได นอกจากนี้ยังพบวา ในระยะแรกหลังคลอด
หากทารกไดรับการเลี้ยงนมผสมจากขวด จะทําใหทารกไมยอมดูดนมจากเตา ทารกติดนมผงหรือติดการดูดนมผสมขวดนม
(จิรนันท วีรกุล, 2559; สุดาภรณ พยัคฆเรือง และคณะ, 2559)
แตมีเรื่องที่นายินดีที่สุดที่รัฐบาลภายใตการนําโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไดผานการ
เห็นชอบ รางพระราชบัญญัติการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เมื่อวั นที่ 10 เมษายน 2560
โดยมีสาระสําคัญไดแกเพื่อควบคุมการโฆษณา รวมถึงการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ การใหขอมูลอาหาร ซึ่งหมายถึง นม หรือ
ผลิตภัณฑอื่นที่ใชเปนอาหาร อาหารเสริม ซึ่ง หมายถึง อาหารที่ใช เสริมคุณคาทางโภชนาการและสร างความคุ นเคยในการ
บริโภคอาหารสําหรับทารก ซึ่งหมายถึงเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน และเด็กเล็ก ที่มีอายุระหวาง 12 เดือน - 3 ป และมี
ขอหามอยางสําคัญ คือ ห ามโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็ก ที่เ ขาขายสรางความเชื่อมโยงและทําให เกิดความเข าใจวา เป น
อาหารสําหรับทารก หรือเหมาะสําหรับใชเลีย้ งทารกในสื่อโฆษณา ดานการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ของผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายหรือตัวแทนนั้นมีขอหามกระทํา 4 ขอ ไดแก
1. หามแจกหรือใหคูปองหรือสิทธิสวนลด ขายพวงแลกเปลี่ยนหรือใหของขวัญ ของรางวัล
2. หามแจกอาหาร และอาหารตัวอยางไมวาทางตรงหรือทางออม
3. หามใหอาหารสําหรับทารกหรือเด็กเล็ก แกหญิงตั้งครรภ หญิงที่มีบุตรเปนทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลใน
ครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก
4. หามติดตอหญิงตั้งครรภ หญิงที่มีบุตรซึ่งเปนทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็กไมวา
ทางตรงหรื อทางออม เพื่ อส ง เสริ ม สนั บสนุ นหรื อแนะนํ าให ใ ชอาหารสําหรับ ทารกหรือเด็กเล็ก หรื อเพื่ อสื่อใหเ กิ ดความ
เชื่อมโยงถึงอาหารสําหรับทารกหรือเด็กเล็ก
ขณะที่ บทกํ าหนดโทษผูผ ลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหารสําหรับทารก หรือตัวแทนนั้ นจะมีอัต ราโทษปรับต อ
พฤติกรรมๆ ละ 1 แสน จนถึง 3 แสนปรับ สําหรับโทษที่พบการโฆษณาชี้ชวนจะมีบทลงโทษที่หนัก คือ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือ
ปรับไมเกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ หรือปรับอีกวันละไมเกิน 1หมื่นบาท
ทั้งนี้ พรบ.ดังกลาวจะมีผลใชบังคับได เมื่อพนเวลา 60 วันนับแตที่กฎหมายฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อมิใหบริษัทนมผงที่มีอยูม ากยี่หอใชการโฆษณาเกินจริง (http://www.komchadluek.net/news/regional/286821.)ถือ
เปนจุดเริ่มตนของการควบคุมไมใหนมผงเขามาแทรกแซง สงเสริมใหแมเลี้ยงทารกดวยนมตนเองอยางเดียวใหสําเร็จ เพื่อทารก
ที่เกิดมาจะเปนคนที่มีคุณภาพตอไป
4. งานวิจัยที่นําเสนอแนวทางการใหนมแมไดสําเร็จ
มีงานวิจัยและบทความเปนจํานวนมากที่ไดนําเสนอเพื่อหาแนวทางในการกระตุน ชวยเหลือ ซึ่งแตละงานมีสรุปผล
และขอเสนอแนะที่จะทําใหการใหนมแมสําเร็จนานมากวา 6 เดือนมีดังนี้
4.1 สุสัณหา ยิ้มแยม และคณะ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรดวยนมแมใน
สถานประกอบการ และสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการ หัวหนางาน และสังเกตการจัดกิจกรรมรณรงคโดย ไดรวบรวมขอมูล
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หลักโดยการสัมภาษณ สตรีหลังคลอดที่เลี้ยงลูกดวยนมแมใน 6 เดือนแรก 32 คนกอนดําเนินโครงการ และ 21 คน หลัง
ดําเนินโครงการ ผลการวิจัย ไดรูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกดวยนมแมซึ่งผูวิจัย รับผิดชอบกิจกรรมรณรงค การเลี้ยงดู
ลูกดวยนมแมในสถานประกอบการตามแนวคิดโครงการสถานที่ทํางานสายสัมพันธของสหพันธสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
โลก และโครงการสงเสริมการการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบการ กิจการของรัฐบาลไทย หลังการดําเนินงานพบวา
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมของสตรีในสถานประการสูงกวาระยะกอนการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และการเลี้ยงลูกดวยนมแมรวมกับนมผสมอยางนอย 6 เดือน
4.2 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย และคณะ (2556) เรื่องการรับรูการรณรงคเลี้ยงทารกดวยนมแมและโฆษณานมผงกับความรู
ทัศนคติการตัดสินใจเลือกนมเลี้ยงทารกของแมและญาติ ไดสรุปวา การรณรงคเลี้ยงทารกดวยนมแมมากที่สุดโดยผานทาง
บุคลากรทางสาธารณสุข การที่จะใหเลี้ยงนมแมใหไดอยางนอย 6 เดือนเพิ่มขึ้นโดยทาง รพ.สต. ทางอินเตอรเน็ต และเนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการใหนมแม
4.3 เพ็ญรุง นวลแจม และคณะ (2556) เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมและระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตรดวยนมแม
ของแมในเขตภาษีเจริญ ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะคือ ควรสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดพื้นที่ให ความรู
ปจจัยที่จะชวยทําใหพฤติกรรมในการเลี้ยงทารกดวยนมแมยาวนานขึ้น ไดแกญาติชวยเลี้ยง การใหความรูเกี่ยวกับประโยชน
ในการเลี้ยงทารกดวยนมแม รวมถึงการจัดแหลงชวยเหลือในการใหนมบุตรในชุมชนมีมากขึ้น
4.4 ภัทรพร ชูประพันธ (2557) ไดศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของแมใน
เขตภาคกลางตอนลาง พบวา ดานปจจัยนําไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาหยุดงาน ประสบการณ ความรู ทัศนคติ
อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน สวนปจจัยเอื้อ พบวาการ
เขาถึงบริการสาธารณสุข มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดื อน แตปจจัยเสริม เชนการไดรับแรง
สนั บสนุนทางสั งคมจากครอบครั ว พยาบาล แพทย เจ าหนาที่ส าธารณสุ ข เพื่ อนบาน และอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ไม มี
ความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของแมในเขตภาคกลางตอนลาง สุดทายของการศึกษานี้พบวา
ปจจัยที่สามารถรวมทํานายการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของแมในเขตภาคกลางตอนลางมี 7 ตัวแปรคือ อายุ มี
ระดับการศึกษา ประสบการณ ทัศนคติ อุปสรรคตอการเลี้ยงนมแม ระยะเวลาหยุดงาน และการเขาถึงบริการสาธารณสุขได
มาก ตัวแปรเหลานี้สามารถรวมทํานายการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือนได
4.5 มยุรา เรืองเสรี (2557) ทําการศึกษา เรื่องการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึง
อายุ 6 เดือนของแมวัยรุนหลังคลอดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อ.เมือง จ. อุบลราชธานี เก็บขอมูล
กับแม วัยรุนนอยกวา 20 ป 133 คน จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 12 แหง ผลการวิจัยสรุปไดวา วัยรุนเฉลี่ยอายุ
19 ป ระยะหลังคลอดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมดี จะสามารถมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกดวยนมแม จนถึง 6 เดือนไดดีดวย
ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหแมวัยรุนหลังคลอดไดรับการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจากครอบครัว ซึ่งเปนบุคคลใกลชิดและมี
อิทธิพลที่สุด จะสงผลใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมยาวนานถึง 6 เดือนได และเมื่อเลี้ยงไดถึง 6 เดือนนาจะมีพฤติกรรมที่
เลี้ยงนมแมตอ รวมกับอาหารเสริมตามวัยได
4.6 เปรมฤดี ศรีวิชัย และ พรนภา สุริยไชย (2558) ในเรื่อง ความสําเร็จในการเลี้ยงบุตรดวยนมแมอยางเดียวในแม
วัยรุน 6 เดือนแรกหลังคลอด ที่โรงพยาบาลพะเยา พบวา แมวัยรุนที่เลี้ยงทารกดวยนมแมสําเร็จ 6 เดือนมี 6 คน จาก 14
คน มีปจจัยที่ทําใหสําเร็จ 3 ดานไดแก (1) ทัศนคติตอการเลี้ยงทารกดวยนมแม ของแมวัยรุนหลังคลอดและผูชวยเหลื อ
สนับสนุนที่เปนบุคคลในครอบครัว (2)ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกดวยนมแมของแมวัยรุน (3) ผูชวยเหลือ สนับสนุนทั้งที่
เปนบุคคลในครอบครัว และบุคลากรดานสุขภาพ สวนงานวิจัยอื่นๆ ที่ปรากฏวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือนในแมที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร คือระดับการศึกษา ทัศนคติ อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการ
ไดรับแรงสนับสนุนจากพยาบาล แพทย เจาหนาที่ สาธารณสุข (คเณศพร เตชะเสาวภาคย, 2554)
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4.7 สมพงษ ชัยโอภานนท (2559) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ในจังหวัด
นนทบุรี การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลใน
ดานประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม การตัดสินใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมดวยตนเอง ความรูสูงกวาและทัศนคติที่
ดีกวา ปจจัยทางสังคมที่สนับสนุน ไดแก สามี ญาติ ครอบครัวพี่เลี้ยง รัฐบาลควรกําหนดใหนมแมเปนอาหารหนึ่งเดียวของ
ทารก และอนุญาตใหแมหลังคลอดมีสิทธิลาหลังคลอดบุตรไดเปนเวลา 3 เดือน รวมทั้งอนุญาตใหบิดาลาหลังคลอดได 15 วัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และการเพิ่มองคความรูและทัศนคติตอการใหนมแมอยางเดียว 6 เดือนทั้งตอแมและผูดูแลหลัก
4.8 พัจนภา ธานี และคณะ (2560) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน ณ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ศึกษากับแมจํานวน 60 คน พบวาแมที่เลี้ยงนมแม 6 เดือน มีรอยละ 78.3 ใหเหตุผล
หลักคือความเชื่อวา น้ํานมแมมีประโยชนตอลูก อีกทั้ง รอยละ 97.9 ไดรับคําแนะนําในการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากบุคลากร
การแพทย อยางไรก็ตาม แมที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 3 เดือน รอยละ 61.5 เนื่องจากตองไปทํางานนอกบาน และ
รอยละ 69.2 ใหขอมูลน้ํานมไมพอ จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน ไดแก
น้ําหนักทารก ความรู ทัศนคติและปจจัยเอื้อ p=0.017, 0.029, 0.001 และ 0.044 ตามลําดับ ดังนั้นหนวยงานและ
บุคลากรทางดานการแพทยที่เกีย่ วของ ควรจะสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยเฉพาะ
การบีบเก็บน้ํานม เมื่อแมตองไปทํางาน และเทคนิคที่ทําใหมีน้ํานมเพียงพอ
4.9 ประเทศออสเตรเลีย ของ Shahla Medya และคณะ (2015) ศึกษาเรื่อง Supporting women to achieve
breastfeeding to 6 month Post-partum, the theoretical foundation of a successful program สรุปไดวา ถาจะ
ใหแมประสบความสําเร็จในการใหนมแมครบ 6 เดือนจะตองเนนในเรื่องประสิทธิภาพตัวแมเอง (Self efficacy theory) ที่จะ
ทําใหแมสามารถเลี้ยงลูกไดครบ 6 เดือน และตองมีผูสนับสนุน สงเสริมสุขภาพ (Health educators) นอกจากจะตองให
ความรูแลวยังตองสงเสริมใหแมมีความสัมพันธในครอบครัวใหดี ใหครอบครัวชวยดูแลสนับสนุน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
และลูกของตนจึงจะทําใหการใหนมประสบความสําเร็จ
4.10 Della A Forster, Helen L McLachlan and Judith Lumley (2006) ศึกษา Factors associated with
breastfeeding at six months postpartum in a group of Australian women พบวา ตัวแปรที่วิเคราะหแลวมี
แนวโนมจะสงผลทางบวกตอการใหนมแมในระยะ 6 เดือนประกอบดวย : ความปรารถนาอันแรงกลาของแมที่ตองการจะให
นมแมแกลูก เคยมีประสบการณการกินนมแมตอนเปนทารก เกิดในประเทศแถบเอเชีย และเปนแมที่มีอายุแลว ซึ่งปจจัย
เหลานี้มีสวนสัมพันธกับอายุที่เพิ่มขึ้นดวย สวนตัวแปรที่วิเคราะหแลวมีแนวโนมจะสงผลทางลบตอการใหนมแมในระยะ 6
เดือนประกอบดวย ตัวแมเองไมมีความตั้งใจแตแรกแลวที่จะใหนมบุตรจนถึง 6 เดือน แมสูบบุหรี่ 20 มวน หรือ มากกวาตอ
วันชวงกอนตั้งครรภ แมที่ไมเคยไดรับความรูในการเลี้ยงดูทารก มารดาที่เปนโรคอวน แมที่มีรายงานวามีอาการซึมเศรา
ในชวง 6 เดือนหลังคลอด
4.11 Graciete O.Vieira and et al. (2010) ศึกษา Factor Predicting early discontinutation of exclusive
breastfeeding in the first month of live ผลการศึกษาพบวา ตัวอยาง แมในสหรัฐอเมริกา 96.9% (n=1,268) ใหนมแม
ในวันแรกหลังคลอด และ ลดลงเหลือ 59.3%(776) ที่ยังใหนมแมอยูภายในเดือนแรกหลังคลอด ในการวิเคราะหตัวแปรพหุ
คุณบงชี้วา ปจจัยที่มีผลทําใหอัตราเสี่ยงการหยุดใหนมแมภายในเดือนแรกหลังคลอดประกอบดวย : การขาดประสบการณของ
แมในการใหนมแม 24%, การสรางตารางการใหนมแมที่เขมงวดมากเกินไป42% การใชจุกนมปลอม53% และ การที่หัวนม
แตก 25%
4.12 Sarah Haroon และคณะ (2013) ศึกษา Breastfeeding promotion intervention and Breastfeeding
practice : Systematic review พบวา การใหความรูแกแมหลังคลอดในการใหนมแม ทําให Exclusive breast feeding
(EBF) เพิ่มขึ้น ในการใหนมวันแรก 43% และ EBFเพิ่มขึ้น 30% ในแมหลังคลอดใหนม 1 เดือน สวนแมที่ใหนม EBF 1-5
เดือน เพิ่มขึ้นเปน 90% และจากการศึกษายังมีประเด็นที่วา การใหความรูเกี่ยวกับการใหนมแบบเดี่ยวผสมผสานกับแบบให
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เปนกลุ ม ดีกวาการให ความรู แบบอยางใดอย างหนึ่ ง กลาวคื อควรใหค วามรู โดยจัด แม รวมกั นเป นกลุม ร วมกั บการให การ
ปรึกษาเปนรายบุคคลจะไดผลดีทําใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมนานขึ้น
การวิจัย บทความ และการศึกษาในเรื่องที่ เนนเกี่ยวกั บนมแม นั้นมีม ากมาย เพื่อรณรงคใหแ มเลี้ยงนมแม นั้นเพื่ อ
นํามาปรับใหทําอยางไรใหเลี้ยงนมแมอยางเดียวไดนานมากที่สุด หรืออยางนอย 6 เดือน จนกระทั่งปจจุบัน เทคโนโลยีในยุคนี้
เปนยุคดิจิตอล แมยุคใหมสามารถหาความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมไดไมยาก โดยหาไดจากเว็บไซด โฮมเพจ YouTube
Facebook LINE และแมที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงทารกดวยนมแมรวมเขามาใหความรูอยางมากมาย ลาสุด เดือน
เมษายน 2559 เริ่มมีแอปพลิเคชั่น “เลี้ยงลูกดวยนมแม” ของ ที่มีสาระสําคัญๆเกี่ยวกับนมแม (สุธีรา เอื้อไพโรจนกิจ, 2559)
และ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร ลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการและเฉลิมฉลองนมแมโลก 2559 พรอมเปดตัว Application
MoomMae (มุมแม) แอปพลิเคชั่นใหมที่สนับสนุนการใหนมแม สําหรับครอบครัวยุคใหม เขาถึงงาย สะดวก ปลอดภัย พรอม
เก็บบันทึกประวัติการใหนมดวยเปนการเริ่มตนสูการมีพัฒนาการดานสุขภาพที่ดีของลูกนอย (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2559) รวมทั้งพัฒนาการดานสมองซึ่งในวันขางหนานี้ตอไปเปนยุค Thailand 4.0 อุตสหกรรมที่จะโดดเดนคือ
หุนยนต สมองกล คนที่จะกลายเปนผู คิด คนไดจึง ตองฉลาดกวาคอมพิวเตอร ทั กษะที่จําเปนคื อ การคิดวิ เคราะหที่ฉั บไว
(Critical thinking) และมี ความคิดที่ส รางสรรค (Creativity) นั้นสํ าคัญมากๆ สําหรั บการเตรีย มเด็กไทยต อไปในยุค นี้
(การดี เลียวไพโรจน, 2559)
5. บทสรุป
จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวใหสําเร็จครบ 6 เดือนหรือมากกวานั้น เปน
การเตรียมเด็กที่มีคุณภาพ เจริญเติบโตเปนคนคุณภาพในยุค Thailand 4.0 มีกลยุทธที่สําคัญ คือ รัฐบาลเนนใหการสงเสริม
เรื่องการใหนมแมอยางสม่ําเสมอ มียุทธศาสตรสําคัญๆ นโยบายเชิงรุกทุกหนวยงานเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมทั่ว
ประเทศ บุคลากรทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข และผูเกี่ยวของ มีทัศนคติ มีความรู และทักษะตางๆ เกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนอยางดี สวนแม บิดา และครอบครัวตองมีการวางแผนการมีบุตรเพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกดวยนมแม
ตั้งแตระยะกอนการตั้งครรภ จนถึงระยะหลังคลอด ทารกตองอยูในสภาพที่พรอมไดรับนมแม และแมตองมีความมั่นใจ มีความ
ตั้งใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแม (พรณิศา แสนบุญสง และวรรณดา มลิวรรณ, 2559) รวมทั้งการสนับสนุนทางสังคมที่เอื้อตอ
การเลี้ยงลู กดวยนมแม เชน สถานประกอบการที่ เอื้อมุม หรือสถานที่ ให แมเก็ บน้ํานมได มีชองทางการไดคําปรึกษาทาง
อิ นเตอร เ น็ ต เช น LINE กลุ ม นมแม ข องทุ กๆ โรงพยาบาล website webpage ที่ มี คุ ณภาพ เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งนมแม
Application บนมือถือที่เกี่ยวกับการใหนมแม การบริการสงนมแมฟรีไปยังสถานที่ที่บุตรอยูกรณีแมและลูกแยกจากกันจาก
การที่แ ม ตองทํางานภายหลัง 3 เดื อน ร วมกั บบริ ษัท นมผงดัด แปลงที่ไ ม มุง หวัง ผลประโยชนท างธุ ร กิจเกินควร การใช
พระราชบัญญัติการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กอยางเครงครัด การขจัดอุปสรรคที่มีผลตอ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม สิ่งเหลานี้ถาชวยเหลือกัน สงเสริมซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องและจริงจังในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มหรือมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่มากขึ้นไดอยางแนนอน เปนรากฐานการเตรียมคนที่มีคุณภาพ
เขายุค Thailand 4.0 ซึ่งประเทศไทยกําลังดําเนินเขาสูในยุคนี้ตอไป
ในการนี้พยาบาลมีบทบาทสําคัญอยางมากที่จะชวยสงเสริมใหเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ ตั้งแตแมเริ่มตั้งครรภโดย
ใหความรูเนนย้ําความสําคัญของการใหนมแม การเตรียมหัวนมตั้งแตตั้งครรภ ในระยะคลอดตองใหลูกดูดนมแมทันทีภายใน
30-45 นาทีหลังคลอด รวมทั้งหลังคลอดตองชวยเหลือแมในการใหนมแม สงเสริมใหแมไดมีความรู และหาขอมูลที่ถ ูกตอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหไดนาน 6 เดือนหรือนานที่สุดเทาที่จะทําได เปนการเตรียมเด็กที่มีคุณภาพและเปนกําลัง
สําคัญสําหรับประเทศชาติในอนาคต
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การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ
Emergency nursing in pregnancy during eclampsia
สีนวล รัตนวิจิตร
กลุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
naun90@gmail.com
บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้นําเสนอการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับสตรีตั้งครรภที่มีอาการชักจากภาวะครรภเปนพิษ การชักคุกคาม
ชีวิตของสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ บทบาทการพยาบาลฉุกเฉินในระยะที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ ไดแก การพยาบาล
ในระยะกอนชัก การพยาบาลในระยะชัก การพยาบาลระยะหยุดชัก การบริหารยา การพยาบาลเพื่อควบคุมความดันโลหิต
การพยาบาลเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังการชัก การพยาบาลขณะชักนําการคลอด และการพยาบาลในระยะหลังคลอด
ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการบริการทางสุขภาพเพือ่ ปองกันความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภและทารก
คําสําคัญ: การพยาบาลฉุกเฉิน ชักจากภาวะครรภเปนพิษ สตรีตั้งครรภ
Abstract
This article presents an emergency nursing for pregnant women with eclampsia, that threatens
pregnant women and fetus life. The role of emergency nursing during eclampsia include nursing in preeclampsia,
nursing in eclampsia, nursing in post eclampsia, medication administration, nursing to control blood pressure,
nursing surveillance for complications in post eclampsia, nursing care during labor induction and postnatal
period. All of which are part of the health service to prevent severity of eclampsia and pregnant women
and fetus mortality.
Keywords: emergency nursing, eclampsia, pregnant women
ความนํา
การชักจากภาวะครรภเปนพิษ (Eclampsia) เปนการชักชนิด Grand mal หรือ Generalized tonic–clonic เกิด
จากสมองทุ กส วนมี ส วนเกี่ ย วของกั บ การปล อยคลื่ นสมองที่ เป นกระแสไฟฟาผิ ด ปกติ ทํ าให มี อาการสู ญ เสี ย ความรู สึ กตั ว
(unconsciousness) กลามเนื้อทั่วรางกายมีเกร็งและกระตุก เกิดขึ้นกับสตรีตั้งครรภที่มีภาวะครรภเปนพิษ (Pre-eclampsia)
และโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังรวมกับภาวะครรภเปนพิษ (chronic hypertension with Superimposed preeclampsia)
มักเกิดขึ้นในสัปดาหที่ 24 ของการตั้งครรภจนถึง 48 ชั่วโมงหลังคลอด รอยละ 90 เกิดการชักในชวงอายุครรภ 28 สัปดาห
โดยการชักเกิดขึ้นระหวางตั้งครรภรอยละ 50 ระหวางคลอดรอยละ 25 และภายหลังคลอดรอยละ 25 และมักเกิดการชัก
นอกโรงพยาบาล (Raghuraman, March, Hacker, Modest, Wenger, Narcisse, et al., 2014; Sibai, 2011;
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The American College of Obstetricians and Gynecologies: ACOG, 2013; Vigil-De Gracia, Rojas-Suarez,
Ramos, Reyes, Collantes, Quintero, et al., 2015; Woodland, Hinshaw, Simpson, & Wieteska, 2010)
ภาวะแทรกซ อ นของการชั ก จากภาวะครรภ เ ป น พิ ษ ได แ ก ไตวายเฉี ย บพลั น (Acute renal failure)
Disseminated intravascular coagulation: DIC รกลอกตัวกอนกําหนด (abruptio placenta) ปอดบวมน้ํา (Pulmonary
edema) เลือดออกในสมอง (stroke) และเสียชีวิต โดยพบการเสียชีวิตรอยละ 3.23 ของจํานวนสตรีตั้งครรภที่ชักจากครรภ
เปนพิษในประเทศไทย (สิรยา กิตติโยดม, 2557) และรอยละ 2 ในประเทศอังกฤษ (Ghulmiyyah, & Sibai, 2012) จึง
ชี้ใหเห็นวาการชักจากภาวะครรภเปนพิษนํามาซึ่งอันตรายที่รุ นแรงในสตรีตั้ง ครรภ โดยจะทวีความรุนแรงขึ้นหากมีภาวะ
HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) รวมดวย (Vigil-De Gracia, et
al., 2015) ขณะที่ทารกในครรภก็จําเปนตองใหคลอดภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังการชัก เพราะดวยหากปลอยใหดําเนินการ
ตั้งครรภต อไปมั กพบว าจะเกิ ดการชักซ้ํา จึง เป นการเพิ่ม ความเสี่ ยงตอภาวะเลือดออกในสมองที่เป นสาเหตุ ห ลั กของการ
เสียชีวิต ยิ่งไปกวานัน้ การขาดอากาศและการเกร็งกระตุกของกลามเนื้อขณะชักยอมสงผลเสียตอทารกในครรภอยางแนนอน
โดยเฉพาะการตายคลอด (still birth) ซึ่ ง เชื่อมโยงกั บการลอกตั วของรกก อนกํ าหนด (abruptio placenta) อันเป น
ภาวะแทรกซอนจากการชัก (Raghuraman, et al., 2014)
ปจจัยเสี่ยงตอการชัก
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภาวะชักในสตรีตั้งครรภมีภาวะความดันโลหิตสูง (Woodland, et al., 2010) ไดแก จํานวน
ครั้ ง ของการตั้ ง ครรภ โดยมั ก พบในครรภ แ รก เคยมี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง ขณะตั้ ง ครรภ ช นิ ด รุ น แรง (severe
preeclampsia) อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 40 ป โดยเคยผานการคลอดมาหลายครั้ง มีภาวะความดันโลหิตสูงใน
ระยะตั้งครรภมากอน มีโรคประจําตัวทางอายุรกรรม เชน โรคเบาหวาน โรคไต Cushing’s disease ครรภแฝด และสตรี
ตั้งครรภที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
พยาธิสภาพของภาวะครรภเปนพิษ สาเหตุที่แทจริงยังไมทราบแนชัด แตกลไกที่นาจะอธิบายการเกิดภาวะครรภ
เปนพิษได ดังนี้
1. การฝงตัวของรกบกพรองทําใหการเสนเลือดที่เชื่อมตอระหวางมดลูกกับรกมีการพัฒนาไมสมบูรณ
2. ภาวะความไมสมดุลระหวางการเกิดอนุมูลอิสระกับกระบวนการปองกันอันตรายของสารตานอนุมูลอิสระ
(Oxidative stress) (Gabbe, 2007)
3. การปรับสภาพของหัวใจและหลอดเลือดของสตรีตั้งครรภที่ผิดปกติ
4. ป จจั ย ด า นพั นธุ กรรม โดยพบยี นที่ อาจมี ค วามสั ม พั นธ กั บ การเกิ ด ภาวะครรภ เ ป นพิ ษ เช น MTHFR,
angiotensin, angiotensin-converting enzyme, HLA
5. การไหลเวียนเลือดในสมองไมดี
พยาธิสภาพในสมองของสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ
นาจะเกิดจากอาการของครรภเปนพิษรบกวนการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง (CNS) สาเหตุที่แนนอนของ
การชักยังไมทราบแนชัด แตอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่สมองจากความดันโลหิตสูง (hypertensive encephalopathy) หรือ
การขาดเลือดไปเลี้ยงซึ่งจากการหดเกร็งของเสนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง พบวาเนื้อสมองบวม(cerebral edema) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่สมองสวนหลัง ซึ่งนาจะนํามาอธิบายสาเหตุของอาการตาพรามัว มองภาพซอน หรือมีจุดดําในลานสายตา (Sibai,
2011)
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อาการและอาการแสดงของการชัก
อาการนํา อาการนําเปนเสมือนสัญญาณเตือนวาตองชวยเหลือสตรีตั้งครรภโดยทันที เพราะระยะเวลาที่จะ
เกิดการชักไมแนนอน บางรายมีอาการนํา 2 วันกอนการชัก บางรายก็สั้นกวานั้น สตรีตั้งครรภที่เกิดการชักจากภาวะครรภ
เปนพิษสวนใหญมั กมีอาการปวดศีร ษะรุนแรงนํามาก อน โดยเฉพาะบริเวณทายทอยและขมับทั้งสองข าง รูสึกหนักตื้อๆที่
ศีรษะ มึนงง อาการเกี่ยวกับการมองเห็นไดแก ตาพรามัว เห็นภาพซอน มีจุดบอดที่ลานสายตา อาการบริเวณทองไดแก
จุกหรือเจ็บบริเวณใตลิ้นปหรือชายโครงขวา อาจมีอาการอาเจียนรวมดวย เมื่อทดสอบ Deep tendon reflex พบปฏิกิริยา
สะทอนเร็วกวาปกติ และอาการสั่นกระตุกของกลามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณเขา (ankle clonus) และขอมือ
อาการชัก การชักจากภาวะครรภเปนพิษ เปนการชักชนิด Grand mal หรือ Generalized tonic–clonic
ในระหว างการชั ก อั ต ราการเต นของชี พ จรของมารดาจะเพิ่ ม ขึ้ น systolic pressure อาจเพิ่ ม ถึ ง 200 mmHg อาจมี
อุณหภูมิรางกายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส การชักสามารถแบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะเตือน (premonitory stage) (10--30 วินาที) อาการที่ พบ ได แก กระสับกระสาย กลอกตาไป
มา กระตุกที่กลามเนื้อบริเวณใบหนา เชน เปลือกตา มุมปาก และคิ้ว อาจมีหนาบูดเบี้ยว
ระยะเกร็ ง (tonic stage) (10-20 วิ นาที ) เป นระยะที่ อัน ตรายต อ สตรี ตั้ ง ครรภ แ ละทารกในครรภ
เนื่องจากมีอาการชักเกร็งของกลามเนื้อทั่วรางกาย จะพบอาการหลังแอนเกร็ง กัดฟนแนน กํามือแนน ตาแข็ง จนกระทั่งหยุด
หายใจเพราะกลามเนื้อกระบังลมหดรัดตัว
ระยะชั ก (clonic stage) (60 - 90 วิ น าที ) มี อ าการเกร็ ง กระตุ ก ของกล า มเนื้ อ ทั่ ว ร า งกายอย า ง
รุนแรง อาปากขึ้นลง กัดฟนแนน น้ําลายฟูมปาก อาจกัดลิ้นของตนเองได ใบหนาเขียวคล้ําเพราะขาดออกซิเจน หลังจาก
นั้นกลามเนื้อจะเริ่มคลายตัว กลับมาหายใจ จังหวะการหายใจจะเร็วและแรง
ระยะไมรูสึกตัว (unconscious or coma stage) เปนระยะของการหยุดชัก สตรีตั้งครรภมีอาการคลาย
หลับ ความนานของระยะนี้ไมแนนอน แตหากมีระยะเวลานานอาจบงชี้ถึงอันตรายที่สูงขึ้นดวย ทั้งนี้สามารถกลับมาชักซ้ําได
ในระยะนี้
จะเห็นไดวาการชักในภาวะครรภเปนพิษมีความเหมือนและแตกตางจากโรคลมชัก หรือการชักเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ
ขณะที่เปาหมายของการพยาบาลจึงไมใชเพียงดูแลสตรีตั้งครรภแตตองดูแลทารกในครรภดวย
วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อนําเสนอการพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ
การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ
1. การพยาบาลในระยะกอนชัก ควรปองกันสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ ภาวะพรองออกซิเจนขณะชัก โดย
เมื่ อมี อาการของระยะเตือน เป นช วงเวลาสํ าคั ญที่ จะรั กษาปริ มาณออกซิ เ จนในเลื อดไว จึง ดูแ ลให ได รั บออกซิ เจนทาง
หนากาก (face mask with or without reservoir) 8-10 ลิตรตอนาที
2. การพยาบาลในระยะชัก ควรป องกันมารดาจากการบาดเจ็บขณะชักและการสูดสํ าลักในระยะเกร็งและชั ก
ปองกันการพลัดตกเตียงโดยการยกไมกั้นเตียงขึ้นทั้งสองขาง หากมีอาการชักขณะนั่งใหจับนอนลง ทั้งนี้เปนการปองกันไมให
ครรภไดรับการกระทบกระเทือนอันนํามาซึ่งการเกิดภาวะรกลอกตัวกอนกําหนด และปองกันอวัยวะอื่นๆ ไดรับบาดเจ็บจาก
การหลนกระแทกพื้นหรือฟาดกับ สิ่งของอื่นๆ ควรปลดคลายเสื้อผาใหหลวม โดยเฉพาะรอบๆ คอ ใชหมอนหรือผาหนุ น
ศีรษะและจัดทาใหใบหนาตะแคง เพื่อใหน้ําลายไหลออกสะดวก เปนการปองกันการสูดสําลักเมื่อสตรีตั้งครรภกลับมาหายใจ
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โดยทั่วไปแลวสตรีตั้งครรภที่มีอาการชักมักมีอาการคอเกร็งแข็ง จึงควรจับสะโพกและหัวไหลใหตะแคงไปทั้งตัว ทาที่แนะนํา
คือทาตะแคงซายจะชวยปองกันมดลูกกดทับเสนเลือดดําใหญ (Inferior vena cava) เพื่อใหเลือดไปเลี้ยงทารกไดสะดวก ไม
ควรกดหรือผูกมัดผูปวยจะทําใหเกิดแรงตานจนกระดูกและขอตอกระดูกไดรับบาดเจ็บ พยาบาลจะตองอยูกับผูปวยจนกระทั่ง
หยุดชักเพื่อปองกันอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ระหวางนี้ควรเรียกทีมใหรายงานแพทยและเตรียมการชวยเหลือกรณีมีการสูด
สําลักขณะชัก ทั้งนี้ในระยะเกร็งและชักไมควรพยายามใหยาหยุดชักในรายที่ไมไดใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา เพราะการชัก
มีระยะเวลาที่จํากัดซึ่งสตรีตั้งครรภจะหยุดชักเอง โดยทั่วไปรวมระยะเวลาของการชัก 1 – 2 นาที แตจะมีการชักซ้ําตอเนื่อง
จนกวาจะไดรับยาชวยใหหยุดอาการชัก ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหทารกขาดออกซิเจน และมารดาเสียชีวิตจากหลอดเลือดใน
สมองแตก (Sibai, 2011)
การใสไมกดลิ้นหรือ oropharyngeal airway จําเปนหรือไม บางแนะนําวาตองใสเพื่อปองกันการกัดลิ้นขณะชัก
บางไมระบุแนวทางการชวยเหลือวาควรใสหรือไม ขณะที่ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลโรคลมชักแนะนําวาไมควรใสเพราะไมเคยมี
ผูปวยชักแลวกัดลิ้นตัวเองขาดตามความเชื่อ ซึ่งอาจมีการกัดบริเวณดานขางลิ้นและมีเลือดออกไดบาง จึงใหความสําคัญใน
การดูแลเพื่อปองกันการอุดกั้นในทางเดินหายใจ หากใชไมกดลิ้นอาจทําใหฟนหักซึ่งเสี่ยงตกลงไปในปอดและเกิดความบอบช้ํา
ที่ริมฝปากและชองปาก (สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2557) เมื่อพิจารณาตามอาการแตละระยะของการชัก
การใสไมกดลิ้นหรือ oropharyngeal airway โดยไมใหเกิดความบอบช้ํา ตองเปนระยะที่ไมมีการชักซึ่งจะมีการกัดฟนแนน
ควรเปนระยะเตือนของการชักหรือภายหลังชักที่อาจมีการชักซ้ํา และตองไมใสในขณะที่สตรีตั้งครรภยังรูสึกตัวดีเพราะเปนไป
ไดวาจะทําใหเกิดการอาเจียน เพิ่มความเสี่ยงตอการสูดสําลักลงปอด ดังนั้นการใสไมกดลิ้นหรือ oropharyngeal airway จึง
ควรพิจารณาเปนรายๆไป
3. การพยาบาลในระยะหยุดชัก เปนระยะที่อาการชักสงบลง สตรีตั้งครรภจะไมรูสึกตัว การพยาบาลที่สําคัญ คื อ
รักษาระดับออกซิเจนในกระแสเลือด นอกจากการชวยใหสตรีตั้งครรภฟนตัวเร็วแลว ยังมุงหวังใหทารกในครรภไมเกิดภาวะ
พรองออกซิเจน จึงควรใหออกซิเจนทาง simple face mask with or without reservoir 8-10 ลิตรตอนาที และประเมิน
ระดับออกซิเจนในรางกาย oxygen saturation < 94% หรือมีการสูดสําลักลงปอด หรือปอดบวม ควรไดรับการวิเคราะหคา
ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (arterial blood gas) นอกจากนี้จําเปนตองประเมินสภาพทารกในครรภทุก 10-15 นาที ตลอดจน
การหดรัดตัวของมดลูก และเลือดออกทางชองคลอด ซึ่งหากพบวามีมดลูกหดรัดตัวและมีเลือดออกทางชองคลอด แสดงถึง
ภาวะรกลอกตัวกอนกําหนด อาจทําใหทารกเสียชีวิตในครรภได
การประเมินสุขภาพทารกในครรภนั้น ประเมินไดจากการฟงเสียงการเตนของหัวใจทารก โดยระหวางที่มีอาการชัก
มักพบวามีจังหวะการเตนของหัวใจชากวา 90 ครั้งตอนาที หรือมีผลการตรวจดวยวิธี NST (Non stress test) หรือ CST
(Contraction stress test) ไดผล prolonged deceleration หรือพบทั้งสองลักษณะ แตเมื่อสิ้นสุดการชักสตรีตั้งครรภเริ่มมี
ออกซิเจนในเลือดเปนปกติ ทารกในครรภก็จะกลับมีจังหวะการเตนของหัวใจที่ปกติอีกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีภ าวะรกลอกตัว
กอนกําหนด ซึ่งจะพบวามีการหดรัดตัวของมดลูกที่รุนแรงและมักพบลักษณะกราฟชนิด late deceleration ซึ่งตองใหการ
ชวยเหลืออยางเรงดวน
4. การบริหารยา เปนบทบาทของพยาบาลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารยาที่ใชในการปองกันการชักซ้ํา โดยทั่วไปเมื่อสตรีตั้งครรภหยุดชัก พยาบาลควรเปดเสนใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
เพื่อเปนชองทางในการใหยา ควรใหสารน้ําแคเพียงเลี้ยงเสน ไมควรใหอัตราเร็วเนื่องจากสตรีตั้งครรภที่มีภาวะครรภเปนพิษ
เสี่ยงตอการมีน้ําทวมปอด โดยเฉพาะหากมีภาวะ HELLP syndrome กรณีที่ไมสามารถเปดเสนทางหลอดเลือดดําไดหรือมี
ภาวะน้ําทวมปอด ควรใหทางไขกระดูก
ยาที่ใ ชเพื่ อปองกันการชักซ้ํ าที่ไ ดผลคือ แมกนีเซี ยมซั ลเฟต (MgSO4) ซึ่ งเป นยาที่ได รับการยอมรั บและใช อยาง
แพรหลายทั่วโลก (ACOG, 2013) โดยให 10% MgSO4 6 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดดํา ชาๆ ประมาณ 15-20 นาที จากนั้นให
ตอเนื่องทางหลอดเลื อดดํ า (continuous infusion) 2 กรั มต อชั่วโมง ถึ ง อย างไรก็ ตามยัง พบว าสตรี ตั้ง ครรภ ที่ไ ด รั บ
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แมกนีเซียมซัลเฟตรอยละ 10 มีการชักซ้ํา ซึ่งแกไขโดยให 10% MgSO4 2 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดดําชาๆ ประมาณ 3-5 นาที
นอกจากนี้ ภายหลัง การใหย าควรประเมิ นผลขางเคีย งของยาที่อาจพบในสตรีตั้ งครรภ ไดแ ก ป สสาวะออกน อย อัตราการ
หายใจช ากว า 12 ครั้ ง ต อนาที และไม พ บ Deep tendon reflex ยาที่ ใ ช แ ก ฤ ทธิ์ ข องแมกนี เ ซี ย มซั ล เฟต คื อ 10%
calcium gluconate
ในกรณีที่ไมสามารถแยกโรคไดอยางชัดเจนวาเปนการชักจากภาวะครรภเปนพิษหรือโรคลมชัก (Epilepsy) การให
แมกนีเซียมซัลเฟตอาจเปนอันตรายตอสตรีตั้งครรภ และกรณีที่ไดแมกนีเซียมซัลเฟตแลวยังมีการชักซ้ํา ทั้งสองกรณีนี้ควร
ไดรับ Diazepam 10-20 mg เขาหลอดเลือดดํา
5. การพยาบาลเพื่อควบคุมความดันโลหิต เนื่องจากความดันโลหิตสูงสงผลทํา ใหเสนเลือดในสมองไดรับบาดเจ็บ
หรือแตก อันเปนสามารถหลักของการเสียชีวิตในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากครรภเปนพิษ (Raghuraman, et al., 2014)
บทบาทของพยาบาลคือ การเพิ่มความถี่ในการวัดความดันโลหิตและมีความตอเนื่อง จนแนใจวาความดันโลหิตคงที่ จึงเวน
ระยะเวลาการวัดใหหางออกไปตามความเหมาะสม อาจทุก 5 10 15 30 นาที 1 หรือ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ตองควบคุม
ความดันโลหิต โดยการบริหารยาควบคุมความดันโลหิตอยางเครงครัด เพราะผลของความดันโลหิตที่ลดลงรวดเร็วหรือลดมาก
เกินไปอาจทําใหเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือมดลูกนอยลง ดูแลดานอารมณใหผอนคลายโดยใชเทคนิคการผอนคลายใหเหมาะสม
ตามปจเจคบุคคล เชน การทําสมาธิ และการใชกลิ่นของน้ํามันหอมระเหย ตลอดจนการดูแลใหไดรับการพักผอน โดยการจัด
สิ่งแวดลอมใหเงียบสงบไมมีเสียงดังรบกวน ลดแสงรบกวน และวางแผนให การพยาบาลโดยไมรบกวนการพั กผอนจนเกิ น
จําเปน
6. การพยาบาลเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังการชัก ควรตระหนักวาสตรีตั้งครรภกลุมนี้จําเปนตองไดรับการ
จัดการกับภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลังการชัก โดยพบวาสตรีตั้งครรภที่ชักจากภาวะครรภเปนพิษ จํานวนรอ ยละ 7-11 มี
ภาวะ Disseminated Intravascular Coagulopathy (DIC) ซึ่งมั กพบในรายที่มี ภาวะรกลอกตั วกอนกํ าหนดหรือทารก
เสียชีวิตในครรภ นอกจากนี้รอยละ 3 – 5 มีภาวะปอดบวม (pulmonary edema) มักทราบไดจากการตรวจรางกายที่พบ
การหายใจลํ าบาก เจ็บ หนาอก หายใจเร็ว และจั งหวะการเตนของหั วใจเร็ ว ควรประเมิ นระดั บออกซิ เจนในรางกายหาก
oxygen saturation < 94% ควรไดรับการวิเคราะหคาออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (arterial blood gas) และ X-ray ทรวงอก
7. การพยาบาลขณะชักนําการคลอด เมื่อเกิดการชักจากภาวะครรภเปนพิ ษ จําเปนตองใหคลอดภายใน 24
ชั่วโมง โดยไมคํานึงถึงอายุครรภ พยาบาลจําเปนตองอธิบายใหสตรีตั้งครรภและครอบครัวเขาใจในเหตุผลของการใหคลอด
และแผนการรักษาพยาบาล วิธีการคลอดนั้นขึ้นอยูกับสภาวะของสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ ในรายที่คลอดเองนั้นใน
ระยะเจ็บครรภคลอดและระยะคลอดควรไดรับการลดอาการเจ็บครรภคลอด เพราะจะเปนอุ ปสรรคในการควบคุมความดัน
โลหิต ยาลดอาการเจ็บครรภคลอดนิยมใช opioids อาจใหทางหลอดเลือดดํา หรือ epidural ซึ่งจะไมใหทาง epidural ใน
รายที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติรุนแรง (platelet count นอยกวา 90,000 /mm3) สวนการใชวิธีการดมยา (general
anesthesia) เปนที่ทราบกันวาจะเพิ่มความดันในสมอง (Sibai, 2011)
8. การพยาบาลหลังคลอด ดวยพบวาการชักจากภาวะครรภเปนพิษสามารถพบไดในระยะหลังคลอด จึงจําเปนตอง
ดูแลใหไดรับยาแมกนีเซียมซัลเฟตตอเนื่องดวยอัตรา 1-2 กรัมตอชั่วโมง เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา
พบว าการให เป นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ก็ มีผ ลไมแ ตกตางจากการให ตอเนื่ อง 24 ชั่วโมง แตช วยลดระยะเวลาการอยู
โรงพยาบาลและคารักษาพยาบาล (Anjum, Goel, Sharma, Mohsin, & Garg, 2016) อยางไรก็ดี การพยาบาลในระยะนี้ที่
สําคัญไดแก การดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาตลอดจนการบริหารยาอยางครบถวนดังที่กลาวไวในขอ 4 การบริหารยา
และสิ่งที่ขาดไมไดคือการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และบิดา รวมทั้งการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
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บทสรุป
การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ ควรตั้งแตการชวยเหลือตั้งแตอาการเตือน
จนถึงหลังคลอด แตจากอุบัติการณการชักจากภาวะครรภเปนพิษในประเทศไทยมักพบขณะกอนมาโรงพยาบาล อาจดวย
สตรีตั้ งครรภใ นประเทศไทยมีการตัด สินใจมาโรงพยาบาลชา เกิ ดการชักจึง ถูกนํ าส งโรงพยาบาลโดยญาติ ตรงข ามกั บ
ประเทศที่พัฒนาแลวที่มักพบมากในระยะคลอด (รอยละ 50) ระยะตั้งครรภและหลังคลอดพบเทากันคือรอยละ 25 (Ross,
2016) อาจเปนไปไดวาพวกเขาเหลานั้นมาโรงพยาบาลตั้งแตกอนการมีอาการชัก บงชี้ใหเห็นถึงระดับความรูของโรคและการ
ตัดสินใจมาโรงพยาบาล ดังนั้น บทบาทของพยาบาลคงไมใชเพียงใหการพยาบาลในระยะฉุกเฉินคือระยะชักเทานั้น แตหาก
ตองแสดงบทบาทที่ช วยใหส ตรีตั้ ง ครรภ มี ความรู และตั ด สินใจไดถู กตองในการดู แ ลตนเอง จากนั้ นจึง แสดงบทบาทการ
พยาบาลฉุกเฉินในระยะที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ ไดแก การพยาบาลในระยะกอนชัก ระยะชัก ระยะหยุดชัก การ
บริหารยา การพยาบาลเพื่อควบคุมความดันโลหิต การพยาบาลเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังการชัก การพยาบาลขณะ
ชักนําการคลอด และการพยาบาลในระยะหลังคลอด ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการบริการทางสุขภาพเพื่อปองกันความ
รุนแรงของโรคและการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภและทารก
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ความรูและความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติตอ ความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดั บความรูของบุค ลากรนักศึกษาสายวิทยและนักศึ กษาสายศิลปต อ
ความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย และเปรียบเทีย บความรูและความคิดเห็นระหวางบุคลากร
นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย มีกลุมตัวอยางไดแก
บุคลากร นักศึกษาจํานวน 325 คน และเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน One - Way ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษาพบวา 1) การรับรูจากสื่อและการรับรูจากสื่อบุคคล
อยูในภาพรวมอยูในระดับนอย 2) มีความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับปานกลาง 3) ความคิดเห็นตอความเปนไปได
ในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับไมแนใจ 4) สวนใหญไมเห็นดวยตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
รอยละ 57 5) ความรูระหวางบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ของประเทศไทยแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โรงไฟฟานิวเคลียร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 7) ความรูและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ความรู ความคิดเห็น โรงไฟฟานิวเคลียร
Abstract
This study was purposed to knowledge level of personnel, science students and art students
towards possibility of building a nuclear power plant in Thailand and also knowledge and opinions of
personal, science students and art students towards possibility of building a nuclear power plant in
Thailand. The 325 representative simple were people who work and study in HCU. Questionnaires were
administered as tools in the study. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and
hypothesis were test One - Way ANOVA analysis of variance and Pearson Correlation. The result of the
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research can conclude as follows: 1) Over all, information recognition and perception of media was at a
low level. 2) Knowledge of building a nuclear power plant was at a moderate level. 3) Opinions of
Possibility of Building a Nuclear Power Plant was at uncertain level. 4) The majority of opinions was not
sure towards possibility of building a nuclear power plant rate at 57. 5) When compared , knowledge,
personnel, science students and arts students were significant difference groups towards possibility of
building a nuclear power plant in Thailand at 0.05 significant revel. 6) Information recognition and
opinions towards possibility of building a nuclear power plant was relationships at 0.05 significant revel.
7) Knowledge and opinions was relationships at 0.05 significant levels.
Keywords: knowledge, opinions, nuclear power plant
1. บทนํา
พลังงานไฟฟาเปนสิ่งที่จําเปนและตองการเปนอยางมาก ทั่วโลกลวนใชไฟฟาขับเคลื่อนในประเทศทางดานเศรษฐกิจ
และการดําเนิ นชีวิตประจํ าวั น รวมทั้งมี ความสํ าคั ญตอความมั่ งคงทางด านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง ในป จจุบั นทุ ก
ประเทศทั่ ว โลกต า งมี ค วามต อ งการพลั ง งานไฟฟ า ในอั ต ราสู ง เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทางด า น
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ และการบริโภคทําใหเกิดความตองการที่เพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทยนั้นสวนใหญใช
พลังงานจากกาซธรรมชาติและถานหิน ที่เหลือคือพลังงานน้ํา และการนําเขาน้ํามัน ซึ่งพลังงานเหลานี้มีแนวโนมจะหมดไป
ภายในอนาคตอันใกลนี้ อาจจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงาน ปญหาเหลานี้ไมใชแคประเทศไทยที่ตองเผชิญ แตทุกประเทศ
ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน จึงเปนสาเหตุใหทั่วโลกแสวงหาแหลงพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งพลังงานที่เปนที่สนใจในขณะนี้
คือ พลังงานนิวเคลียร ถึงแมวาพลังงานนิวเคลียรจะเปนพลังงานที่มั่นคง และไมกอเกิดสภาวะโลกรอน แตประชาชนส วน
ใหญ ก็ยั ง หวาดกลั ว กั บ ผลกระทบที่ ค าดจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ที่ เ ทคโนโลยี ใ นด านความปลอดภั ย ของโรงไฟฟ า นิ ว เคลี ย ร นั้ น มี
ความกาวหนาอยางมากและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟาสวนใหญของไทย ถาหาก
ประเทศไทยจะดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคตก็จะตองหาวิธีจัดการกากกัมมันตรังสีที่เหมาะสมและเปนรูปธรรม
กอนจะดําเนินการในขั้นตอนอื่นตอไป(พีรวุติ บุญสุวรรณและอนิรุทร ทรงจักรแกว,2554:บทคัดยอ)ซึ่งสอดคลองกับชมพูนุท
พรหมภั กดิ์และวิกานดา วรรณวิเศษ(2554:15 )กลาวว าการพัฒนาเตรีย มความพรอมบุคลากรและการสรางกระบวนการ
สื่อสารสาธารณะเพื่อทําความเขาใจกับภาคประชาชนเพื่อใหสามารถกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
สถาบั นอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยใ หกับ บานเมืองและเปนสถาบันหลักในการชี้นํา
สังคม อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับและเปนองคกรหลักที่ประชาชนและสังคมพึ่งพาไดและเปนสื่อกลางในการในการเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพรอมในความเปนไปไดตอการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
รวมทั้งเปนผู ที่มีศักยภาพ และเปนผูมี ความรูความสามารถทางวิชาการในการตัดสินใจตอการยอมรับในการสร างโรงไฟฟ า
นิวเคลียรของประเทศไทยในอนาคต
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่ อศึ กษาระดับ ความรู ของบุ คลากร นั กศึ กษาสายวิ ท ย และนักศึ กษาสายศิ ล ปต อความเป นไปได ในการสร าง
โรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
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2.เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรู และความคิ ดเห็นระหวางบุ คคลกร นักศึกษาสายวิท ยแ ละนักศึกษาสายศิล ปต อความ
เปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
3. สมมติฐานของการวิจัย
1.บุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปมีระดับความรูตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ของประเทศไทยแตกตางกัน
2.บุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ของประเทศไทยแตกตางกัน
3. การรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน
4. การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน
5. ความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนเปนการศึกษาเชิงสํารวจประชากรที่ใชในการศึกษาคือบุคลากรและนักศึกษาสายวิทยและนักศึกษา
สายศิลปชั้นปที่ 3 ทุกคณะจํานวน 2,131 รายกลุมตัวอยางที่ไดเทากับ 325รายกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรการคํานวณกลุม
ตัวอยางของ Krejcie and Morgan(1970, pp.608-609)ใชวิธีการสุมแบบเจาะจงแบบกําหนดสัดสวน และการเลือกแบบ
บังเอิญ คิดเปนสัดสวนทั้งหมดคือ บุคลากรจํานวน 91 ราย และนักศึกษา จํานวน 234 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามประกอบดวย และแบบสอบถามปด แบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน
คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสวนที่2 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไฟฟานิวเคลียรสวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร
ผลกระทบของโรงไฟฟานิวเคลียร และความปลอดภัย ของโรงไฟฟานิวเคลีย ร สวนที่ 4 ความคิ ดเห็ นตอการสรางโรงไฟฟ า
นิวเคลียรสวนที่ 5 ขอเสนอแนะโดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนการไดรับขาวสารจากประเภทของสื่อ และจาก
บุคคลใชเกณฑในการแบงระดับคะแนนของเบสท(Best, 1977:174)ดังนี้
7-16 คะแนน หมายถึง ไดรับขาวสารนอย
17-25 คะแนน หมายถึง ไดรับขาวสารปานกลาง
26-35 คะแนน หมายถึง ไดรับขาวสารบอย
โดยมี เ กณฑ แ ปลความหมายของความรู เ กี่ ย วกั บ โรงไฟฟ า นิ วเคลี ย ร โ ดยมี เ กณฑ แ ปลความหมายของเบสท ( Best,
1977:174)ดังนี้
0.00-0.33 คะแนน หมายถึง มีความรูอยูในระดับนอย
0.34-0.67 คะแนน หมายถึง มีความรูอยูในระดับปานกลาง
0.68-1.00 คะแนน หมายถึง มีความรูอยูในระดับมาก
โดยมีเกณฑแปลความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยโดยมีเกณฑแปลความหมาย
เบสท(Best, 1977:175)ดังนี้
1.00-1.80 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1.81-2.60 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวย
2.61-3.40 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ
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3.41-4.20 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(content validity)จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
(คา IOC เทากับ 0.70 ) และทดลองใชกับกลุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบังการ จํานวน 30 หาคาตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha )ไดคา 0.80การวิเคราะหขอมู ล ใชสถิติพรรณนาไดแกรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสถิติอนุมาน ไดแก สถิติทดสอบแบบ One Way ANOVAเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 3 กลุม และใช
สถิติทดสอบสหสัมพันธ Person Correlationเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรระหวาง 2 ตัวแปร
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 246 คน (รอยละ 75.7)และกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีจํานวน 79
คน (รอยละ 24.3) กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16-25 ป จํานวน 236 คน(รอยละ 72.4) รองลงมาเปนกลุมที่มีอายุ
ระหวาง 36-45 ป จํานวน 38 คน (รอยละ 11.2) และอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 31 คน(รอยละ 9.2) สําหรับกลุมตัวอยาง
ที่มีอายุระหวาง 46-55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 20 คน (รอยละ 7.2)กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
265 คน (รอยละ 81.5) รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 41 คน (รอยละ 12.6) และระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน
(รอยละ 4.3) สําหรับกลุมตัวอยางปริญญาเอก มีจํานวน 14 คน (รอยละ 4.3) และกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดคือ อนุปริญญา/
ปวส.จํานวน 5 คน (รอยละ 1.5)กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาสายศิลป จํานวน 130 คน (รอยละ 40) นักศึกษาสายวิทย
จํานวน 104 คน รอยละ)32 และเปนบุคลากร จํานวน (91 คน (รอยละ 28) ตามลําดับ
5.2 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร
ในภาพรวมกลุมตัวอยางรับรูขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรจากสื่ออยูในระดับรับรูขอมูลนอย (คาเฉลี่ย 2.19) โดย
รับรูขอมูลจากสื่อออนไลนมากทีส่ ุด (คาเฉลี่ย = 2.90)รองลงมาคือ สื่อจากโทรทัศน (คาเฉลี่ย =2.64) และสื่อจากหนังสือเวียน
หรือหนังสือราชการ (คาเฉลี่ย =2.32) สําหรับสื่อที่มีการรับรูขอมูลนอยที่สุดไดแก สื่อวิทยุ (คาเฉลี่ย =1.71)
5.3 ความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและโรงไฟฟานิวเคลียร
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับปานกลาง(รอยละ49.2) รองลงมาไดแกมี
ระดับความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับนอย(รอยละ3.1)ตามลําดับ
5.4 ความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรและความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย=3.40)โดยมีความคิดเห็น
ในเรื่องหากมีการรั่วไหลของสารกัม มันตรัง สีที่ใ ชผ ลิตไฟฟ านิวเคลียร จะทําใหมี การเปลี่ ยนแปลงพั นธุกรรมพืช และสัต ว ใ น
บริเวณใกลเคียงมากที่สดุ (คาเฉลี่ย= 3.92)รองลงมาคือการมีโรงไฟฟานิวเคลียรจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนที่
อยู ใ กล เ คีย ง(คาเฉลี่ ย =3.69)และเทคโนโลยี ที่ทั นสมัย และวิ ท ยาการที่ กาวหนาจะสามารถกอสรางโรงไฟฟ านิ วเคลีย ร ที่ มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับได (คาเฉลี่ย=3.61) ตามลําดับ สําหรับเรื่องระบบปองกันอุบัติภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรในปจจุบันมี
ความสามารถในการรองรั บ เหตุ การณ ไ ม ค าดคิ ด ที่ อาจเกิ ด ขึ้น เช น แผ นดินไหว การก อวินาศกรรม มี คาเฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด
(คาเฉลี่ย= 3.02)
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5.5 สรุปผลขอเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นไมเห็นดวยเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย(รอยละ 57.2)โดยให
เหตุ ผ ลวา ประชาชนมี ความตระหนั กถึง ความปลอดภัย ของประชาชนเป นอันดั บ หนึ่ง (ร อยละ35)รองลงมาผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม(รอยละ29)ขาดความเชื่อมั่น(รอยละ25)และการกําจัดกากมันตรังสี (รอยละ11)ตามลําดับและมีกลุมตัวอยางที่เห็น
ดวยเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย(รอยละ42.8)โดยใหเหตุผลวาเนื่องจากประเทศไทยในอนาคตอาจจะ
มีการขาดแคลนพลังงาน(รอยละ50) ใหพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทางเลือกใหม(รอยละ26)และพลังงานนิวเคลียรเปน
พลังงานที่ไดผลตอบแทนที่คุมคา(รอยละ24)
5.6 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
ผลการทดสอบดวยคาสถิติ One-Way ANOVA พบวาผลการทดสอบเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 คือ บุคลากรและ
นักศึกษา มีระดับความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยแตกตางกัน อยางมี
ระดับนัยสําคัญ .05 ((ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
จําแนกตามกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย

บุคลากร
นักศึกษาสายวิทย
นักศึกษาสายศิลป

ระดับความรูตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

N
91
104
130

Mean
9.3407
8.4231
8.6308

S.D
2.15107
1.88861
2.06536

F

P

5.389

0.005*

*ระดับนัยสําคัญ .05
ผลการทดสอบดวยคาสถิติ One-Way ANOVA พบวาผลการทดสอบไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 คือ นักศึกษา
สายวิทยาศาสตรกับสายศิลปมีความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยไม
แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ .05 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงความแตกตางของความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
จําแนกตามกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย
กลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการ
F
P
สรางโรงไฟฟานิวเคลียร
N
Mean
S.D
บุคลากร
91
67.4615
9.84920
0.718
0.488
นักศึกษาสายวิทย
104
67.5096
9.07573
นักศึกษาสายสังคม
130
68.8385
10.69072
*ระดับนัยสําคัญ .05
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ผลการทดสอบดวยคาสถิติ คาสัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสันระหวางการรับรูขอมูลจากสื่อทุกประเภท กับ ความรู
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรพบวาผลที่ไดไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3 คือการรับรูขอมูลจากสื่อของนักวิชาการมีความสัมพันธ
กันเชิงบวกในระดับต่ํากับความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสันระหวางการรับรูขอมูลจากสื่อทุกประเภท กับ ความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียร
ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร
การรับรูขอมูลจากสื่อ
r
P-value
วิทยุ
-0.024
0.663
โทรทัศน
-0.021
0.703
หนังสือพิมพ
-0.052
0.347
หนังสือเรียนหรือหนังสือวิชาการ
-0.048
0.388
เอกสารแจก เชน แผนพับ โปสเตอรหรือหนังสือเล็กๆ
-0.076
0.170
การอบรมสัมมนา/ประชุม/งานนิทรรศการตางๆ/
-0.036
0.514
สื่อออนไลน เชน Website , Facebook เปนตน
-0.015
0.792
ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ/
-0.041
0.459
นักวิชาการ
0.110*
0.048
ครูอาจารย/
0.026
0.639
บุคคลในครอบครัวญาติพี่นอง/
-0.072
0.194
เพื่อนฝูงเพื่อนรวมงาน/
0.020
0.724
เจาหนาที่องคกรเอกชน (NGOs)
0.006
0.911
คาเฉลี่ยภาพรวมของความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารจากสื่อกับ
-0.031
0.529
ความรู
*ระดับนัยสําคัญ .05
ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Pearson Correlation พบวา ผลการทดสอบเปนไปตามขอสมมติฐานขอที่ 5 คือ ความรู
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ .05
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ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสันระหวางความรูกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร

ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร
การกําจัดกากกัมมันตรังสีของโรงไฟฟานิวเคลียร
สามารถกําจัดโดยวิธีการฝงกลบใตดินลึก
แรยูเรเนียมเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟานิวเคลียร
กากเชื้อเพลิงนิวเคลียรคือ กากยูเรเนียมที่ใชไมหมด
ไมเปนอันตราย
ตนทุนในการกําจัดกากเชื้อเพลิงนิวเคลียรคอนขางต่ํา
การทําลายกากเชื้อเพลิงนิวเคลียรไมสงผลอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม
พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
โรงไฟฟานิวเคลียรปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา
มากกวาโรงไฟฟาที่ใชถานหิน
โรงไฟฟานิวเคลียรทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก (Green House effect)
การสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศจะชวยใหมี
ทางเลือกดานพลังงานอีกทางหนึ่ง
คากอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมีตน ทุนที่ต่ํากวาคากอสราง
โรงไฟฟาที่ใชถานหิน
โรงไฟฟานิวเคลียรมีหลักการทํางานเชนเดียวกับโรงไฟฟา
พลังความรอนชนิดอื่น
มาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร เปนไปตามมาตรฐานของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA)คือคํานึงถึงความปลอดภัยตอสาธารณชน
และสื่งแวดลอม
กระบวนการเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรตองเปนไปตามมาตรฐานสากลตามขอตกลง
ระหวางประเทศ
เพื่อความปลอดภัยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจําเปนตองสรางในสถานที่ใกลกับแหลงน้ํา
ทุกประเทศสามารถสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไดอยางเสรีตามความตองการ
คาเฉลี่ยภาพรวมของความสัมพันธระหวางความรูและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียร
*ระดับนัยสําคัญ .05

ความคิดเห็นตอความเปนไปไดใน
การสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของ
ประเทศไทย
r
P-value
0.152*
0.006
0.242*
0.138*

0.000
0.013

0.091
0.081

0.103
0.145

0.113*

0.042

-0.155*

0.005

-0.076
0.156*

0.174
0.005

0.008

0.884

0.029

0.601

0.258**

0.000

0.095

0.086

0.088
-0.033
0.079

0.112
0.553
0.182
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6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้คือ
1. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียรจากสื่อทุกประเภทอยูในระดับนอย โดยมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรจากสื่อออนไลนและสื่อ
โทรทัศนมากกวาสื่ออื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ พีระพล บัวทอง (2554:59) ที่ไดศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อ การรับรู และ
ทัศนคติที่มีตอการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีพบวากลุมตัวอยางเปดรับสื่อเกี่ยวกับ
โรงไฟฟานิวเคลียรผานโทรทัศนมากที่สุด อาจกล าวไดวา คนเรามีแนวโนมที่จะเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อที่ตนสนใจและ
อยากรู สามารถเขาถึงไดงายเมื่อพิจารณาถึงการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรจากสื่อบุคคลพบวา มีการรับรู
ขอมูลที่ระดับนอยทั้งๆที่นาจะเปนสือ่ ที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด สาเหตุเนื่องจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมได
ใหความสําคัญมากพอ
2. ความรูเกี่ยวกั บพลังงานนิวเคลียรแ ละโรงไฟฟานิวเคลีย รประชาชนมีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียรและโรงไฟฟานิวเคลียรในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรใน
ดานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด และประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรูนอยที่สุดไดแก ด านความรูเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียรทั้งนี้การที่กลุมตัวอยางมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรในภาพรวมอยูในระดับนอย อาจ
เปนเรื่องที่ตองพึงระวัง หากไมรีบดําเนินการใหความรูกับประชาชนอยางถูกตองและสม่ําเสมอ ประชาชนอาจไดรับขาวสารที่
บิดเบือน อาจสงผลตอการไมยอมรับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคต
3. ความคิด เห็นต อโรงไฟฟานิ วเคลีย ร แ ละความเป นไปไดใ นการสร างโรงไฟฟ านิ วเคลี ยร ข องประเทศไทยกลุ ม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรและความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในดานผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดและมีความคิดเห็ นในดานการยอมรับการสราง
โรงไฟฟานิวเคลีย รนอยที่สุ ด ทั้ง นี้การที่กลุ มตั วอยางมี ความคิด เห็ นต อโรงไฟฟานิวเคลี ยร และความเปน ไปได ในการสราง
โรงไฟฟ านิ วเคลี ย รข องประเทศไทยในภาพรวมอยูใ นระดั บ ปานกลาง สาเหตุ เนื่ องจากมีค วามรู และความเข าใจเกี่ย วกั บ
โรงไฟฟานิวเคลียรในภาพรวมอยูในระดับนอย ดังนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเสริมสรางทัศนคติที่มีตอโรงไฟฟา
นิวเคลีย รใ นทางบวกใหมากขึ้ น ซึ่ งจะชวยให ประชาชนมี ทัศ นคติ ที่ดีต อโรงไฟฟานิวเคลี ยร มากยิ่งขึ้ น และผลสรุป จากการ
ตั้งสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 พบวา ผลทีไ่ ดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลป มี
ระดับความรูตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยแตกตางกันโดยบุคลากรมีระดับความรูมากกวา
นักศึกษา เนื่องจากความรู เกี่ย วกับ โรงไฟฟ านิวเคลี ยรเ ปนเรื่องที่ต องมีค วามรูความเขาใจเฉพาะเจาะจง อีกทั้งยั งขาดการ
ประชาสัมพันธที่ทั่วถึงทําใหบุคลากรและนักศึกษามีความรูที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 พบวา ผลที่ไดไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลป มี
ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยไมแตกตางกันเนื่องจากสวนใหญอาจไมมี
ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมากนัก และยังหวาดกลัวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงทําใหมีความคิดเห็น
ที่มีตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 การรับรูขอมูล ขาวสารและความรูเกี่ยวกั บโรงไฟฟ านิวเคลี ยรมีความสัมพันธกัน พบวา ผลที่ไดไ ม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือการรับรูขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร หมายความวา
การรับรูขอมูล ขาวสารจะมากหรือนอย ไมมีผลตอระดับ ความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิ วเคลียร ซึ่ง ไมสอดคลองกั บงานวิจัยของ
อิทธิพล โลหะเวช (2556:140) ที่ศึกษาเรื่องการเปดรับ ขาวสาร ความรู และทัศ นคติที่ มีตอโรงไฟฟาพลัง งานนิ วเคลี ยรของ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีพบวาการรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
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สมมติฐานที่ 4 การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร มีความสัมพันธกันพบวา ผลที่ได
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือการรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร หมายความ
วา ถามีการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อ และการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมากก็จะมีความคิดเห็นที่สัมพันธ
กันมาก แตถาการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรนอยก็จะมีความคิดเห็นที่สัมพันธกันนอยเชนกัน
สมมติฐานที่ 5 ความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร มีความสัมพันธกัน
พบวา ผลที่ ได เ ปนไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ งไว คือความรู เ กี่ย วกับ โรงไฟฟ านิ วเคลี ยร มี ความสั มพั นธกับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
โรงไฟฟานิวเคลียร หมายความวาถามีความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมากก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรที่
สัมพันธกันมาก แตถามีความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรนอยก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรที่สัมพันธกันนอย
เชนกัน
7.ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาเรื่อง การรับรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร พบวา การรับรูจากประเภทสื่ออยูในระดับนอย และการ
รับรูจากสื่อบุคคลอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดําเนินการประชาสัมพันธยังขาดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียร จึงทําใหการเขาถึงขอมูลของประชาชนไมทั่วถึง
2. จากการการศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรของบุคลากร นักศึกษาสายวิทย และนักศึกษาสายศิลป
ในมหาวิทยาลั ยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกีย รติ ในปการศึ กษา 2559 พบว า บุคลากร และนักศึกษามี ความรู เกี่ย วกั บโรงไฟฟ า
นิวเคลี ย รใ นระดั บปานกลาง และเพื่ อเปนการเพิ่ม ความรูใ ห ม ากขึ้ น หนวยงานที่เ กี่ ยวข องกั บ โครงการก อสร างโรงไฟฟ า
นิวเคลียร ควรจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ โรงไฟฟานิ วเคลียร เพื่อเปนการสรางความรูและความเขาใจโดยอาจพิจารณา
เริ่มตนจากกลุมนักเรียน นักศึกษา
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บทคัดยอ
บทความวิชาการครั้งนีเ้ ปนการสรุปการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ
สุขภาพเด็กปฐมวัย และแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาใหเด็กเติบโต
อยางมีคุณภาพเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่มี
เปาหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค เนื่องจากการสงเสริมการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสงผลตอการเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้
พบวาปญหาสุขภาพของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่พบบอยเปนปญหาในดานการเจริญเติบโต ปญหาฟนผุ ปญหาโรคติดตอ
และปญหาดานความปลอดภัยและการไดรับอุบัติเหตุ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ กเพื่อสงเสริมระบบการ
ดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวั ย ควรใช กระบวนการการมีสวนร วมของชุ มชน ทํางานเชื่อมประสานกั นเปนกลไกผาน 3 ระบบ
ประกอบดวย 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และ 3) ระบบสนับสนุนดานการศึกษา ในการ
สรางระบบการดูแลสุขภาพเด็กและจัดการสิ่งแวดลอมในลักษณะภาคีเครือขายสุขภาพ นําไปสูการปฏิบัติที่ตอเนื่องและยั่งยืน
ในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นทีต่ อไป
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
This article was a summary of the literature reviews to investigate an approach to promote
community participation in early childhood’s healthcare at the child development center of the local
government organization. This is an important starting point for the development of quality growth for
children as a valuable national resource. In line with the national youth development plan 2012-2016,
which aims to develop children and youth to be strong, healthy, happy and creative. Due to the promotion
of healthcare of early childhood, the effect on adult’s good quality of life in the future. By reviewing this
literature, the result found that the most common health problems of children in early childhood center
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were growth delayed, dental carries, communicable/contagious disease, and safety and accident problems.
The management approach of the Child Development Center to promote the early childhood health
care system should be based on the community participation process. The work is coordinated through
3 mechanisms which are 1) Local government organization, 2) Local public health unit, and 3) Educational
support system as a health network partner. It leads to continuous and sustainable practice in early
childhood health care in the area.
Keywords community participation, early childhood’s healthcare, child development center
1. บทนํา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2 ถึง 5 ป เปนชวงสําคัญที่สุดของชีวิต เนื่องจากเปนระยะที่สมองพัฒนาอยางรวดเร็ว
สุขภาพเด็กปฐมวัย มีความสําคัญตอการเติบโตและพัฒนาของเด็กเปนอยางยิ่ง จึงตองใหความสําคัญตอการดูแลภาวะสุขภาพ
ของเด็ ก เพื่อปองกันสาเหตุ ที่อาจเปนอุป สรรคต อการเติบโตและพัฒ นาการของเด็ กตั้งแต ตน เด็กปฐมวัยถือเปนชวงเวลาที่
สําคัญ ที่สุด ในชีวิตชวงหนึ่ งของเด็ก เนื่ องจากในระยะนี้ เด็กจะเจริญเติ บโตอยางรวดเร็ว โดยเด็กมิได มีพ ัฒ นาการที่เ ดนชั ด
ทางดานรางกายเพียงอยางเดียว แตรวมถึงพัฒนาการทางดานอารมณและสติปญญาที่สูงขึ้นอีกดวย ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเด็ก
มีความสมบูรณทั้งรางกาย สังคมและสติป ญญา ซึ่งเปนจุดเริ่ม ตนที่สําคัญในการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาใหเด็กเติบโต
อยางมีคุณภาพเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่มี
เป าหมายหลักในการพั ฒนาเด็กและเยาวชนใหมี ความมั่นคง แข็ง แรง ดี มี สุข และสร างสรรค เนื่องจากการส งเสริ มการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสงผลตอการเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต อยางไรก็ตาม มีหลาย
ปจจัยในชีวิตประจําวันที่อาจขัดขวางพัฒนาการดานตางๆของเด็ก ทั้งนี้องคการอนามัยโลก (WHO) ประเมินวา เด็กกวา 200
ลานคนไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มสมรรถภาพ อันเนื่องมา จากความตองการของเด็กเหลานี้ ไมไดรับการตอบสนองอยาง
ถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะดานภาวะโภชนาการ การขาดธาตุไอโอดีน ภาวะโลหิตจาง และขาดการเลี้ยงดูและการกระตุน
พัฒ นาการอยางเหมาะสม (ลัด ดา เหมาะสุ วรรณ และคณะ, 2547) ดั ง นั้ น ผู ป กครอง ครู /ผู ดู แ ลเด็ ก และชุม ชนซึ่ง เป น
ผูเกี่ยวของสําคัญกับเด็กปฐมวัยจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพของเด็กเหลานี้
ปจจุบันนี้เด็กปฐมวัยสวนใหญของประเทศไดรับการดูแลในชวงกลาวงวันที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามชุมชนที่อยู
ของตน โดย ศพด.เปนสถานที่ที่เด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ทําใหเชื้อโรคสามารถแพรกระจายและติดตอระหว างกันไดงาย
เมื่อเด็กเจ็บปวย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) เด็กปฐมวัยเปนชวงที่รางกายมีภูมิตานทานโรคต่ํา สงผลใหเด็ก
เจ็บปวยไดงาย โรคติดตอที่พบไดบอย ไดแก โรคหวัด โรคไขเลือดออก โรคอุจจาระรวง โรคมือเทาปาก อีสุกอีใส และหัด (สุ
วิทย, 2554) ซึ่งการเจ็บปวยในวัยนี้อาจสงผลตอพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ถาไมไดรับการดูแลรักษาตั้งแตเริ่มปวย
อาจทําใหการเจ็บปวยมีอาการหรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรงถึงเสียชีวิตได นอกจากนี้เมื่อเด็กเกิดเจ็บปวยยั งสงผลกระทบตอ
ผูปกครองที่ตองหยุดงานเพื่อใหการดูแลเด็ก ทําใหขาดรายได และเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลที่ศึกษา พบวามีกิจกรรมเพื่อการจัดการดานการดูแลสุขภาพเด็ก
เพื่อใหไดตามมาตรฐาน ไดแก โครงการสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพฟนของเด็ก โดยมีหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เขามามีสวนรวมในดานการใหขอ มูลแกผูปกครอง การตรวจสุขภาพและติดตามพัฒนาการเด็กตามรายป แตปญหาที่พบในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงนี้คือการควบคุมโรคระบาด จากขอมูล 3 ปยอนหลัง พบวามีเด็กในหองเรียนเดียวกันมากกว า 2 คน ปวย
เปนโรคมือ เทา ปาก จนตองทําใหศูนย พัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ตองมีการปดศูนยฯชั่วคราวเปนเวลา5 วัน ตามแนวทางปองกั น
ควบคุมโรค มือ เทา ปาก ของสํานักโรคติดตออุบัติใหมตอเนื่องกันทุกป อีกทั้งยังมีสถิติเด็กเปนโรคไขหวัดติดตอกันเปนจํานวน
มาก โดยแมจะมีการใหความรูแกผูปกครองแตก็ไมไดรับความรวมมือที่ดีเทาที่ควรในการควบคุมปองกันโรค อีกทั้งยังไมมีระบบ
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การดูแลสุขภาพในสวนอื่นๆที่ชัดเจนและตอเนื่อง รวมถึงขาดแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงกับหนวยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ ทําใหไมมีกระบวนการที่ชัดเจนในดานการสงตอขอมูลดานสุขภาพ กระบวนการสงตอกรณีเกิดอุบัติเหตุและกรณีเด็กมี
โรคเรื้อรัง รวมถึงครู/ผูดูแลเด็กยังมีความตองการพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้น ซึ่งกระบวนการการดูแ ลเหลานี้จะเกิ ดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพไดตองอาศัยการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพ และมี
ระบบกลไกหนุนเสริมจากหลายองคกรตั้งแตครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสงเสริมสุขภาพในพื้นที่
หรือสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนระบบโดยเนนการดูแลสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง ไดแก
การสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพปากฟน ระบบการเฝาระวังและปองกันโรคเรื้องรัง และโรค
ระบาดตางๆ การปองกันอุบัติเหตุและการไดรับสารพิษ การชวยเหลือเบื้องตนและมีระบบการสงตอ รวมทั้งมีการสงเสริมใหครู/
ผูดูแลเด็กมีสุขภาพที่ดี เปนแนวทางสําคัญในการสงเสริมใหเด็กมีภาวะสุขภาพที่พรอมในการเรียนรูมากที่สุด
2. วัตถุประสงคของบทความ
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณสุขภาพเด็กปฐมวัยของประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
3. สถานการณสขุ ภาพเด็กปฐมวัย
สุข ภาพคื อ ภาวะแหง ความสมบู รณ ท างร างกาย จิ ตใจ และการดํารงชี วิต อยู ใ นสั ง คมด วยดี ไม ใ ชเ พี ยงแตค วาม
ปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทานั้น (องคการอนามัยโลก, 2491) จากคําจํากัดความนี้ แสดงใหเห็นวาสุขภาพมีความหมาย
เชิงบวกที่เนนความเปนอยูที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ตองมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทาง
สังคมครบทุกดาน อยางไรก็ตาม ในเด็กปฐมวัยก็เชนกัน การที่เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมที่ดีมี
ความสําคัญตอการเติบโตและพัฒนาของเด็กเปนอยางยิ่ง โดยเด็กมิไดมีพัฒนาการที่เดนชัดทางดานรางกายเพียงอยางเดียว แต
รวมถึงพัฒนาการทางดานอารมณและสติปญญาที่สูงขึ้นอีกดวย การดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กนั้น หากเด็กไดรับ การตอบสนอง
อยางถูกตองและเพียงพอในชวงแรกเกิดถึงอายุ 5 ป นอกจากจะทําใหผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจปญหาทางดาน
สุขภาพของเด็กแลว ยังอาจมีสวนยับยั้งหรือแกไขความผิดปกติทางดานรางกายของเด็ก กอนที่ปญหาจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผานไป จากการทบทวนวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับผลการประเมินและติดตามสถานการณสุขภาพเด็กปฐมวัยของ
ประเทศไทย พบปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยทั้งทางดานการเจริญเติบโต ปญหาสุขภาพที่มักพบบอยในเด็กที่ใช
บริการศูนยเด็กเล็ก และปญหาดานการเลี้ยงดูจากครอบครัว ดังนี้
3.1 ปญหาในดานการเจริญเติบโต ปจจุบันพบทั้งปญหาทุพโภชนการในเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากการไดรับ
สารอาหารที่จําเปนนอยเกินไป ไดรับสารอาหารมากเกินไปทั้งจากวิธีการเลี้ยงดูและปจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารของเด็ก และจากการไมไดรับนมมารดา เด็กที่เปนโรคขาดสารอาหารมักมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง หรืออาจมี
รางกายแคระแกรน ไมเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่ไมสมวัย โดยพบวามีเด็กอายุต่ํากวา 5 ป รอยละ9.2 มีน้ําหนักต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน โดยสวนใหญพบวาเด็กเหลานี้ มีปญหาขาดสารอาหารตั้งแตในวัยเตาะแตะ (อายุ 6-11 เดือน) จากขอมูลการ
สํารวจพบวาเด็กมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑรอยละ 10 สวนสูงต่ํากวาเกณฑรอยละ 12 และน้ําหนักตอสวนสูงต่ํากวาเกณฑรอยละ 4
ซึ่งเด็กเตี้ยกวาเกณฑสงผลตอสติปญญาและมีพัฒนาการดานภาษาลาชา ขณะเดียวกันพบปญหาเด็กอวนถึงรอยละ 10.9 โดย
พบเด็กอวนที่อยูในชวงอายุ 2-3 ปมากกวาชวงอายุอื่นๆเด็กอายุ1 ป เนื่องจากติดกินนมรสหวาน และเด็กอายุ 3-5 ป สวนใหญ
ไดรับปริมาณน้ําตาลสูงกวาเกณฑมาตรฐานการบริโภค (ลัดดาและคณะ 2547, สุชาดา, 2557, สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555;)
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3.2 ปญหาดานสุขภาพฟน พบวามีเด็กฟนผุสูงถึงรอยละ92 ไมจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันรอยละ 2.4
โดยฟนผุในเด็กปฐมวัยมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไมถูกตอง รวมกับการดูแลสุขภาพชองปากที่ไมดี จึงทำให
เกิดฟนผุในตําแหนงดานเรียบของฟน ซึ่งปกติมักจะไมคอยผุ และลุกลามไปอยางรวดเร็ว โดยมีเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุหลัก
คือ สเตรปโตคอคคั ส มิวแทนส ซึ่ง ถ าเด็กมี ปญ หาสุ ขภาพฟ นเรื้อรั ง เช น ป ญหาฟนผุ เหงื อกอั กเสบ อาจส ง ผลกระทบต อ
ชีวิตประจําวันของเด็ก ทั้งในแงการใชงาน ไดแก การเคี้ยวอาหาร การพูด ความเจ็บปวดไมสบาย รวมไปถึงความมั่นใจในการ
เขาสังคม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการดานการใชภาษาและดานสังคม (เวียงชัย, 2556) นอกจากนี้เด็กที่มีปญหาสุขภาพฟนทําใหไม
สามารถเคี้ย วอาหารได ดีหรื อมักมีอาการปวดฟน ทําใหเ ด็กไมอยากรั บประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตี น
ผลกระทบที่ตามมาคือเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา
ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพฟนของเด็ก คือ พฤติกรรมการเลี้ยงดูและการดูแลชนิดอาหารเพื่อลดความเสี่ยงตอฟนผุ อีก
ทั้งศูนยเด็กเล็กควรมีระบบการดูแลและติดตามสุขภาพฟนของเด็กอยางตอเนื่อง เพราะมาตรการปองกันปญหาสุขภาพฟน ทํา
ใหคุณภาพชีวิตของเด็กเหลานี้ดีกวาการรักษาเมื่อเกิดโรคซึ่งมักมีความยุงยากซับซอน (เวียงชัย, 2556; Global Child Dental
Fund, 2013)
3.3 ปญหาภาวะแพรกระจายของโรคติดเชื้อ (โรคติดตอ) จากขอมูลป พ.ศ. 2552-2557 พบวาปญหาสุขภาพที่พบ
บอยในเด็กปฐมวัยที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคอุจจาระรวง ความถี่ของการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาสุขภาพเด็กในศูนยเด็กเล็กแหลงตางๆ มักพบวา ในชวงระยะเวลา 1 ป เด็กรอย
ละ 50 มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 1-3 ครั้ง และรอยละ 45.1 มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกวา 8 ครั้ง/ป ใน
สวนของโรคอุจจาระรวงโดยพบความถี่ข องการเกิดอุ จจาระรวง 1-3 ครั้งต อป รอยละ 36.0 และความถี่ของการเกิ ดโรค
อุจจาระรวง 4-5 ครั้งตอป รอยละ 6.6 โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับการแพรกระจายโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคอุจจาระรวง
ที่เกิดขึ้นในศูนยเด็กเล็ก คือ อายุของเด็ก การไดรับวัคซีนครบ พฤติกรรมการดูแลเด็กของบิดามารดาขณะอยูที่บาน และระบบ
เฝาระวังและการดูแลสุขอนามัยของศูนยเด็กเล็ก หากศูนยเด็กเล็กที่มีระบบการเฝาระวังและควบคุมการติดเชื้ออยางตอเนื่อง
มีการอบรมใหความรูผูดูแลเด็กและผูปกครอง มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กทุกวัน และไดรับความรวมมือจากผูปกครองใน
การไมนําเด็กปวยมาที่ศูนย จะทําใหลดการเกิดโรคติดเชื้อนี้ไดผลยิ่งขึ้น (เกศรา , แจมจันทร, และลักขณา คงแสง, 2555)
3.4 ปญหาดานความปลอดภัยและการไดรับอุบัติเหตุ จากการรวบรวมขอมูลพบวาการไดรับอุบัติเหตุสวนใหญของ
เด็ กปฐมวั ย ในศู นย พั ฒ นาเด็กเล็ ก จากการสํ า รวจสถานการณ การพั ฒ นาศู นย เด็ กเล็ กในประเทศไทยของสํ านั กอนามั ย
สิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในศูนยเด็กเล็ก ไดแก แผลไหม หรือพุพอง จาก
การถูกน้ํารอนลวก หรือถูกไฟไหม มีแผลจากการถูกของมีคมบาด มีอาการแพหรือเปนพิษจากการไดรับสารที่เปนอันตรายตอ
รางกาย เชน ยา และน้ํายาทําความสะอาด กระดูกหัก เคล็ดขัดยอก หรือศีรษะไดรับการกระทบกระเทื อนจากการตกจาก
เครื่องเลนหรือที่สูง โดยจากการสํารวจของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบวามีอุบัติการณการ
เกิดพลัดตกหกลม รอยละ 37.5 และอุบัติเหตุจากเครื่องเลนสนาม รอยละ 28.6 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555) นอกจากนั้นยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางมาศูนย และการไดรับพิษจากสัตวในศูนย
เด็กเล็กดวย โดยปจจัยหลักเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย คือสิ่งแวดลอมที่มีความเสี่ยงอาจเปนอันตรายตอเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาเครื่องเลนมากกวาครึ่งทําจากเหล็ก น้ําหนักมาก ไมปลอดภัยถึงรอยละ 40 นอกจากนี้ศูนยเด็กเล็ก
สวนใหญมักมีปญหาโครงสรางอาคารและสถานทีส่ ภาพเกาและไมไดรับการดูแล ไมมีมาตรการการเฝาระวังสิ่งแวดลอมในศูนย
รวมถึงไมมีการรณรงคเรื่องการขับขี่ปลอดภัยของผูปกครองและคนในพื้นที่ที่มาใชบริการที่ศูนยเด็กเล็ก
ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยเกิดไดจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท
คือ 1) สาเหตุอันเกิ ดจากปจจัยภายใน ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติในตัวเด็กเอง โดยปญ หาของเด็กมักเกิดจากสาเหตุเด็กมี
ภูมิคุมกันโรคต่ํา ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะระบบภูมิคุมกันของเด็กยังไมพัฒนาโดยสมบูรณ นอกจากนี้อาจเกิดจากความผิดปกติ
ทางรางกายของเด็กเอง โรคภูมิแพหรืออาการแพประเภทตางๆ เชน แพอาหาร แพยา แพสัตวปก ซึ่งอาจทําให เด็กตองไดรับ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 647

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

การรักษาอยางเรงดวนในบางกรณี 2) สาเหตุจากปจจัยภายนอก สําหรับปจจัยภายนอก สิ่งแวดลอมมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งปญหาที่เกิดกับเด็กสวนใหญ มักเกิดจากเหตุดังตอไปนี้ การติดเชื้อ การติดเชื้อสวนใหญ
เกิ ด จากสิ่ ง มี ชี วิต จําพวกแบคที เ รี ย หรื อไวรั ส ซึ่ ง สามารถแพร จากคนสูค นได อย างง ายดายผ านการสั ม ผั ส การเลี้ ย งดู จาก
ผูปกครองและระบบการจัดการในศูนยเด็กเล็กจึงมีความสําคัญมาก ตั้งแตหลังคลอด ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารการกิน
ไปจนถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กขาดประสบการณหรือรูเทาไมถึงการณ อุบัติเหตุประเภท
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากการหกลมเพียงเล็กนอย หรืออาจรุนแรงถึงอุบัติเหตุที่อาจนําไปสูการสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต การไดรับ
สารพิษ การรักษาความสะอาดที่ไมดีพอ
4. การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดการศึกษาปฐมวัยแกเด็กอายุ 3 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใชงบประมาณ
จากเงินรายไดเทศบาลเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ เพื่อมุงพัฒนาความพรอมแกเด็กในวัย 3 – 5 ป ใหไดรับการพัฒนา
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สั งคม สติป ญญา และมีความพร อมในการเขารับการศึกษาต อในระดับ ประถมศึกษา (กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553) ทั้งนี้บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังรวมถึงการบริหารจัดการในการดูแ ล
สุ ข ภาพเด็ กด วย ซึ่ ง ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพเด็ กของศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ กขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น นั้ น จะใช วิธีการ
ดําเนินงานปฏิบัติงานตามการประเมิน กํากับ ติดตาม ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และในปจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานโดยนํามาตรฐานอื่นๆมาใชในการดําเนินงานดวย เชน
มาตรฐานศูนยเ ด็ กเล็กแห ง ชาติ มาตรฐานศู นย เด็ กเล็ กคุ ณภาพ มาตรฐานศูนย เด็ กเล็ กน าอยู และมาตรฐานศูนย เด็ กเล็ ก
ปลอดภัย โดยมี การกําหนดมาตรฐานกระบวนการในการดํ าเนินการที่ชั ด เจนเพื่ อเขาสู กระบวนการประเมิ นเพื่ อรั บ รอง
มาตรฐานตอไป (กาญจนวรรณ, 2559; นิพรรณพร 2550)
โดยมาตรฐานตางๆที่นํามาใช มีรายละเอี ยดปฏิบัติโดยใช หลักการดูแ ลสุขภาพเด็กปฐมวัย เนนที่การปองกันและ
สงเสริมสุขภาพ โดยการใหความรักความอบอุน สนใจและเอาใจใสในการดูแลเด็ก การดูแลอาหารโภชนาการ การออกกําลัง
กาย การจัดระบบสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การตรวจรางกาย การปองกันโรคติดตอ และการใหการชวยเหลือ
ที่ถูกตองกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้กระบวนการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ มีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานดาน
การดูแลสุขภาพเด็กสําหรับศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวชัดเจน โดยกําหนดใหมีกระบวนการจัดบริการที่ได
มาตรฐาน 6 ดาน เพื่อใหมีการพัฒนาทั้งเด็ก บุคลากรและสิ่งแวดลอมในศูนยเด็กเล็ก ชวยสงเสริมใหเด็กไดรับบริการสงเสริม
สุขภาพครอบคลุมทุกดานอยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เปนดานตางๆ เชน การ
เจริญ เติ บโตและอนามั ยในช องปากและการจั ดอาหารถูกหลั กสุ ขาภิบ าล พั ฒนาการและการเรี ยนรูต ามชวงวั ย การจั ด
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีมี
ความรูในการเลี้ยงดูเด็ก และการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุ มชน ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ (จินตนา พัฒนพงศธร,
และประภาภรณ จังพานิช, 2556) โดยมีผลลัพธที่ระบุไว 4 ขอ คือ 1) เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 (ประเมิน
โดยใชอนามัย 55) 2) เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนไมนอยกวา รอยละ 70 3) เด็กมีฟนน้ํานมผุไมเกินรอยละ 57 และ
4) มีการสงตอเด็กที่พัฒนาการไมสมวัยเขารับการประเมินและแกไขพัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน ซึ่งประโยชน
ของการดํ าเนิ นงานศู นย เ ด็กเล็กคุณภาพผ านการพัฒ นาศู นย เ ด็กเล็ กคุณภาพใช กระบวนการสร างการมี สวนรวมของภาคี
เครือข าย ชวยสงเสริมใหเ ด็กไดรั บการปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งด านการดูแลสุข ภาพตนเองและดูแลความสะอาดของ
สิ่งแวดลอม อันจะสงผลใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เด็กไดเรียนรูตามชวงวัย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยแบบองครวม ครู/
ผูดูแ ลเด็ กไดรับ การฝกอบรมเพิ่ มพู นความรูและทั กษะดานตางๆ อย างสม่ําเสมอ มี ผูป กครองและชุมชนเขาร วมสนับ สนุ น
กิจกรรมในรูปแบบตางๆอยางตอเนื่อง ชวยเสริมสรางการเรียนรูใหแกผูปกครองและชุมชน ไดรับความรู เกี่ยวกับการสงเสริม
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สุขภาพ สงเสริมพัฒนาการเด็กและการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่สําคัญเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคลากร ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจระหวางศูนยเ ด็กเล็ก ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคี
ตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตอไป
จากการทบทวนวรรณกรรมและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสงเสริมระบบการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. ดานการบริ หารจัดการ ประกอบดวย การจัดทํ าแผนพั ฒนาที่สอดคลองกับ ปรัช ญา วิสั ยทัศ น พั นธกิจ และ
วัตถุประสงคของศูนยพัฒนาเด็กและสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดและหนวยงานของรัฐ การสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางาน
เปนทีม (Team learning) การจัดทําระบบฐานขอมูลที่ครอบคลุมในดานขอมูลเด็ก ครอบครัว บุคลากร สิ่งแวดลอม สุขภาพ
อุบัติเหตุและความปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความถูกตองและเปนปจจุบัน การสงเสริมใหคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
2. ดานการดูแลสุขภาพเด็ก ประกอบดวย การดูแลใหเด็กมีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การดูแล
สุขภาพชองปากและฟน การตรวจรางกายเด็ก การดูแลใหเด็กนอนพักผอนกลางวันอยางเพียงพอ (อยางนอย 1-2 ชั่วโมงตอ
วัน) การดูแลใหเด็กไดเลนออกกําลังกาย การปองกันโรคติดตอ การชวยเหลือเมื่อมีปญ หาสุขภาพเฉียบพลันหรือเรื้อรัง หรือ
การชวยเหลื อเบื้ องตนในกรณีเด็ กเจ็ บป วยหรืออุ บัติเ หตุอยางเป นระบบและต อเนื่อง และการจั ดทําระบบฐานข อมูล การ
เจ็บปวยของเด็กและการสงตอที่ทันสมัยและเปนระบบ
3. ด านการจั ด การสิ่ ง แวดล อม ประกอบด ว ย การดู แ ลความปลอดภั ย ของพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคาร การดู แ ล
สภาพแวดล อมภายในศู นยพั ฒนาเด็กเล็ กใหถู กสุ ข ลักษณะและเป นระเบี ยบเรี ยบรอย โดยมี พื้นที่ เก็ บสิ่ งปฏิกูลที่ เพี ยงพอ
เหมาะสมและถู กสุ ขลั กษณะ ตัวอาคารมั่ นคงแข็ งแรงและปลอดภั ย พื้ นที่ ภายในอาคารใหเ พีย งพอ เหมาะสมตอการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กและถูกสุขลักษณะ มีทางเขา-ออกอยางนอย 2 ทาง หรือถามีทางเขา-ออกทางเดียวตองกวางอยาง
นอย 200 เซนติเมตรการจัด มีการจัดทําห องน้ํา/หองสวมให เพียงพอ เหมาะสมกับวัย และถูกสุขลั กษณะ มีจุดลางมือให
เพียงพอ เหมาะสมกับวัย และถูกสุขลักษณะ มีการจัดการน้ําดื่มน้ําใชใหสะอาดและเพียงพอ การจัดทําสถานที่สําหรับการ
จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของวาง ที่ถูกสุขลักษณะและมีสถานที่รับประทานอาหาร โตะ เกาอี้ อุปกรณ ภาชนะใสอาหาร
ที่ปลอดภัย สะอาด และขนาดเหมาะสม เพียงพอกับเด็ก การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและโภชนาการเหมาะสม มีการ
รักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑของศูนยเด็กเล็กปลอดโรค มีการจัดพื้นที่สําหรับดูแลเด็กปวยที่เปน
สัดสวน การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับดูแลเด็กปวยและเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุใหเพียงพอและจัดเก็บใหพนมือเด็ก และควรมีการ
กําหนดมาตรการดานความปลอดภัยของศูนยฯ ในเรื่องระบบปองกันภัยและรับรองเหตุฉุกเฉิน ระบบปองกันภัยจากไฟฟ า
ระบบปองกันภัยจากอุปกรณ ระบบปองกันภัยจากสัตว ระบบปองกันภัยจากบุคคล และระบบความปลอดภัยในการเดินทาง
อยางไรก็ตามยังพบปญหาดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อาจสงผลตอระบบการดูแลสุขภาพของเด็ก
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีความพรอมในระดับที่แตกตางกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงยังขาดความพรอม
ในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กในดานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมดานวิชาการดานบุคลากรและดานสุขภาพนอกจากนี้การ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กที่ผา นมาพบวายังมีปญหาดานคุณภาพผูบริหารระดับพื้นที่ไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและ
การสงเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย มุงแตพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้งยังพบปญหาดานความรูแ ละการปฏิบัติของครู/ ผูดูแล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองส วนทองถิ่น ที่ เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดบริการที่ไ ด
มาตรฐานตามที่กําหนดไว ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหงยังไมผานเกณฑการประเมิน ซึ่งสงผลตอภาวะสุขภาพเด็ก และ
เปนความเสี่ยงของปญหาสุขภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่นั้นๆ (อาภาวรรณ และ สมสิร,ิ 2556; บงกช, 2551)
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5. แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
แนวคิดการมี สวนรวมของชุมชน เปนแนวคิด พื้น ฐานของการพัฒ นาชุมชน คือการที่ ประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ (Empowerment) ในการพัฒนา โดยแสดงศักยภาพที่ตนมีอยู ในการตัดสินใจในการแกปญหาหรือพัฒนาดานตางๆ
ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ซึ่งแนวทางของการมีสวนรวมของชุมชน ควรประกอบไปดวย 5 ลักษณะ คือ 1) มีสวน
รวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหา และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 2) มีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา
3) มีสวนรวมในการคนหา และพิจารณาแนวทางวิธีทางในการแกปญหา 4) มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา
และ 5) มีสวนรวมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา นอกจากนี้ Cohen and Uphoff (1980) แบงการมีสวนรวม
ออกเปน 4 แบบคือ 1) การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการริเริ่มตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจและ
ตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนทรัพยากร การบริหารการ
ประสานความรวมมือ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดานวัสดุ ดานสังคม และบุคคล
และ 4) การมี สวนรวมในการประเมิ นผล (Evaluation) ทั้งนี้ ในการทํางานเพื่อสง เสริมการมีสวนรวมของชุมชนนั้น ตอง
คํานึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการสําคัญ คือ การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเขารวม เพราะจะทําใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกไขปญหาหรือตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยกระบวนการมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคและความสามารถของผู เขารวม และการมี สวนรวมตองความเสรี สามารถตัด สินในไดวาจะเลือกหรื อ
จัดการสิ่งใดๆหรือไม ตองไมเกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญ (สิทธิโชค, 2554) โดยสรุปลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชน คือ
การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณแรงงาน หรือการชวยทํากิจกรรม โดยการใหชุมชนหรือผูเกี่ยวของ
ในชุมชนที่สมัครใจเขารวมในการวางแผนการประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล ซึ่งอํานาจ
หนาที่ของผูเขารวม คือ การเปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว โดยใชวิธีการเสริมสรางพลัง
อํานาจ (Empowerment) แกประชาชนเพื่อเขารวมกิจกรรมในขั้นตอนตางๆที่เกิดขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม พบรูปแบบกระบวนการการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่หลากหลาย โดยสวนใหญกระบวนการที่ยั่งยืน จะมีกลุมผูที่เขามามีสวนรวมมีการเชื่อมประสาน
และทํางานรวมกันเปนกลไกผาน 3 ระบบ ประกอบดวย 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะผูดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2)
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการดูแลสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ และ 3) ระบบสนับสนุนดานการศึกษา ที่
ชวยพัฒนาและเชื่อมใหเกิดการจัดประสบการณเรียนรูในศูนยเด็กเล็ก ซึ่งกลไกดังกลาวทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ใน
การรวมกั นดูแลสุข ภาพเด็กปฐมวัย ในลักษณะภาคีเครือขายสุ ขภาพ เพื่อดํ าเนินการบริหารจั ดการศูนย พัฒนาเด็ กเล็กเพื่ อ
สงเสริ มระบบการดูแลสุ ขภาพของเด็ กปฐมวัย ในดานการบริห ารจัด การ ด านการดูแลสุขภาพเด็ก และดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสงเสริมระบบการดูแ ลสุขภาพ
ของเด็กปฐมวัย (ขนิษฐา, 2553; พงษเกษม, 2557; อาภาวรรณ และสมสิร,ิ 2556) ดังนี้
1. ดานบริหารจัดการ
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยครู/ผูดูแลรวมกับ
นักวิชาการในการวิเคราะหสถานการณการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน วิเคราะหทุนทางสังคม และศักยภาพของพื้นที่เพื่อนําขอมูลมา
นําเสนอแกชุมชนเพื่อใหเกิดการรวมวางแผนรวมแกปญหา
1.2 มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานในพื้ น ที่ ที่ ม าจากองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ท อ งที่ ผู นํา ชุ ม ชน ปราชญ
ครอบครัว ที่สมัครใจเขารวมเปนคณะทํางาน ซึ่งคณะทํางานแตละคนมีบทบาทหนาที่และขีดความสามารถที่เหมาะสมในการ
ทํากิจกรรมในสวนตางๆ
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1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลทุกป ผูปกครอง ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภาคีอื่นๆ
เขารวมประชุมรับฟงผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมใหขอเสนอแนะอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.4 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเด็กเพื่อความสะดวกในการดูแลสุขภาพเด็กอยางตอเนื่อง งายตอการติดตอ
ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
1.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใกลเคียง
1.6 จัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อใหเกิดขอตกลงที่ยั่งยืน ครอบคลุมการจัดการทั้งดานการบริหารจัดการ การ
ดูแลสุขภาพเด็ก และการจัดการสิ่งแวดลอม
2. ดานการดูแลสุขภาพเด็ก
2.1 ศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ กได รั บ การสนั บ สนุ น ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพเด็ กอย างเป น ระบบและต อเนื่ องจาก
หนวยงานสาธารณสุ ขในพื้นที่ รวมวางแผนดําเนินการใหการช วยเหลือ แก ไขปญ หา และติ ดตามเยี่ย มบ านเด็กแต ละราย
สม่ําเสมอทุกเดือน พรอมทั้งใหคําแนะนําแกครูและผูปกครองในการดูแลเด็กเพื่อแกปญหาสุขภาพ และหากไมส ามารถดูแล
รักษาและแกปญหาใหดีขึ้นไดจะสงตอไปยังโรงพยาบาลชุมชนเพื่อใหเด็กไดรับการดูแลเฉพาะทาง
2.2 สงเสริมใหปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับแพทยแผนไทย หรือแนวทางการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมเขามารวมดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยทั้งที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและในชุมชน โดยอาจใชรูปแบบของการเขามารวมจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ หรือโครงการสงเสริมสุขภาพที่เปนลักษณะเรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก หนวยงาน
ดานสุขภาพ และปราชญชาวบาน
2.3 กระตุนให อสม. มีบทบาทในการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน
2.4 ส ง เสริ ม ให ร านค าบริ เ วณหน าศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ ก มี ส วนร วมในการขายอาหารที่ มี ป ระโยชน ต อภาวะ
โภชนาการของเด็ก
3. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
3.1 วิเคราะหขอมูลทุนและศักยภาพทางสังคมเพื่อคนหากลุมบุคคลและปจจัยเอื้อที่สามารถชวยจัดการดาน
สิ่งแวดลอม
3.2 จัดการประชุมระหวางเครือขาย หรือผูมีความรูใ นชุมชน เพื่อรวมวิเคราะหแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการเรียนรู
3.3 ศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ กจั ด กิ จกรรมให ผู ป กครองเข ามามี ส วนร วมในการสร างสรรค แ ละดู แ ลสิ่ ง แวดล อม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู
6. บทสรุป
การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สิ่งสํ าคัญ คือความเขาใจในป ญหาสุขภาพในพื้นที่ มี ความเต็มใจ และความตั้งใจที่ จะร วมกั นพัฒ นาระบบการดูแ ล
สุขภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โดยมีจุดมุงหมายรวมกันในการสงเสริมสุขภาพและรวมกันดูแลเด็กปฐมวัยเหลานี้ เพื่อเปนอนาคตที่
ดีของชุมชนตอไป ทํางานรวมกันเปนกลไกผาน 3 ระบบ ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกลไกดังกลาวทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ในการรวมกันดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยภายใต
การบริหารจัดการอยางเหมาะสม นําไปสูการปฏิบัติที่ตอเนื่องและยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ใหเติบโต
อยางมีคุณภาพตอไป
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ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติที่ผา นกระบวนการคารบอไนซเซชั่น
Adsorption Efficiency of Cadmium Using Carbonized Natural Materials
จารุณี วังสวาง ชฎาภรณ ประสาทกุล* อาภาภรณ บุลสถาพร และอรวรรณ คุณสนอง
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
chadaporn.sandy@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่พบ
ไดมากในทองถิ่น โดยนํามาผานกระบวนการคารบอไนซเซชั่น ไดแก เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับแคดเมียมจากวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ Two Way ANOVA วัสดุดูดซับ
ถูกบดรอนใหมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ในการทดลองใชวัสดุดูดซับน้ําหนัก 1 กรัม ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที ระยะเวลา
สัมผัสที่ 20, 40 และ 60 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปยอยดวยวิธีไมโครเวฟ (Microwave
Digestion) แลวนําตัวอยางไปตรวจวัดปริมาณแคดเมียมดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยใช
เทคนิค Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) พบวา ที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 5 มิลลิกรัมตอลิตร
ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 99.60 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที แตเมื่อนํามาทดสอบ
ทางสถิติ พบวาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด และระยะเวลาสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับ
แคดเมียมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การดูดซับ แคดเมียม วัสดุธรมชาติ คารบอไนเซซชั่น
Abstract
This research was an experimental research. The objectives of this research were 1) to study
adsorption efficiency of Cadmium using carbonized natural materials from local area including areca
palm, bagasse, and rice straw, and 2) to compare adsorption efficiency of Cadmium using three carbonized
natural materials at different exposure times. The statistic used Two-Way ANOVA. The adsorbed material
was crushed to a size of less than 2 millimeters. In the experiment around 120 rounds per minute, dry
natural materials of 1 gram were used at the different exposure times were 20, 40 and 60 minutes, and
the temperature was controlled at 25°C and then microwave digested. After that, the samples were measured
cadmium by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) using Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry (GFAAS). The results were found that the carbonized natural materials from the rice straw
were the best adsorption efficiency of Cadmium (99.60%) at concentrations of 5 milligrams per liter and
exposure times of 60 minutes. In comparisons, there was no statistically significant different of the
adsorption efficiency of Cadmium using three carbonized natural materials at different exposure times.
Keywords: adsorption, cadmium, natural materials, carbonization
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 653

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมีความตองการปจจัยพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิด
การพัฒนาและมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่เพิ่มขึ้นอยางไมมี
ขีดจํากัด ซึ่งในแตละขั้นตอนและกระบวนการผลิตกอใหเกิดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมทั้งทางดานดิน น้ํา และอากาศ ซึ่ง
ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก (จรรยพร เฉยพวง และคณะ, 2560) ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมจึงพบปญหาการ
ปนเปอนของโลหะหนักในน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และเปนสิ่งจําเปนที่ตองไดรับการแกไขที่ถูกตอง โลหะหนักที่พบใน
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ ไดแก แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ปรอทและนิกเกิล (สุธิดา ทองคํา และคณะ
, 2560) ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาน้ําเสียจากการปนเปอนของโลหะหนักที่มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง โลหะหนักที่
ปนเปอนนั้นจะมีความเปนพิษสูง และไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ําและยังสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศนรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผูคนที่อาศยอยูในบริเวณนั้นๆ ซึ่งโลหะหนักเหลานั้นจะไมสลายตัวแตจะสะสมอยูใน
รางกายของสิ่งมีชีวิต (ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร, 2558)
แคดเมียม (Cadmium ; Cd) เปนสารที่มีคุณสมบัติในความเปนพิษสูง แคดเมียมเมื่อเขาสูรางกายจะถูกเก็บสะสมอยู
ที่ตับและไต สิ่งมีชีวิตเกื อบทุกชนิดมีโ อกาสมากในการเก็บสะสมแคดเมีย ม อยางไรก็ ตามแคดเมี ยมสามารถถู กขับออกจาก
รางกายไดโดยผานทางไต แตอัตราการขับออกจะนอยกวาอัตราการดูดซึมจึงมีผลทําใหเกิดการสะสมในรางกายทั้งนี้การสะสม
ของแคดเมียมในรางกายเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด คือ มะเร็งปอดจากการหายใจ มะเร็งที่ไต มะเร็งตอมลูกหมาก
และเนื่องจากแคดเมียมเปนสวนประกอบสําคัญของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท
เชน โรงงานผลิตพลาสติก ผลิตแบตเตอรี่ ผลิตอุปกรณไฟฟาและผลิตอะไหลรถยนต เปนตน นอกจากนี้แคดเมียมสามารถ
ผสมกับ โลหะอื่ นเป นโลหะผสม (alloy) เพื่อเพิ่ มความเหนี ยวและทนตอการสึกกรอนได ดั งนั้นจํานวนและอัต ราผูปวยที่ มี
สาเหตุ มาจากแคดเมี ยมและสารประกอบของแคดเมี ยม ระหว างป พ.ศ. 2553-2555 พบผู ปวยสู ง สุด ที่จัง หวั ดปทุ มธานี
รองลงมา ไดแก จังหวัดเชียงใหม และตาก ตามลําดับ (กรมควบคุมโรค, 2557) (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2550)
การบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปอนของแคดเมียม เปนวิธีที่สามารถทําไดยากในการควบคุ ม
ไมใหมีการปลอยน้ําทิ้งที่มีแคดเมียมเกินมาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมออกสูแหลงน้ําธรรมชาติจึงไดหาวิธีนําวัสดุเหลือใช
จากธรรมชาติมาใชดูดซับแคดเมียมกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา ซึ่งในพืชมีสารแทนนิน (Tannin) ที่มีคุณสมบัติเปนกรดออนชวยใน
การดูด ซับ จึ งเลือกใช เปลือกหมาก ชานอ อยและฟางขาว มาใชดู ดซั บสารประกอบอนิ นทรีย จําพวกโลหะหนัก โดยวัส ดุ
ธรรมชาติเหลานี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดดวยการเพิ่มพื้นผิวในการดูดซับ หรือเพิ่มชองรูพรุนใหมากขึ้น ดังนั้นการวิจัย
ในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในน้ําทิ้งโรงงานของเปลือกหมาก ชานออย
และฟางขาวที่ผานกระบวนการคารบอไนซเซชั่นในการเพิ่มพื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ที่ผาน
กระบวนการคารบอไนเซชั่น ตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน
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3. สมมติฐานการวิจัย
เปลื อกหมาก ฟางขาว และชานออย ที่ผ านกระบวนการคารบ อไนเซชั่น มี ประสิท ธิภาพในการดู ดซั บแคดเมีย ม
แตกตางกันตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การดูดซับเปนเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใชกับการบําบัดน้ําเสีย โดยเปนเทคนิคมีตนทุนต่ํา เนื่องจากใชพลังงาน
นอย และวั สดุอุป กรณที่ ใชมีร าคาไมแพง นอกจากนี้ ตั วดูด ซับที่ผ านการใชง านแล วยังสามารถนํากลับมาใชในระบบใหมไ ด
(Regenerate) โดยตัวดูดซับที่ใชอาจจะเปนตัวดูดซับที่ไดจากธรรมชาติ หรือ ตัวดูดซับทางพาณิชยก็ได ตัวดูดซับทางธรรมชาติ
นั้น มีหลายตัวที่เปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการบําบัดน้ําเสียได เชน เถาแกลบ เถาชานออย เปนตน ซึ่งเปน
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร นอกจากนี้วัสดุ ธรรมชาติบ างชนิด ยังสามารถนํามาสังเคราะหเปนตัวดู ดซับที่มีประสิทธิภาพได
(พรสวรรค อศัวแสงรัตน, 2557)
กลไกการดูดซับ (Adsorption Mechanism)
การดูดซับของสารประกอบอินทรียเกิดจากแรงรวมตัว (Binding Force) หลายชนิดระหวางโมเลกุลของสารอินทรีย
และพื้นที่ผิวของคารบอน การดูดซับที่สําคัญแบงออกเปน 2 แบบ คือ การ ดูดซบัทางกายภาพ (Physisorption) และการดูด
ซับทางเคมี (Chemisorption) การดูดซับทั้ง 2 แบบนี้ เกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลในชั้นของเหลวเขาใกลและยึดติดกับผิวของของแข็ง
ซึ่งเปนผลมาจากแรงดึงดูดที่ผิวของของแข็งสามารถเอาชนะพลงังานจลนของโมเลกุลของสารที่อยูในของเหลว
การดูดซับทางกายภาพ (Physisorption) เปนกระบวนการที่ไมเกิดการใช หรือถายเทอิเล็กตรอนระหวางตัวดูด ซับ
และตัวถูกดูดซับ กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่สามารถผันกลับไดงายและเกิดขึ้นชา เนื่องจากอาศัยการแพรข องตัวถูกดูด
ซับไปบนพืน้ ผิวของตัวดูดซับ การดูดซับทางกายภาพเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งบนพื้นผิวของตัวดูดซับ แตเกิดทั่วทั้งพื้นผิวของตัวดูดซับ โดยที่โมเลกุลของตัวถูกดูด ซับสามารถเคลื่อนที่ไปไดทั่วทั้งพื้นที่
ผิวของตัวดูดซับได การดูดซบัทางกายภาพเปนผลมาจากแรงแวนเดอรวาล (Van Der Waals Force) ซึ่งเกิดจากการรวมกัน
ของแรง 2 ชนิด คือ แรงกระจาย (Iondon Dispersion Force) และแรงไฟฟาสถิต (Electrostatic force) โมเลกุลของสาร
ถูกดูดซับจะยึดติดกันทางกายภาพกับโมเลกุลของสารดูดซับ การดูดซับแบบนี้เปนการดูด ซับแบบหลายชั้น (Multilayered)
กลาวคือ แตละชั้นของโมเลกุลจะเกิด อยูบนชั้นโมเลกุลที่ถูกดูดซับกอนหนานี้ โดยจํานวนชั้นเปนสัดสวนกับความเขมขนของ
โมเลกุลของสารถูกดูดซับหรือจํานวนชั้นของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของสารถูกดูดซับเพิ่มขึ้น ดังนั้น การดูดซับทาง
กายภาพจะขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ ไดแก การจัดเรียงตัว (Orientation) การกระจายตัว (Dispersion) ของโมเลกุลและการ
เหนี่ยวนํา (Induction) สําหรับโมเลกุลที่มีขั้วนั้นแรงดึงดูดจะเกิดจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลซึ่งเปนแรงดึงดูดที่เกิดจาก
โมเลกุลที่มีสองขั้ว คือ ขั้วลบ ของโมเลกุลหนึ่งดึงดูดกับขั้วบวกของอีกโมเลกุลหนึ่ง สําหรับโมเลกุลที่ไมมีขั้วนั้น การดูดซับจะ
เกิดแบบการกระจายตัวหรือเกิดการสั่นของอิเล็กตรอนรอบๆ นิวเคลียสของอะตอม ทําใหพลงังานของระบบลดลง ระบบจึงมี
ความเสถียรขึ้นทําใหโมเลกุลสามารถเขามาเกาะติดกันได
การดู ด ซั บ ทางเคมี (Chemisorption) จะเกิ ด การสร างพั นธะทางเคมี ระหว าง ตั วดู ด ซั บ และตั วถู กดู ด ซั บ โดย
กระบวนการนี้เกิดขึ้นแลวจะผันกลับไดยากกวา การดูดซับทางเคมีเปนกระบวนการที่เกิดเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่หรือเฉพาะ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง การดูดซับทางเคมีมีลักษณะสําคัญที่เกิดปฏิกิริยาอันนํามาซึ่งความรอนที่สูงจากพันธะทางเคมีที่เกิดขึ้น
เชน การหมุนตัวของอิเล็กตรอน การเกิดสนามแมเหล็กซึ่งมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและพั นธะเคมีจากการรวมตัว
ของสารดูดซับกับสารที่ถูกดูดซับ ซึ่งพันธะเคมีที่เกิดขึ้นนี้จะทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นดวย (กุลธิดา สะอาด, 2557)
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิท ธิภาพวัสดุดูดซับแคดเมียม ซึ่ งเปนโลหะหนักในน้ํ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โดยใชวัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่พบไดมากในทองถิ่น ไดแก เปลือกหมาก ชานออยและฟางข าว โดยทํา
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับดวยกระบวนการคารบอไนซเซชั่น และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุธรรมชาติ ทั้ง 3
ชนิด โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 การเตรียมวัสดุดูดซับ
นําวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ฟางขาว และชานออย มาลางทําความสะอาดเพื่อกําจัดเศษดินที่
ติดปะปนมาออก นําไปอบไลความชื้นในเครื่องอบลมรอน (Hot Air Oven) ที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นนําไปใสตูดูดความชื้น (Desiccator) และชั่งน้ําหนักของวัสดุ อบจนกวาจะน้ําหนักของวัสดุคงที่ กอนจะนําไปบด
ไหมี ขนาดเล็ ก และรอนผานตะแกรงที่มี ขนาดช องน อยกวา 2 มิ ลลิเ มตร ซึ่ งวัส ดุดู ดซับ ที่ได จะมี ขนาดเล็กกวา 2 มิ ลลิเ มตร
จากนั้นนําวัสดุที่ผานการบดแลวใสถวยกระเบื้อง (Crucible) ปดผาและนําไปเผาในเตาเผา (Furnace) ที่อุณหภูมิ 600 องศา
เซลเซียส
5.2 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะห
เตรียมน้ําเสียสังเคราะหที่ปนเปอนแคดเมียมที่มีความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเตรียมจากสารละลาย
แคดเมียม จากแคดเมียมมาตรฐาน (CdCl₂ in H₂O) Cadmium 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
5.3 การทดลองการดูดซับ
นําน้ําเสียสังเคราะหมีความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร ใสในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer Flask) ขนาด 250
มิลลิลิตร ขวดละ 50 มิลลิลิตร จากนั้นชั่งวัสดุดูดซับแตละชนิดใหไดน้ําหนัก 1 กรัม เติมลงไปในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน
ตางๆ ที่ ได เ ตรี ยมไว ทํ าการป ดขวดด วยพาราฟ น นําไปเข าเครื่องเขยา (Shaker) ที่ ความเร็ วรอบ 120 รอบต อนาที เป น
ระยะเวลา 20, 40, และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
5.4 การวิเคราะหปริมาณแคดเมียม
น้ําเสียสังเคราะหที่ผานกระบวนการดูดซับที่เวลาตางๆ แลว จะถูกนํามากรองเพื่อนําเอาวัสดุดูดซับที่ผา น
กระบวนการทดลองแลวออก น้ําเสียจะถูกนํามายอยโดยเติมกรดไนตริก (HNO3) ปริมาณ 1 มิลลิลิตร จากนั้นนําตัวอยางไป
ยอยดวยวิธีไมโครเวฟ (Microwave Digestion) แลวนํามากรองอีกครั้งดวยกระดาษกรองเบอร 42 และทําการปรับปริมาตร
ดวยขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) ใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําตัวอยางไปตรวจวัดปริมาณแคดเมียมที่เหลืออยู
ดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยใชเทคนิค Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry (GFAAS) และนําคาที่ไดจากการตรวจไปคํานวณประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม ดังสมการ
ประสิทธิภาพของการดูดซับแคดเมียม(%) = [(Co-Ce)/Co]*100
โดยที่

Co = ความเขมขนในสารละลายเริ่มตน ( mg/L )
Ce = ความเขมขนในสารละลายที่เหลือ ( mg/L )
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6. ผลการวิจัย
1. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ คือ เปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว
ความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
ตารางที่ 1 ปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม ของเปลือกหมาก ชานออย และ ฟางขาว ที่ระยะเวลาตางๆ
การดูดซับ
ระยะเวลา
วัสดุ
SD
N
สัมผัส
ปริมาณ(mg/L)
ประสิทธิภาพ (รอยละ)
เปลือกหมาก

ชานออย

ฟางขาว

20
40
60
20
40
60
20
40
60

4.73
4.93
4.96
4.75
4.95
4.95
4.92
4.96
4.98

94.60
98.60
99.20
95.00
99.00
99.00
98.40
99.20
99.60

0.0282
0.0848
0.0282
0.4171
0.0864
0.0141
0.1467
0.0282
0.0698

2
2
2
2
2
2
2
2
2

จากตารางที่ 1 แสดงถึงปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมที่ระดับความเขม ขนแคดเมียมในน้ําเสีย
สังเคราะห 5 มิลลิกรัมตอลิตร ของเปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับ ดี และระยะเวลาในการสั ม ผัส ของวั สดุ ดู ดซั บกั บ น้ําเสีย เพิ่ม ขึ้ นทํ าให แนวโน ม ประสิท ธิ ภาพเพิ่ มขึ้ นทั้ง 3 ชนิด โดยที่
ระยะเวลาสัมผัสที่สูงที่สุดในการทดลอง คือ 60 นาที ฟางขาวมีประสิทธิภาพในการดูดซับสุดที่สุดคือ รอยละ 99.60 รองลงคือ
เปลือกหมากมีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 99.20 และชาญออยมีประสิทธิภาพในการดูดซับ รอยละ 99.00
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับแคดเมียม
กลุม

p-value

วัสดุดูดซับ
ระยะเวลาที่สัมผัส
วัสดุดูดซับ*ระยะเวลาที่สัมผัส

0.130
0.146
0.131

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05)
จากตาราง 2 การเปรี ย บเที ยบความแตกตางระหว างกลุม ของวั ส ดุดู ด ซับ และระยะเวลาที่สั ม ผัส ในการดู ด ซั บ
แคดเมียมความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน ระยะเวลาที่วัสดุดูดซับ
สัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม และในการดูด
ซับแคดเมียมชองวัสดุทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลาสัมผัสทีเ่ พิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐาน
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7. สรุปและอภิปรายผล
จากการนําวัสดุดู ดซับทั้ ง 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ชานออย และ ฟางขาว ที่ผ านกระบวนการคารบ อไนซ เซชั่ น
นํามาทดสอบการดูดซับแคดเมียมโดยใชน้ําเสียสังเคราะห เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมและการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับที่ระยะเวลา 20, 40 และ 60 นาที ที่ระดับความเขมขน
แคดเมียม 5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับดีที่สุด ซึ่งมีป ริมาณการดูดซับ 4.98 มิลลิกรัมตอลิตร
และมีประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 99.60 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที แตเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวาประสิทธิภาพ
ของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลาที่วัสดุดูดซับสัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ซึ่งในการดูดซับจะมีกลไกเกิดขึ้น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การแพรภายนอก (external diffusion) การแพร
ภายนอกเปนกลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียมเขาถึงวัสดุดูดซับ ขั้นตอนที่ 2 การแพรภายใน (internal diffusion) เปน
กลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียม แพรกระจายเขาสูพื้นที่ผิวภายในโพรงวัสดุดูดซับเพื่อใหเกิดการดูดซับ ขั้นตอนที่ 3
ปฏิกิริยาพื้นผิว (surface reaction) ปฏิกริยาพื้นผิวเปนกลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียมดูดติดที่ผิวของวัสดุดูดซับ
(นิพนธ ตังคณานุรักษ, 2550) และกระบวนการคารบอไนซเซชั่นเปนการเพิ่มรูพรุนใหกับพื้นผิววัสดุ มีผลตอประสิทธิภาพการ
ดูดซับซึ่งจะทําไหการดูดซับดีขึ้น จึงทําใหผลการทดลองใชวัสดุทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพสูง สอดคลองงานวิจัยของ ลักขณา
โชติธรรม และคณะ (2559). ไดศึกษาการเตรียมลักษณะจําเพาะและการประยุกตใชดูดซับตะกั่วของถานกัมมันตไผตงลืมแลง.
โดยนํ าไปเผาในเตาเผา โดยใช อุณหภู มิประมาณ 500 องศาเซลเซีย ส และศึกษาผลของตัวกระตุ น ได แกกรดฟอสฟอริ ก
(H3PO4) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) พบวา การใชสารกระตุนที่เปนกรดฟอสฟอริกจะใหคาไอโอดีนนัมเบอรเทากับ
2,082 มิ ลลิกรั มตอกรัม ซึ่ง มีคาที่ สูงกวาสารกระตุนที่เปนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด มีคาเท ากับ 882 มิลลิกรั มตอกรัม ค า
ไอโอดีนนั มเบอร คือการนำเอาสารไอโอดีนมาวัด คาความพรุนของถานกัมมั นต ซึ่งเปนตัวบอกประสิ ทธิภ าพเบื้ องต นของ
ถานกัมมันตที่ เตรียมจากวัสดุชนิดเดียวกัน ดังนั้นจึงเลือกกรดฟอสฟอริกเปนสารกระตุนในการเตรียมถานกัมมันตไผตงลืมแลง
เนื่องจากใหคาไอโอดีนนัมเบอรมากกวามีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับมากกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของรอ
ฮานา อาคาม และ อุษา อนทอง (2554). ศึกษาประสิ ทธิภาพการดูด ซับไอออนตะกั่วและไอออนทองแดง โดยใชถ านและ
ถานกัมมันตที่เตรียมจากเปลืองมันคุด นําถานจากเปลืองมันคุด ถานกัมมันตจากเปลืองมันคุดที่ผานการกระตุนทางเคมี และ
ถานกั ม มั นต ท างการค า มาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ พบวา ถ านกั ม มั นต จากเปลื องมั นคุ ด ที่ ผ านการกระตุ นทางเคมี มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับดีที่สุด ตามดวยถานจากเปลืองมันคุด และถานกัมมันตทางการคา
สวนการเปรียบเทียบประสิท ธิภาพการดู ดซับ ความเขม ขนของสารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสั งเคราะหเ ปน อี ก
ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ แตเนื่องจากในน้ําเสียสังเคราะหที่ใชในการทดลองมีระดับความเขมขนของแคดเมียมต่ํา วัสดุดูดซับ
ก็จะสามารถดูดซับไดหมดโดยไมเต็มพื้นผิวจากการเพิ่มประสิทธิภาพดวยกระบวนการคารบอไนซเซชั่น จึงสงผลใหวัสดุดูดซับ
ทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน แตเมื่อเพิ่มระดับความเขมขนของแคดเมียมวัสดุดูดซับจึงมีประสิทธิภาพแตกตางกัน
ระยะเวลาสัมผัสก็เปนอีกปจจัยทีม่ ีผลตอการดูดซับ โดยการเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสทําใหปริมาณดูดซับมีคาเพิ่มขึ้นอยาง
ชาๆ จนเขาสูสมดุล แตเมื่อวัสดุดูดซับเขาสูสมดุลก็จะไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับไดอีก โดยในน้ําเสียสังเคราะหมี
ปริมาณแคดเมียมนอยกวาพื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับ ระยะเวลาในการสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นจึงยังไมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางได
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรสวรรค อัศวแสงรัตน และ วีระวัฒน คลอวุฒิมันตร (2553) ศึกษาการดูดซับสียอมดวยตัวดูด
ซับจากธรรมชาติและตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดูดซับ และพบวาปจจัยและตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดูดซับ คือ ความ
เขมขนของสารละลาย ระยะเวลาในการดูดซับ อัตราสวนของตัวดูดซับตอปริมาตรของสารละลายสียอม ความเปนกรดดางของ
สารละลาย อุณหภูมิของการดูดซับ ความเขมขนของไอออนในสารละลาย ขนาดของตัวดูดซับ ความเร็วรอบในการปนกวน
องคประกอบของตัวดูดซับ โครงสรางและขนาดโมเลกุล ของสียอม หากมีการเลือกวัสดุดูดซับ ไปใชประโยชน วั สดุดูดซับ ที่
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เหมาะสมที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 5 มิลลิกรัมตอลิตร คือ ฟางขาว ที่ระยะเวลาสัมผัส 20 นาที เนื่องจากเปนระยะเวลา
ที่เร็วที่สุด และก็มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับชวงระยะเวลาอื่นๆ แตจากการวิจัยพบวาวัสดุทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตาง
กัน จึงสามารถเลือกวัสดุทั้ง 3 ชนิดมาใชประโยชนตามความเหมาะสมในแตละทองถิ่น โดยการนําไปใชนั้นสามารถนําไปใสใน
คอลัมเพื่อจํากัดพืน้ ที่ของวัสดุดูดซับไมใหปะปนไปกับน้ําเสีย และลดขั้นตอนในการกําจัดวัสดุดูดซับออกในภายหลังได
8. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยสามารถนําวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ ซึ่งมีราคาไมแพงและหาไดงายในทองถิ่นมาใชเปนวัสดุดูด
ซับโลหะหนักในอุตสาหกรรมได แตการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตที่จํากัดและยังมีอีกหลายปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ จึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมอีก เชน
1. การศึกษาระดับความเขมขนของแคดเมียมเปนชวงเพื่อที่จะเห็นแนวโนมของการดูดซับดียิ่งขึ้น
2. การผลิตวัสดุดูดซับใหมีขนาดเล็กทําไดยาก เนื่องจากวัสดุดูดซับมีประสิทธิภาพดี อาจปรับใหมีขนาดใหญขึ้นได
3. วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพดี อาจนําไปดูดซับโลหะหนักชนิดอื่นได
4. การศึ กษา ไอโซเทอมของการดูด ซับ โดยสรางกราฟและคํานวนคา ความจุ ของการดูดซับ สูงสุด (qmax) และ
สัมประสิทธิ์ของ การดูดซับ จากสมการไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร (Langmuir adsorption isotherm)
5. ศึกษาการกระตุนวัสดุดูดซับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชน ทางกระตุนทางเคมี
6. การศึกษาระดับของอุณภูมิในกระบวนการคารบอไนซเซชั่น
7. นําวัสดุที่เหลือใชชนิดอื่นๆ มาศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารมลพิษในน้ํา
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แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน
โดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
Model for the Promotion of Pre-School Child Emotional Development on
Behavioral Violence with Family and Community Participation
ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Supparat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
หลักการเรียนรูของเด็กวัยกอนเรียนคือ “เลนคือเรียน เรียนคือเลน” ในขณะที่เลนนั้นเด็กจะคนพบตัวเอง คนพบ
ความสามารถในการเรียนรูใ นการทํางาน การแกปญหา ซึ่งการจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ BBL (Brain-based
Learning) เปนหัวใจสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการดานโครงสราง และการทํางานของสมอง
ใหเหมาะสมกับทุกชวงวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูใหสงเสริมพัฒนาการดานอารมณจะมีประสิทธิภาพสูงถาสามารถ
ดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณเด็กวัยกอนเรียนผานการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ใหเด็ก
วัยกอนเรียนสามารถจัดการกับ อารมณ สามารถใชศักยภาพของอารมณเสริมการเรียนรูไดโดยผานความสนใจ ความเขาใจ
สมองรับรูจากสื่อสัมผัสทั้งหมดและสรางความเขาใจขึ้น รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมรวมกับปราญชาวบาน นําใชภูมิปญญา
ทองถิ่นและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม โดยกระตุนใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ
อยางตอเนื่อง ยอมทําใหชุมชนนั้นมีเด็กวัยกอนเรียนมีพัฒนาการทางดานอารมณที่สมบูรณแบบ สามารถชวยสืบทอดและพัฒนา
ภูมิปญญาของทองถิ่นตอไป
คําสําคัญ: พัฒนาการทางอารมณ เด็กวัยกอนเรียน การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
Abstract
The learning principle of Pre-School age is “playing is learn, Learn is playing”. During playing, they
will be finding understand themselves, ability learning, and capacity of learning, problem solving. Brainbased Learning is the important of learning process that affect the brain structure and sensory stimulation of
generation. Especially, Child Emotional Development learning is highly effectiveness if conducive to learning
development with Brain-based Learning. The well-developed learning method can simplify the management
of the learning process corresponding to the development of brain structures and functions suitable for
people of all ages. The learning activities could be settle local philosopher, apply local wisdom and cultural
learning center. Family and community should be continuing participated Child Emotional Development
activities. The effected result is Pre School age have perfected Emotional Development and interpreted
local wisdom to other generation.
Keywords: emotional development, pre-school age, participation with family and community
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1. บทนํา
เด็ กก อนวั ย เรีย น หรื อเด็ กเล็ กเปนวั ย ที่มี การเจริ ญ เติบ โตของสมอง อย างรวดเร็ วมากกว าวัย อื่ นๆ การสง เสริ ม
พัฒนาการมีความสําคัญตอการพัฒนาของเด็กเปนอยางยิ่ง หากเด็กไมไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตอเนื่องอยาง
เพียงพอ จะมีผลตอเด็กในวัยตอมา ปจจุบันทุกครอบครัวตางทํางานนอกบานจึงมอบการดูแลเด็กกอนวัยเรียนไวกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก โดยผลการทบทวนปญหาความรุนแรงเกิดที่พบบอยขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา สภาพปญหาของเด็กที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวนใหญอยูกับ ตา ยาย พอ แมเปนวัยรุนแยกทางกัน การจัดเวทีประชุมเพื่อแกปญหาความตองการประเด็นดาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบปญหาความรุนแรงเมื่ออยูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงมีการทะเลาะ ตี กัดเพื่อน ทํารายเพื่อนรวมชั้น การ
แยงของเลนกับเด็กวัยเดียวกัน สงผลกระทบตอพัฒนาการทางดานอารมณอยางมาก ในฐานะของพยาบาลวิชาชีพที่ตองดูแล
เด็กวัยกอนเรียนจึงตองการหาแนวทางแกปญหาแบบมีสวนรวม โดยเล็งเห็นความสําคัญของแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณเด็ กวั ยกอนเรียนผานการจั ดการเรียนรูที่ ใชส มองเป นฐาน (Brain-Based Learning) จึงไดทํ าการสื บค น
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยใชคําสําคัญคนหาแลวนําผลการศึกษามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับสถานการณ
บริบทในตําบลแหงหนึ่งแลวเทียบเคียงความเปนไปไดในการเสนอแนวทางการแกไขแบบมีสวนรวมจากครอบครัวและชุ มชน
โดยสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น การเรียนรู สืบทอดและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ผานการรวมมือปราชญชาวบาน
หรือแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม สามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน และชวยอนุรักษและสืบทอด
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนนั้นไดในอนาคต
2. การเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน (Brain based Learning: BBL)
หลักการทํางานของสมอง (BBL Key Principles) สมองตองการทั้งอาหารกายและอาหารใจ สมองเรียนรูจากการ
สัมผัสตรง ทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ สมองเรียนรูและจดจําไดดีเมื่อสมองสวนอารมณ Limbic system เปด สมอง
มีวงจรหลักสําหรับการเรียนรู 2 วงจร คือ แบบตั้งใจและไมตั้งใจ สมองเรียนรูจากของจริงไปหาสัญลักษณ จากงายไปยาก
สมองเรียนรูและจดจําผานการลงมือปฏิบัติจริง แลวฝกฝนจนเกิดทักษะ ความชํานาญ และคนพบตนเอง (อารยะ มาอินทร,
บรรณาธิการ. 2558)
อารมณของคนมีผลกระทบตอการเรียนรู ทั้งความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ไมวาจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือผูใหญ
วัยใดก็ตาม จะสกัดกั้นวงจรการทํางานของสมองสุขภาพกายและใจของคนเรามีผลตอประสิทธิภาพการคิดและการเรียนรู บาน
หรือโรงเรียนที่มีบรรยากาศตึงเครียดลวนสงผลกระทบตอการเรียนรูของเด็กทั้งสิ้น ดังนั้นการเลี้ยงดูของพอแมและบรรยากาศ
ในบานที่เด็กเติบโตตองเปนไปในลักษณะที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นคง มีความสุข สวนโรงเรียนก็ตองจัดบรรยากาศที่
ทําใหเด็กเกิดความรูสึกปลอดภัย และสนุกสนานมากกวามีแตความกดดัน ความเครียดการที่เราเขาใจพื้นฐานของสมองจะชวย
ใหเราคิดถึงประเด็นที่สําคัญๆ พอแมทุกคนจําเปนที่จะตองรูถึงความจริงเกี่ยวกับพัฒนาการและหนาที่ของสมอง ซึ่งจะทําใหเรา
เขาใจถึงการเรียนรูและความจําไดดียิ่งขึ้น และรูวิธีสอน มีความสุขกับการเรียนการสอน (กมลพรรณ ชีวพันธศรี,2554)
จากหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานทําใหเห็นวา การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณเด็กวัยกอนเรียนผานการ
จัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานสามารถทําไดโดยผูนําไปประยุกตใชตองออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการอื่นๆ เพื่อ
กระตุนพัฒนาการทางดานอารมณ เพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูผ านกิจกรรมการเลน การจัดกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ
สื่ อสารกั บ บุ ค คลอื่ น รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมให เ ด็ กวั ย ก อนเรี ย นสามารถการแก ไ ขป ญ หาตามสถานการณ ต า งๆการจั ด
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาดานโครงสราง และการพัฒนาสมองไดเชนกัน (สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู(องคการมหาชน), 2554)
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3. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพสูงถาสามารถจัดการกับอารมณได เราสามารถใชศักยภาพของอารมณเสริมการเรียนรูได
โดยผานความสนใจ ความเขาใจ สมองรับรูจากสื่อสัมผัสทั้งหมดและสรางความเขาใจขึ้น การพัฒนาเด็กดานอารมณและจิตใจ
เปนการพัฒนาที่มี กระบวนการอันซับซอน อารมณ และจิต ใจเปนผลจากการที่เด็กปฏิสัมพั นธกับสิ่ง แวดลอม การสะสมของ
ขอมูลความรูสึกจํานวนมากๆ ในที่สุดจะก อรูปเปนอารมณและจิตใจของเด็กเอง ดั งนั้นการพัฒนาอารมณและจิตใจ จึงไมใ ช
เพี ย งแต ส นใจทํ าให เ ด็ ก สนุ กและมี ค วามสุ ข ในชี วิต จริ ง คนเราไม ไ ด ง า ยอย างนั้ น การพั ฒ นาด า นอารมณ แ ละจิ ต ใจ จึ ง มี
จุดมุงหมายใหเด็กสะสมความรูสึก ความเขาใจ ผานเหตุการณอันหลากหลาย ซับซอน ในบาน ในโรงเรียน และในชุมชน โดย
ผูใหญทําหนาที่กระตุน แนะนํา ชวยเหลือ ประคับประคอง ใหเด็กไดมีประสบการณ และผานเหตุการณสมหวัง ผิดหวัง วิตก
กังวล เศราใจ หวั่นใจ ละอายใจ ยินดี ถูก ผิด ไปไดอยางปลอดภัย กระบวนการจัดการเรียนรู จึงเนนใหเด็กเขาไปอยูในกลุม ใน
สังคม ไดเลน ไดแขงขัน ไดวาด ไดฟง ไดเลา ไดแสดง ไดทดลอง ไดตัดสิน ไดเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ฯลฯ เพื่อใหเด็กได
พัฒนาดานอารมณ และความรูสึก ผานเหตุการณที่แทจริง ที่ตนเองเปนผูรวมกระทํา จุดมุงหมายของการพัฒ นาก็คือ ตองการ
ใหเด็ก มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณและจิตใจ อยูในสังคมไดอยางปลอดภัย และมีความสุข (อัครภูมิ จารุภากร และพรวิไล
เลิศวิชา, 2551, หนา 143-150)
สมองกั บอารมณและจิ ตใจ ถื อวา อารมณ เปนภาษาแรกที่เด็กสื่อสารออกมา ประสบการณ ทุกอยางที่เด็กไดรับ มี
ความสําคัญมาก ความสนใจและความทรงจํา (attention and memory) จะเริ่มกอตัวเปนตัวตนของเด็ก อารมณ เปนภาษา
แรกที่เด็กสื่อสารออกมา สังเกตไดวา อาการยิ้มอยางมีความหมายปรากฏเมื่อเด็กมีอายุได 4 - 6 สัปดาห แสดงสีหนาประหลาด
ใจเมื่อ 3 - 4 เดือน และคุยเมื่อ 6 - 8 เดือน (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2558, หนา 17)
ความกังวลตอคนแปลกหนามีมาในราวครึ่งปหลังของขวบปแรก เด็กเรียนรู ผานเหตุการณในชี วิตประจําวัน ความ
เฉลีย วฉลาดทางอารมณ และจิ ตใจ (emotional intelligence) นั้น เด็กเรี ยนรูตั้ ง แต ขวบป แรก ผานเหตุการณง ายๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชชีวิตในวัยเด็กสอนใหเขารูจักความสมหวัง ความผิดหวัง ความวิตกกังวล ความเศราใจ ความกลัว ความ
ภูมิใจ ความละอาย ความยินดี กระทั่งความรูสึกผิด ในชวง 6 ปแรกของชีวิตนั้นมีความหมายยิ่งนักตอการพัฒนาสมอง เด็ก
ตองการความรัก ความอบอุน ปกปองให ปลอดภัย โอบกอด สัมผัส ยิ้ม และพูดคุย แตถึงแม กระนั้นเราจะรู วาวั ยที่วานี้เป น
โอกาสทองของชีวิตเด็ก เราก็ไมไดรูในรายละเอียดเทาที่ควร วาเราจะทําใหดีที่สุดไดอยางไร และที่สําคัญที่สุดคือ เราไดปลอย
ใหใครดูแลเด็ก พัฒนาการแหงอารมณและจิตใจของเด็กนั้น เกี่ยวของกับการมีความสัมพันธกับผูอื่น สัมพันธภาพถูกชี้นําด วย
เหตุผลของความตองการอยูรอด นั่นคือ วงจรสมองเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว วามีความสําเร็จหรือมีประโยชนบางอยาง
เกิ ด ขึ้น โดยอาศั ยการรวมมือกั บผู อื่น เกื อบทุ กขั้ นตอนเด็ กมี คนอื่ นเป นส วนหนึ่ ง อย างไรก็ ต ามในความเป นจริ ง สมองถู ก
ออกแบบมาใหพอใจกับการมีสัมพันธภาพ โดยมีระบบของอารมณเปนตัวกระตุนหรือตัวยับยั้ง เด็กยังไมมีความคิดเห็นแกตัว ใน
วัยอนุบาลนี้ เด็กยังคงตองการความรัก ความอบอุน โอบ กอด สัมผัส เลนบทบาทสมมติ ครอบครัวควรทําบานใหนาอยู อบอุน
สําหรับลูก เริ่มสอนใหเด็กเขาใจระเบียบวินัยและกฎเกณฑ อยาใชอารมณกับเด็ก อยากลาวหาเด็ก เพราะเด็กวัยนี้ทดลองทําสิ่ง
ตางๆมากกวาตั้ง ใจทําความผิด การกระทําของเด็กๆในวัยนี้ ไมมีนัยทางศีลธรรมหรือทางคุณค าแบบโลกในสังคมของผูใหญ
แมวาเด็ กจะมีพื้นอารมณต างกั น แตเด็ กจะไมมี ความคิด เห็นแกตั ว เอาเปรีย บ ชอบลั กขโมย ทําลาย ฯลฯ เด็ กเข าใจความ
ตองการของคนอื่น ในชวงวัยนี้ เด็กๆ พัฒนาความรูโดยเชื่อมโยงกับวัตถุและเหตุการณตางๆ เขารูวามีคนเห็น ไดยิน และกําลัง
มองดูเขาอยู เขารูวามีคนอื่นอยู และตัวเขามีอยู ธรรมชาติของเด็กชวงอายุ 2.5-3.5 ป ซึ่งเริ่มจะชอบเขากลุมเพื่อน มากกว า
การเลนแบบตางคน ตางเลน และมีความสัมพันธกับรูปแบบที่จัดใหเด็กไดรับฟง การเลานิทานและฟงเพลงที่ไพเราะ ออนหวาน
สนุกสนาน ชวนใหเด็กมีการจินตนาการทุกวัน (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, 2554, หนา66)
ชวงอายุได 3 ป เด็กรูจักคิดในใจ และรูวาคนอื่นก็คิดอะไรอยูในใจเหมือนกัน เด็กแสดงใหเห็นแลววาเขาเขาใจความ
ตองการของคนอื่น และรูวาความตองการเปนสิ่งขับเคลื่อนการกระทําของเรา เด็กรูแลววา ความคิดเปนสิ่ งที่สัมผัสจริงๆไมได
แตมันก็เปนตัวแทนของบางอยางในโลกที่เปนจริง มันอยูในใจของเด็กเองและอยูในใจของคนอื่นดวย การกอตัวของอารมณ คือ
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สวนหนึ่งของบุคลิกภาพ อารมณเปนปฏิกิริยาที่เด็กสัมพันธกับโลกภายนอก การชวยขัดเกลาและพัฒนาอารมณและจิตใจไมได
ผานเหตุผลอยางเดียว แตตองอาศัยแรงบันดาลใจ เชน ความประทับใจ ความเห็นใจ ความเสียใจ ความกังวล เปนตน ผูใหญ
ควรนําเด็กใหผานเหตุการณรอนหนาวไป โดยการประคับประคอง ไมใชโดยการ “หักดิบ” หรือ “โอ” จนเกินเหตุ อารมณมีผล
ตอการเรียนรู เมื่อมีอารมณ จะมีการหลั่งสารเคมีเขาในสมอง และมีผลตอซีนแนปส และความสามารถในการคิด เรียนรู และจํา
ดังนั้น การทําใหหอ งเรียนมีบรรยากาศในทางที่ดีตออารมณ โดยเฉพาะเปนที่ที่ปลอดภัย และใหการยอมรับเด็ก ก็จะทําใหเด็กมี
แรงจูงใจและประสบความสําเร็จได และตองชวยหาวิธีลดหรือขจัดอารมณที่มีพื้นฐานจากความกลัว และการขาดความเชื่อมั่น
เชน การผานคลาย การกําหนดลมหายใจ เด็กตองเรียนรูผานชีวิตจริง กระบวนการเรียนรูในหองเรียนและในบาน มักเนนการ
รับรูความเปนตัวเอง และความเปนคนอื่น โดยผานการเรียนที่แข็งกระดาง ตายตัว โดยแบบเรียนทางสังคมศึกษา อันที่จริงแลว
เด็กจํ าเปนตองมีพื้นฐานความเขาใจเรื่อง วั ฒนธรรมจากชีวิตจริ ง โดยผานเหตุ การณ วันเวลา เรื่ องราวอันซับซ อนของชีวิต
(สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, กลุมงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู, 2558, หนา69-73)
4. แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
4.1 ใหเด็กไดฝกฝนการริเริ่ม และคนควาหาความทาทายใหม ฝกเลือกและฝกตัดสินใจ และชวยใหเด็กมีความรูสึก
เปนตัวตนที่เข็มแข็งขึ้น เมื่อเด็กอยูในเหตุการณจริง เชน ใหเด็กไดแสดงบทบาทสมมุติ แสดงกิจกรรมที่ตองใชความคิดและ
ตัดสินใจ จัดสถานการณจําลองผานการลงมือทํา การจัดฉาก การเลนละคร เปดบูธขายของ การจัดรายการวิทยุ เขาควรทํา
อะไร ควรทําอยางไร ควรแกปญหาแบบไหน
4.2 ใหเด็กฝกแสดงความเขาใจในสิทธิความรับผิดชอบของตนเองและสิทธิของผูอื่น สงเสริมกิจกรรมแบงงานกันทํา
โดยผานกิจกรรมตางๆ และการเลน เชน การเลนเกมที่ผลัดกันทําทีละคน เลนเปนคู หรือผลัดกันเลนเปนกลุมเล็กๆ
4.3 ใหเด็กมีประสบการณการเลน และการทํางานที่ใชทักษะการแกปญหา รวมถึงการประนีประนอม ไมใชความ
รุนแรง ขณะที่เด็กเกี่ยวของกับประสบการณการเรียนรูของเขากับเพื่อน เด็กจะพัฒนาการรับรูคุณคาของตนเอง ซึ่งจะชวยใน
เรื่องปฏิกิริยาทางอารมณ และจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การผจญภัย การกระโดด การปน การเคลื่อนไหวรางกายไมใช
เพียงเรื่องซุกซนแตเปนการแสวงหาโอกาสสําหรับการเห็นโลกในมุมมองตางๆกัน
4.4 ใหเด็กไดรูจักแสดงออกอยาสนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน เชน ฟงเรื่องตลก เลานิทานสนุก เลนบทบาทสมมติ
เรื่ องตลก และสนุ ก นอกจากทําให ข บขั น สนุ ก อารมณ ดีแ ลว ยั งเปนการนําเอาเรื่องราวต างๆ มาประกอบขึ้ นด ว ยภาษา
ทาทางพิสดาร กระตุนใหสมองรูจักเหตุการณที่เราจินตนาการอยางยิ่ง
4.5 ใหเด็กไดคนหาความสัมพันธและสรางมิตรภาพกับเพื่อนและกลุมที่หางออกไป โดยการจัดกิจกรรมคละกลุม
คละชั้นบางตามความเหมาะสม การใชชีวิตรวมกัน ทําใหเด็กเรียนรูที่จะรักษาความสัมพันธกับผูอื่น เชน ชวยเหลือเพื่อน รูจัก
ขอโทษ ขอบคุณ เอื้ออารี ขณะที่ เด็กสั มพันธ กับผูอื่น ความเขาใจโลกจะเพิ่ มขึ้น เด็กจะเขาใจในเรื่องความแตกตาง ความ
คลายคลึงในเรื่องเพศ เชื้อชาติ และความสัมพันธทางสังคมจะชัดเจนมากขึ้น
4.6 ใหเด็กสะทอนความเขาใจในบทบาทและความสัมพั นธในครอบครัว พัฒนาความอดทน ความกตัญู และ
ซื่อสัต ย สุจริ ต ผ านการฟง และเลาเรื่ อง การทํ างานร วมกั บเพื่ อน กิจกรรมร วมระหว างบ านและโรงเรีย น เชน ผูป กครอง
ทําอาหารมาคนละ 1 อยางอาจเปน ผลไม ไอศกรีม มารวมสังสรรคกันสรางความสัมพันธระหวางครอบครัว ระหวางผูใหญกับ
เด็ก ความรูสึกเกี่ยวกั บตัวเองของเด็กพัฒนาขึ้นมา โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมประจําวัน และเหตุการณพิเศษของครอบครั ว
ชุมชน ทองถิ่น และวัฒนธรรม กิจกรรมรวมระหวางบานและโรงเรียนมีบทบาทสําคัญ ชวยใหเด็กเกิดความรูสึกมั่นใจที่จะกาว
ตอไป
4.7 ใหเด็กไดพัฒนาความเขาใจเกี่ย วกับชุมชนที่อาศัยอยู ชื่นชมประวัติศาสตร วัฒนธรรม เรื่องเลา ตํานานของ
ทองถิ่น โดยผานการฟงและการอาน รวมทั้งจัดโครงการตลอดปเพื่อเดินทางไปตามสถานที่ตางๆ เขารวมกิจกรรมศาสนา การ
กุศล ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นตางๆ กิจกรรมไหนในชุมชนที่เด็กควรลงไปทํางานดวย พื้นที่ตรงไหนในชุมชนที่เด็กอาจไป
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ศึกษาไดในแตละเดือนในแตละป เด็กจําเปนตองมีพื้นฐานความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมจากชีวิตจริงโดยผานเหตุการณ วันเวลา
เรื่องราวอันซับซอนของชีวิต
4.8 ใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองผานการพูด การฟง การแสดงดนตรี การฟอนรํา และการเตน ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป มีบทบาทสะทอนความคิดของเด็ก และยอนกลับไปพัฒนาอารมณและตัวตนของเด็ก การพัฒนาผานศิลปะไมให ผล
ทันที แตเปนการวางรากฐานอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก การใหเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัสผานงานศิลปะ และ
ความคิดสรางสรรคเปนการสรางความเพลิดเพลินที่มีคุณคาแกเด็ก เด็กจะไดสํารวจภาพ กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อแทของ
สิ่งตางๆเปนการสงเสริมความมั่นใจ และความเปนตัวตนของตนเอง
4.9 ใหเด็กพัฒนาความรูสึกเห็นใจผูอื่น ผานการอานและฟงนิทานที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ การฟงนิทาน เรื่องเลา
เรื่องจริง ที่นาสะเทือนใจ เปนการจําลองวิถีชีวิตและการตัดสินใจในแบบตางๆ และผลของการตัดสินใจนั้น ทํ าใหเด็กเขาใจ
และเอาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
4.10 ใหเด็กไดเขียนภาพ ดูงานศิลปะ ทองเที่ยว เพื่อพัฒนาอารมณ ชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม การกอตัวของ
อารมณ คือ สวนหนึ่งของบุคลิกภาพ อารมณเปนปฏิกิริยาที่เด็กสัมพันธกับโลกภายนอก การขัดเกลาและพัฒนาอารมณและ
จิตใจไมไดผานเหตุผลอยางเดียวแตตองอาศัยแรงบันดาลใจ เชน ความประทับใจ ความเห็นใจ ความเสียใจ ความกังวล เปนตน
5. ตัวอยางกรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่ง: การวิเคราะหสถานการณปญหาพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดยการ
มีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
ตําบลแห งหนึ่ งในจังหวัดสมุทรสงครามเป นพื้นที่กึ่ง เมืองกึ่ง ชนบทมีส ภาพความเปนอยูแบบวิถี ชนบท มี วัยพึ่ งพิ ง
จํานวนมากกลาวคือ มีเด็กเล็กที่อายุต่ํากวา 5 ป ตองการการไดรับความชวยเหลือจํานวน 13 คนรอยละ 13.98 ผูพิการทาง
สติปญญา จํานวน 15 คนรอยละ 2.55 ผูพิการทางจิตและพฤติกรรมจํานวน 8 คนรอยละ 1.36 (ขอมูล TCNAP,2559) ซึ่ง
แกนนํา 4 องคกรหลักของตําบลแหงนี้ไดสะทอนวา สภาพปญหาของเด็กกอนวัยเรียนในปจจุบันถูกคุกคามจากสิ่งแวดลอม
เกิดจากคนในชุมชนไมมีเวลาดูแลบุตรหลานซึ่งอยูในชวงกอนวัยเรียน ผูปกครองตางออกไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จึงมี
ความจําเปนตองนําบุตรหลานเขารับการดูแลที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ
ที่ตองการใหชุมชนมีศูนยสอนทักษะในการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม มีการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมถายทอดใหแกเด็ก
กอนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต 2 – 4 ป โดยกลุมผูสูงอายุในชุมชนเปนผูรวมถายทอดผานกิจกรรม เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีความรัก มี
จิตใจที่ ออนโยน เกิด ความผูกพันตอชุม ชน และครอบครั วเด็กที่อยูใ นความดู แลศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กก็ จะได รับ การส งเสริ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา อยางครบถวน รวมถึงสุขอนามัยของเด็ก เพื่อพรอมเรียนรู
ตอสิ่งใหมๆ และเติบโตเปนเยาวชนที่ดีในสังคม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแหงนี้ไดรับการพัฒนาศักยภาพผานการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น มีหลักสูตรการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับภูมิปญ ญาทองถิ่น สรางการมีสวนรวมของกลุม
ตาง ๆ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูปกครอง เด็ก และชุมชน ในลักษณะการทํางานรวมกันกับเด็กเพื่อเติบโตเปน
เยาวชนทีด่ ีในสังคมสงผลใหผูนําในตําบลตองการพัฒนาใหเด็กกอนวัยเรียนไดการสงเสริมและพัฒนาสติปญญาใหเหมาะสม
เปนไปตามวัยเพราะเชื่อวาเปนการวางรากฐานใหเติบโตเปนผูใหญในอนาคตหากเด็กไดรับความรวมมือและความสนใจในการ
ดูแลปรับพฤติกรรมของตนเองจากผูที่เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวของ ตําบลแหงนี้มีปราชญชาวบานหลายแขนงรวมถึงการแกะสลัก
หนังใหญ ซึ่งมีทุนและศักยภาพในการสงเสริมพัฒนาดานอารมณที่จะกระตุนใหสมองไดทํางานอยางดี
6. ตัวอยางกรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่ง: การวิเคราะหกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดย
การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
6.1 ฝกใหเด็กมีมานะอดทนมีนิสัยสูกับความลําบาก โดยใหเด็กไดลองทํางานบานใหเด็กไดรับผิดชอบงานบานงายๆ
ทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ
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6.2 สรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูเปดเพลงใหฟง อานหนังสือใหฟง ชวนกันสวดมนต เลาเรื่องชีวิตแตหนหลัง
ของครอบครัว และสังคมในอดีต
6.3 ทํางานศิลปะรวมกันเชน การเรียนรูขั้นตอนของการแกะสลักหนังใหญ
6.4 สอนใหเด็กรูจักวิธีการทําใจใหสงบการนิ่ง ทําสมาธิกอนที่จะเริ่มทํากิจกรรมตางๆ หรือไปวัดรวมกับผูสูงอายุ
6.5 การมีสวนรวมกับชุมชน นําเด็กเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ในชุมชนเพื่อใหเด็กชื่นชมประวัติศาสตร เรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม และตํานานของทองถิ่น
6.6 ใหเด็กเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การกุศล ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นที่สวยงาม
7. บทสรุป
สมองเปนสิ่งตองหมั่นเรียนรูและทําความเขาใจสมองสงผลตอเด็กไปตามวัยของเด็ก สมองทุกสวนเปนสวนทําหนาที่
ดูแลการเจริญเติบ โตใหกับรางกายและจิตใจของเด็ก ชวงวัยเจริญเติ บโตของเด็กจะเรี ยนรู และสะสมประสบการณในดาน
อารมณ และความรูสึ กด วยการสัม ผัส รู และใช ประสบการณเป นต นทุ นชี วิต เพื่อ เผชิญ สถานการณต างๆ ตอไป ขณะที่ โลก
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ววิธีการดําเนินชีวิตแตกตางจากที่เคยทํามา วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กบางสวนเปลี่ยนแปลงไปเด็ก
ไมไดจํากัด อยูในตําราเรียน สวนใหญไดจากประสบการณตรง การจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based
Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาดานโครงสรางและการพัฒนาสมอง แนวทางการสงเสริม
พัฒนาการดานอารมณของเด็กวัย กอนเรี ยนโดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํ าตําบลมี
ความสําคัญที่ควรจะจัดกิจกรรมใหเกิด การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยการรวมมือปราชญ
ชาวบาน แหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนนั้นตอไป
8. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการครั้งนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ที่ใหคําปรึกษา
เสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
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แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว กรณีศกึ ษา: กลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม
เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Working Incentive Factors of Migrant Worker Case study: Dyeing Industrial
Group at Om Noi Krathumbaen in Samutsakhon Provinces
ญาสุมินทร หาจัตุรสั 1 แพรพลอย วิจิตมนตรี1 ภัทรกาญจน ทัศนา1 และนิตยา งามยิ่งยง2*
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล วิธีการดําเนินการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือ คือ
แบบสอบถามแรงงานชาวพมา จํานวน 400 คน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติไคสแควร สถิติคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมี
ระดับปจจัยจูงใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และมีระดับปจจัยค้ําจุนในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว พบวา แรงงานตางดาวที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
อายุการทํางานรายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยแตกตางกั นมีแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจและ
ปจจัยค้ําจุนในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน อุตสาหกรรมฟอกยอม แรงงานตางดาว
Abstract
This objectives of this research were 1) to study the level of working motivation of migrant worker
and 2) to compare working motivation of migrant worker in Dyeing industrial group at Om Noi Krathumbaen
in Samutsakhon province classified by personal factors. This research used quantitative research that
the questionnaires were collected from 400 Migrant worker. The data analysis is: frequency, percentage,
mean, standard deviation, chi-square, t-test and ANOVA.
The research found that 1) the level of job motivation of migrant worker was in high level in average
and Motivation and Maintenance factors were high level in average. 2) comparison on the overall of working
motivation both of motivation and Maintenance factors that distinguish by with gender, age, marital status,
length of working experience ,income per month and living time in Thailand found difference with statistical
significant at .05
Keywords: motivation, dyeing industry, migrant worker
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1. บทนํา
ปจจุ บันประเทศไทยมี การขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย างต อเนื่ อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (Asean Economics Communities – AEC) ที่ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประเทศไทยได
เพิ่มบทบาทจากการเปนประเทศผูสงออกแรงงานมาเปนทั้งผูสงออกแรงงานและผูรับแรงงาน โดยการเคลื่อนยายแรงงานยังถือ
เปนปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นวาสังคมนานาชาติไดมีการติ ดตอเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเมือง การติดตอสื่อสารและ
สังคมวัฒนธรรมมากขึ้น ในกรณีของประเทศไทยการยายถิ่นขามพรมแดนไปมาระหวางประชาชน 2 ประเทศ ที่พรมแดน
ติดตอกันเชน ไทย-พมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และ ไทย-มาเลเซียเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย
ปจจุบันการยายถิ่นมาจากการเปดเสรีทางการคา การลงทุนของประเทศที่มีความพรอมมากกวา สําหรับประเทศพมาการยาย
ถิ่นนับเปนความเฉพาะที่ แตกตางจากประเทศอื่นๆ โดยปจจัยที่ทําใหแรงงานสัญชาติพมายายเขามาทํางานในประเทศไทย
ไดแก ความตองการมีงานทํา การมีรายไดที่มั่นคง และการมีคาจางแรงงานที่สูง (สิริรัฐ สุกันธา, 2557)
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดในเขตภูมิภาคภาคกลางที่มีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับตน ๆ
ของประเทศไทย ที่มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยทางดานการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันมี
โรงงานอุตสาหกรรมอยูหนาแนน จึงสงผลตอการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในพื้นที่ โดยเฉพาะแรงงานตางดาว ที่เปนแรงงาน
ระดับไรฝมือ จากการรายงานสถานการณการจางคนงานตางดาวของจังหวัดสมุ ทรสาคร ประจําเดื อนเมษายน พ.ศ. 2559
พบวา มีคนตางดาวทีมีหนังสือเดินทาง VISA ทํางานและใบอนุญาตทํางาน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 139,121 คน ประกอบดวย
แรงงานที่มีสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และอื่น ๆ ซึ่งแรงงานที่เขามาทํางานในพื้นที่มากที่สุด ไดแกแรงงานสัญชาติเมียนมา
หรือพมามีจํานวนทั้งสิ้น 124,745 คน โดยแรงงานพมาดังกลาว อาศัยอยูกระจัดกระจายทั้งอําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอ
กระทุ มแบน และอํ าเภอบ านแพ ว ซึ่ ง อาศัย อยู ใ นชุ ม ชนออมน อย/อ อมใหญ ตําบลอ อมน อย อํ าเภอกระทุม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ประมาณ 9,000 คน (สํานักแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2559) โดยเทศบาลนครออมนอย ไดรับการสงเสริมให
เปนชุมชนอุตสาหกรรม จึงมีอุตสาหกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งมีอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ไดแก อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ (ฟอก ยอม และพิมพผา) (เทศบาลนครออมนอย, 2558) กอใหเกิดการจางงาน และมีการอพยพแรงงานและครอบครัวเขา
สูพื้นที่เปนจํานวนมาก
ผูบริหารในยุคปจจุบันจําเปนตองใชแรงจูงใจเพื่อดึงดูดใจใหเกิดการทํางาน การสรางแรงจูงใจที่ดีสามารถทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถกระตุนใหแรงงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่เต็มความสามารถของตน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งแรงงานตางดาวที่ไมได เขาใจบริบทลักษณะการทํางานของไทย ซึ่ง การสรางแรงจูงใจที่ดีจะเปนประโยชนต อองคกร ต อ
แรงงาน ในการบรรลุเปาหมายที่องคกรไดวางไวรวมกัน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาเพื่อไดทราบถึงระดับแรงจูงใจใน
การทํางานของแรงงานต างด าวที่ ทํางานในกลุ มอุต สาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครอ อมน อย อําเภอกระทุ มแบน จั งหวั ด
สมุทรสาคร ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่มีโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอมอยูเปนจํานวนมาก และผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
มุง หวังใหภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดนําผลไปประยุกตใชในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
สัญชาติพมา ใหเกิดประสิทธิภาพไดในระดับสูงสุด
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนคร
ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนคร
ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย
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3. สมมติฐานในการวิจัย
แรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มลี ักษณะปจจัยสวนบุคคลตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนแตกตางกัน
4. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
4.1 ขอมูลทั่วไปของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดในเขตภูมิภาคภาคกลางที่มีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับตน ๆ ของ
ประเทศไทย ที่มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยทางดานการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ไดแกอุตสาหกรรม
ประมงและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อการสงออกของทางจังหวัด โดยมีการใชแรงงานภายในพื้นที่ และการใชแรงงานตางดาว
(พม า ลาว กัมพู ชา) ในภาคผลิ ตเปนจํ านวนมาก จากสถานการณการจางคนต างด า วของจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือน
เมษายน 2559 มีจํานวนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน 291,737 คน โดยรายละเอียดดังนี้
ตาราง 1 จํานวนแรงงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภท
1. คนตางดาวมีหนังสือเดินทาง Visa ทํางานและใบอนุญาตทํางาน
2. จดทะเบียน คนตางดาว 3 สัญชาติ ณ ศูนย One Stop Service
(รวมผูตดิ ตาม)
3. ผูที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ที่ไดรับอนุญาตทํางาน
4. จดทะเบียน คนตางดาว 3 สัญชาติ ในกิจการประมงทะเล
5. จดทะเบียน คนตางดาว 3 สัญชาติ ในกิจการแปรรูปสัตวน้ํา
6. จดทะเบียนสัญชาติเวียดนามและไดรับใบอนุญาติทํางาน
รวมจํานวนคนตางดาวทั้งหมด
รวมจํานวนคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน
รวมเฉพาะคนตางดาว 3 สัญชาติ ที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน
รวมเฉพาะผูติดตาม 3 สัญชาติ

เมียนมา
124,745
83,918

สัญชาติ
ลาว
กัมพูชา
5,944
5,204
2,976
7,547

อื่น ๆ
3,227
-

1,344
45,926
255,933
253,664
253,664
2,269

29
1,351
10,300
10,187
10,187
113

4,441
5
7,673
7,673
-

252
7,873
20,877
20,213
20,213
664

รวม
139,121
9,441
4,441
1,625
55,150
5
294,783
291,737
3,046

ที่มา: สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2559
แรงงานตา งด าวของจัง หวั ดสมุท รสาคร ส วนใหญเ ปนแรงงานสั ญชาติ พม า ที่ มีเ ชื้อสายมอญ มีชุ มชนที่ อาศัย อยู
กระจัดกระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยในพื้นที่เก็บงานวิจัยคือชุมชนออมนอย/ออมใหญ ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร มีแรงงานประมาณ 9,000 คน (สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2559)
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ในการปฏิบัติง านใหบรรลุเป าหมายหรือผลสําเร็จที่ตั้งไว นั้น สวนสําคัญ มาจากแรงจูง ใจในการปฏิบั ติงาน ซึ ่งหาก
กลาวถึงแนวคิดดานแรงจูงใจ (Motivations) ไดแกทฤษฏีแรงจูงใจสองปจจัยของของ Herzberg et al. (1959) ที่ไดแบงเปน
2 ปจจัยที่สําคัญ คือ ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ซึ่งเปนปจจัยจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ในการสนับสนุนให
บุคลากรหรือพนักงานทํางานเพิ่มมากขึ้น เปนปจจัยแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทํางาน ที่นําไปสูการพัฒนาเปนทัศนคติเชิง
บวก ซึ่งประกอบไปดวย 1) ดานความสําเร็จในการทํางาน 2) ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย 3) ดานลักษณะงานที่
ทํา 4) ดานความรับผิดชอบ และ5) ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หรือปจจัยการ
ธํารงรักษา (Maintenance) ซึ่งเปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ที่เปนปจจัยแรงจูงใจภายนอกที่
เกิดจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวย 1) ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา 2) ดานความสัมพันธระหวาง
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ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3) ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 4) ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน5) ดานความมั่นคงในการ
ทํางาน 6) ดานตําแหนงงาน 7) ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 8) ดานนโยบายและการบริหาร และ9) ดานความเปนอยู
สวนตัว
โดยในงานวิจัยครั้ง นี้แรงจู งใจดานปจจั ยค้ําจุน ไดใช องคป ระกอบเพียง 6 ดาน ในการวิ เคราะห ได แก 1) ดาน
คุณภาพของการบังคับบัญชา 2) ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3) ดานสภาพแวดลอมการทํางาน
4) ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน 5) ดานความมั่นคงในการทํางาน 6) ดานตําแหนงงาน
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชตัวแปรตนดานปจจัยสวนบุคคล สวนตัวแปรตามใชทฤษฏีแรงจูงในในการทํางานของ
Herzberg et al. (1959) จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนีเ้ ปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางขั้นและวิธีการดําเนินการ
วิจัยไวดังนี้ คือ
5.1 ประชากรและตัวอยาง ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย คือ แรงงานชาวพมา ที่เขามาทํางานในอุตสาหกรรมฟอกยอม
เทศบาลนครอ อมน อย อําเภอกระทุม แบน จั ง หวั ด สมุ ทรสาคร มี ประชากรจํ านวน 124,745 คน (สํานั กแรงงานจั งหวั ด
สมุทรสาคร, 2559) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 400 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดระดับความเชื่อมั่น
95% ความความคลาดเคลื่อน 5% ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นเองโดยแบงเปนขั้นตอน
ตามลํ าดับ มีทั้ งหมด 3 ตอนดัง นี้ ตอนที่ 1 ขอมู ลสวนบุค คลทั่ วไปของแรงงานต างดาวที่ต อบแบบสอบถามเพื่ อวัด ความ
นาเชื่อถือของขอมูลและเปนการอางอิงในงานวิจัยตอไป โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2
คําถามเกี่ย วกับแรงงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว ลักษณะของแบบสอบถามใช มาตราสวนประมาณค า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของ
แรงงานตางดาวที่มีตอแรงจูงใจในการทํางาน เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended)
5.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ขั้นแรกตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูเชี่ยวชายจํานวน 3 ทานและนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ขั้นที่
สอง นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่คลายคลึงตัวอยาง จํานวน 30 ชุด แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดย
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กําหนดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) และเมื่อคํานวณคาความเชื่อมั่นแลวไดคา
0.80 ก็นําไปเก็บขอมูลไดตอไป
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) การเก็บขอมูลแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม นครออมนอย อําเภอกระทุม แบน
จัง หวัด สมุ ทรสาคร โดยการเก็ บ จากกลุม ตั วอย างแรงงานต างด าวชาวพม า จํานวน 400 คน (ที่ อานภาษาไทยได ) และ
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาจากวารสารสิ่งพิมพ เอกสารตาง ๆ ที่ไดมีการเก็บขอมูลไวแลว ฯลฯ
5.5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดสถิติคาที
(t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากแรงงานชาวพมาสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.30 มี
อายุระหวาง 29 – 36 ป รอยละ 29.50 มีสถานภาพสมรสแลว 39.30 มีอายุการทํางานอยูระหวาง 1 – 5 ป รอยละ 40.00 มี
ระดับรายไดอยูระหวาง 7,001 – 9,000 รอยละ 38.50 และมีระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูในประเทศไทย 6 – 9 ป รอยละ 35.80
2. ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว (ชาวพมา) สรุปไดดังนี้คือ
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับที่มีตอแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว
แรงจูงใจในการทํางาน
ปจจัยจูงใจ
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย
ดานลักษณะงานที่ทํา
ดานความรับผิดชอบ
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
ภาพรวมปจจัยจูงใจ
ปจจัยค้าํ จุน
ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา
ดานความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ดานสภาพการทํางาน
ดานเงินเดือนและคาตอบแทน
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
ดานตําแหนงงาน
ภาพรวมปจจัยค้ําจุน
ภาพรวมแรงจูงใจในการทํางาน

(n=400)
xˉ

S.D.

ระดับ
แรงจูงใจในการทํางาน

4.00
3.90
4.04
3.97
3.82
3.95

0.38
0.45
0.40
0.38
0.49
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.21
3.95
3.97
4.08
4.04
4.23
4.08
4.01

0.99
0.53
0.48
0.36
0.64
0.43
0.29
0.22

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบวา ภาพรวมของระดับความคิ ดเห็นของแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.01) โดยพิจารณารายปจจัยไดดังนี้ คือ
แรงงานตางดาวมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
3.95) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงงานตางดาวมีระดับความคิดมากที่สุด คือ ดานลักษณะงานที่ทํา มีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับมาก ( X = 4.04) รองลงมาไดแก ด านความสําเร็ จในการทํางาน มี คาเฉลี่ยอยู ในระดั บมาก ( X = 4.00) ด านความ
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.97) ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
3.90) และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.82) ตามลําดับ
แรงงานตางดาว มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยค้ําจุนในการทํางานในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
4.08) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงงานตางดาวมีระดับความคิดมากที่สุด คือ ดานตําแหนงงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมาไดแก ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.21) ดาน
เงินเดือนและคาตอบแทน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.08) ดานความมั่นคงในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X
= 4.04) ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.97) และดานความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.95) ตามลําดับ

t
ปจจัยจูงใจ
ดานความสําเร็จในการทํางาน
1.77
ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง
3.10
ชมเชย
ดานลักษณะงานที่ทาํ
-1.48
ดานความรับผิดชอบ
-.83
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
-.95
ภาพรวม
.52
ปจจัยค้ําจุน
ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา
1.33
ดานความสัมพันธระหวาง
-5.45
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ดานสภาพการทํางาน
-4.51
ดานเงินเดือนและคาตอบแทน
-3.02
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
-.47
ดานตําแหนงงาน
-.13
ภาพรวม
-2.91
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระยะเวลาที่อยูใน
ประเทศไทย

รายไดตอเดือน

สถานภาพ
การสมรส

อายุ

เพศ

แรงจูงใจในการทํางาน

อายุการทํางานใน
อุตสาหกรรม
ฟอกยอมฯ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคาที (t-test) และผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

0.04*
0.00*

2.05
13.43

0.11
0.00*

1.84
7.07

0.14
0.00*

3.26
14.11

0.02*
0.00*

2.21
9.22

0.09
0.00*

4.25
16.89

0.00*
0.00*

0.07
0.02*
0.04*
0.00*

1.63
15.21
6.66
11.27

0.18
0.00*
0.00*
0.00*

2.38
1.73
5.89
8.01

0.07
0.16
0.00*
0.00*

5.07
5.26
1.29
2.49

0.00*
0.00*
0.28
0.05*

4.80
10.52
11.12
3.28

0.00*
0.00*
0.00*
0.02*

2.90
1.58
2.93
4.69

0.02*
0.18
0.02*
0.00*

0.00*
0.00*

8.23
5.14

0.00*
0.00*

2.80
5.74

0.04*
0.00*

3.33
0.14

0.02*
0.93

4.59
7.31

0.00*
0.00*

2.66
1.91

0.03*
0.11

0.03*
0.62
0.63
0.54
0.03*

10.65
0.52
9.23
2.53
11.33

0.00* 11.56
0.67 1.89
0.00* 2.66
0.06 4.18
0.00* 4.20

0.00*
0.13
0.05*
0.01*
0.01*

2.32
3.42
4.66
0.94
5.90

0.07
0.02*
0.00*
0.42
0.00*

5.45
2.97
9.44
1.93
2.95

0.00*
0.03*
0.00*
0.12
0.03*

2.94
4.78
1.01
1.21
3.55

0.02*
0.00*
0.40
0.31
0.01*

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบคาที (t-test) ดานปจจั ยจู งใจและดานปจจัยค้ําจุ นในการทํางานในภาพรวม พบว า
แรงงานตางดาวที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA) ดานปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวม พบวา
แรงงานตางดาวที่มีอายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน รายได ตอเดือน และระยะเวลาที่ อยูใ นประเทศไทยตางกันมี
แรงจู ง ใจในการทํ างานแตกต างกั น ซึ่ ง เป นไปตามสมมติฐ าน ด านป จ จั ยค้ํ าจุน พบว า แรงงานแรงงานต างด าวที่ มี อายุ
สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน รายไดต อเดือน และระยะเวลาที่อยูใ นประเทศไทยตางกั นมี แรงจู งใจในการทํางาน
แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
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7. อภิปรายผลการวิจัย
สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Herzberg et
al. (1959) ที่ ได อธิบ ายถึงแรงจู งใจในการปฏิ บัติง านใหบ รรลุ เป าหมายหรือผลสํ าเร็จไดนั้น จํ าเป นต องใชปจจัย จูงใจที่ มี
ความสัมพันธโดยตรงกับแรงจูง ใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทําหรือปฏิบัติอยู เชน ความสําเร็ จในการทํางาน การไดรับการ
ยอมรับ ยกยอง ชมเชย ฯลฯ ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอการทํางานของบุคคล ที่ทํางานอยางเต็มความสามารถของตนเอง และ
สงผลความสําเร็จของงานใหเกิดขึ้น สวนปจจัยค้ําจุน เปนความสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอมภายนอกของงาน ซึ่งอาจสงผล
ตอการไมพอใจในการทํางาน เชน คุณภาพของการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ฯลฯ
โดยทั้ง 2 ปจจัยนี้สงผลสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคคลในองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย ขอนทอง
(2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูใชแรงงานชาวไทยและตางชาติในธุรกิจกอสราง ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจใน
การทํ างานของผู ใ ชแ รงงานชาวไทยและต างชาติ ใ นงานก อสร างอาคารในเขตอํ าเภอปากช อง จั ง หวัด นครราชสี ม า ด าน
ความสัมพันธระหวางบุคคลมีความคิดเห็นมากที่สุดเปนอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานสภาพ
งานและลักษณะของงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน
2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว ดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการทํางานในภาพรวม
พบวาแรงงานตางดาวที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย
ตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปรีดา พรมเพชร (2555) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทสยามอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จํากัด อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบวา แรงจูง ใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในดานปจจัยจู งใจ อายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน
รายได ระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน ในดานปจจัยค้ําจุน พบวาแรงงานตางดาว
ที่มีอายุ และระยะเวลาที่พักอยูในประเทศไทยตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน และยังสอดคลองกับกฤตธี จันทรโค
ลิกา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ที่สงผลตอ
ความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา หมูบ านชาวประมงคณาศรีนุวัติ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา แรงงานตาง
ดาวสัญชาติพมา ที่มีเพศแตกตางกัน มีความสุขในการทํางานแตกตางกัน
8. ขอเสนอแนะในการวิจัย
8.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1. ดานปจจัยจูงใจในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน องคกรควรมีการจัดทําแผนความกาวหนาทางสาย
อาชีพที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลแกใหแรงงานตางดาวไดทราบถึงโอกาสความกาวหนาของตนเอง
2. ดานปจจัยค้ําจุนในการทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน องคกรควรสงเสริมการจัด
กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน ที่สงผลตอการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน และความไววางใจ
ระหวางกัน เพื่อการทํางานรวมกันโดยบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดขององคกรได
8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการวิจัยเชิงคุณภาพของแรงงานตางดาว
2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาหรืออุปสรรคของผูประกอบการตอการจางงานแรงงานตางดาว
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในสถานประกอบการอื่น ๆ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออก
ในจังหวัดนครปฐมใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
ดวยแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางกับกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 8 ราย วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณาวิเคราะห สรุปผล
การศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา พบวา แนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออก
ในจังหวัดนครปฐม เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามตองนําทฤษฎี PDCA และ 4M,s มาใช เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหเปนไป
ตามมาตรฐาน GAP กลาวคือ เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามมีความคิดเห็นวาการวางแผนกอนการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความ
พรอมเมื่อไดปฏิบัติงานจริง การวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการจะนําไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งมีความสัมพันธกับหลักเกณฑ
มาตรฐาน GAP ของกรมประมง และเมื่อฟารมไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP สงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามมีความ
พรอมในการสงออก มาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมงทําใหเกษตรกรสามารถ
สงออกกุงกามกรามภายใตมาตรฐานการสงออกสินคาประมง
คําสําคัญ: การเตรียมความพรอม เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม มาตรฐาน GAP การสงออก
Abstract
The objective of this research were to study guideline for preparation of Giant Freshwater Prawn
Farmer’s Readiness in Nakhon Pathom accordance with GAP standards province. This research used
qualitative research. The research found that the Development of Giant Freshwater Prawn Farmer’s
Readiness for Exporting in Nakhon Pathom. The findings of this research were as follows should use PDCA
and 4M,s theory for GAP standards. Farmers had opinions that pre-operational planning will be ready
when the actual work is done. Planning information method will lead to the goal set. This was related
to the GAP standard and when the farm was certified. GAP had resulted for ready to export, standards and
guidelines for production processes, productivity and fishery products that make it possible for farmers to
export under export standards for fishery products.
Keywords: readiness, giant freshwater prawn, good agriculture practices, export
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1. บทนํา
ประเทศไทยเปนผูนําในการสงออกกุงยาวนานกวา 30 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมกุงไทยประสบความสําเร็จ
ในการปรับตัวเปนอยางดี สถานการณการผลิต ป 2559 ประมาณการผลผลิตกุงกามกรามที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ
17,000 ตัน และมูลคา 5,440 ล านบาท เมื่อเทียบกั บป 2558 ปริมาณลดลงรอยละ 1.45 และมูล คาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.76
สําหรับพื้นที่เลี้ยงกุงกามกรามทั่วประเทศประมาณ 85,000 ไร โดยมีแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูในพื้นที่ภาคกลาง ไดแก จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม (กรมประมง, 2559) กุงกามกรามหรือกุงแมน้ําหรือกุงหลวงเปนกุงน้ําจืดขนาด
ใหญที่ คนไทยรู จักกั นดี เพราะเปนกุง ท องถิ่นแถบเอเชี ยใตถึ งตะวั นออกเฉีย งใต และมี การเพาะเลี้ ยงมาอยางยาวนาน แต
เนื่องจากตลาดกุงกามกรามมีลักษณะเฉพาะตัวอยูที่ขายตามเพศ อายุ โครงราง ขนาด และอื่น ๆ จึงมีขอจํากัดในการจัดการ
เลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมประกอบกับการเลี้ยงกุงกามกรามตองใชพื้นที่ในเขตเกษตรกรรมน้ําจืด ซึ่งมีการทําเกษตรอื่นหลากหลาย
อยูแลวและผลตอบแทนโดยเฉลี่ยไมสูงเมื่อเทียบกับกุงกุลาดํา (ทั้งขั้นตอนการผลิตและการตลาด) และไดเกิดอุปสรรคบอยครั้ง
สงผลใหเกิดการชะงักในกระบวนการพัฒนาตอเนื่อง ทั้งนี้ปจจุบันภาวะที่ "กุง" ไดเปนสัตวเศรษฐกิจของโลกดวยมูลคาตลาด
จากตนทางถึงผูบริโภครวมกวา 1.3 ลานลานบาท อีกทั้งประชากรโลกนิยมบริโภคสัตวน้ําเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมีตลาด
ผูบริโภคกุงหลากหลายสายพันธุ ประเทศผูผลิตกุง สงออกจึงแสวงหาและศึกษาวิจัยการผลิตกุงสายพันธุตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น กุงกามกรามในฐานะกุงน้ําจืดตัวเดนของภูมิภาคเอเชียใตเปนสายพันธุหนึ่งที่ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นเปน
ลําดับถึงปจจุบัน อินเดีย บังคลาเทศ ไดเริ่มผลิตสงออกอยางเปนรูปธรรมระดับหนึ่งและไทยก็เริ่มมีผูสนใจในกุงตัวนี้มากขึ้น
ธุรกิจผลิตเชิงพัฒนาการเพื่อการสงออกโดยเปาหมายเพื่อเสริม "กุงไทย" ใหมีความแข็งแกรงและกอผลประโยชนแก "คนไทย"
อยางตอเนื่องและยั่งยืนสามารถรวมพัฒนา ผลิตกุง กามกรามเพื่อการสงออกอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ (นิตยสาร
เพื่อนกุง, 2545) ดานการสงออกผูสงออกไทยมีประสบการณยาวนานและมีเครือขายดานการตลาดที่เขมแข็งในตลาดประเทศ
คูคามีการกําหนดมาตรการที่มิใชภาษีอาทิ ปญหาดานมาตรฐานการเพาะเลี้ยง การตรวจสอบสารตกคางและวัตถุเจือปน การ
อางถึงการทุม ตลาดสินคากุง การโจมตีจากองคกรอื่น ๆ ในประเด็นการเพาะเลี้ยงกุงที่ ทําลายสิ่งแวดลอม การใชแรงงานเด็ก
แรงงานตางดาวที่เปนอุปสรรคของการสงออกสินคาดังนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม จึงจําเปนตองมีความพรอมในการที่
จะพัฒ นาเพื่ อเพิ่ม ศักยภาพของอุต สาหกรรมอยางตอเนื่ อง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559) นอกจากนั้ นในจั งหวั ด
นครปฐมกระแสการบริโภคสินคาเกษตรชีวภาพเปนที่ตองการของตลาดและผูบริโภคทําใหเกิดการผลิตกุงกามกรามที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน GAP ในจังหวัดนครปฐมมีจํานวนฟารมในปริมาณนอยที่ไดรับการรับรอง เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถ
ทําสัญญาคาขายกับ ตางประเทศไดจัง หวัดนครปฐม นับเปนอีกจั งหวัด หนึ่งที่ มีสภาพพื้นที่มี ความเหมาะสมทั้ง ทางด านการ
คมนาคมและระบบชลประทาน ในปจจุ บันมีพื้ นที่การเลี้ ยงมากกวา 50,000 ไร แตผ ลผลิ ตไมเ พียงพอต อความตองการ
เนื่องจากมาตรฐานการรับรอง GAP (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมประมงและเกษตรกรประสบปญหาเรื่อง
ลูกพันธุกุงมีจํานวนจํากัด (สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม, 2557) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามยังขาดความพรอมในดาน
ตาง ๆ ทั้ ง ด านระบบการเลี้ ย งยั งไม ไ ด ยื่ นขออนุ ญ าตและจดทะเบี ย นเป น ผู มีอาชี พ ในการประมง (Good Agriculture
Practices: GAP) ของกรมประมง ซึ่งเปนมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมงทํา
ให เกษตรกรไม สามารถส งออกกุง กามกรามได เนื่ องจากไม ผานเกณฑม าตรฐานการส งออก ป ญ หาของจั งหวั ดนครปฐมก็
เชนเดียวกับผูส งออกไทยโดยเฉพาะอย างยิ่ง เรื่องมาตรฐาน ผูวิจัยจึ งจําเปนต องศึกษาแนวทางการ เตรียมความพรอมของ
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP
ดวยเหตุนี้จึงไดทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออกใน
จังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของการสงออกจนนําไปสู
การพัฒนาฟารมเลี้ยงใหเขาสูระบบการเพาะเลี้ยงกุงที่ดีตามมาตรฐาน GAP ตอไป (กรมการคาภายใน, 2559)
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP ใน
จังหวัดนครปฐม
3. สมมุติฐานการวิจัย
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามที่ใชทฤษฎี PDCA และ 4M,s เปนการเตรียมความพรอมใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP
4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผวู ิจัยไดศึกษาแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออกใน
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิ จัยที่เกี่ย วของเพื่ อเปนแนวทางในการสร างกรอบ
แนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออก ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรในการเลี้ยงกุง ทักษะของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามสูงกวาจึงมีความเสียหายนอยกวาหรือแก ไขปญหาไดรวดเร็ว
กว าและมี โ รงงานแปรรู ป เทคโนโลยี สู ง ภาพลั กษณ ข องประเทศไทยเป นประเทศที่ มี แ หล ง ผลิ ต สิ นค าที่ มี คุ ณ ภาพ และ
ความปลอดภัยสูง เนื่องจากไมมีการรายงานการตรวจสอบพบสารเคมีตองหามเกินค ามาตรฐานที่กําหนด สงผลใหสิน คากุ ง
แปรรูปเปนสินคาที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันทุกตลาดสงออกที่สําคัญ(กรมประมง, 2559)
การจดทะเบียนตามมาตรฐาน GAP คือ การที่เกษตรกรสามารถจดทะเบียนการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงกามกราม (มกษ.7423-2554) โดยมีเกณฑกําหนดสินคามาตรฐาน
ดังนี้ 1) สถานที่ที่เ หมาะสมตามหลักวิช าการ ชวยลดผลกระทบตาง ๆ ที่ เกิดขึ้ นคํานึง ถึงกฎหมายหรื อระเบียบขอกําหนด
ในการใชพื้ นที่ 2) การจั ดการเป นสิ่ง สําคัญ ที่ ทําให การเลี้ ยงกุง ประสบความสํ าเร็จได ผ ลิต ผลที่มี คุ ณภาพและปลอดภัย ต อ
ผูบริโภค เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ฤดูกาลที่เลี้ยง ระยะเวลาในการเลี้ยงจะทําให กุงมีปญหานอย
3) ปจจัยการผลิตหรือสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิต เชน ลูกพันธุกุง อาหารกุง อาหารเสริมวิตามินโพรไบโอติก ยาสัตว
ปูนขาว เกลือและสารเคมี 4) การดูแลสุขภาพกุง ควรเตรียมบอเลี้ยง อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชอยางถูกวิธี เกษตรกรผู
เลี้ยงกุงควรสุมตรวจสุขภาพกุง อยางสม่ําเสมอ 5) สุขลักษณะฟารม การจัดการดานสุขลักษณะในฟารมกุงเปนการปองกันหรือ
ลดการปนเปอนจากจุลินทรีย 6) การจับกุงและการดูแลหลังการจับกุง เกษตรกรผูเลี้ยงตองมีหนังสือกํากับการจําหนายกุง มี
การดูแลรักษาผลผลิตกุงอยางถูกสุขลักษณะ 7) ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตั้งฟารมไมควรกีดขวางทางสัญจร
ใชแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย น้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกอนปลอยสูแหลงน้ําอื่น ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 8)
การบันทึกขอมูล เกษตรกรควรบันทึกขอมูลสําคัญ ไดแก การใหอาหาร การใชยาและสารเคมีตาง ๆ การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ผลการตรวจสุขภาพกุง (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2553) ซึ่งมาตรฐาน GAP มีความสําคัญตอการ
สงออกไปสูตลาดตางประเทศ การนําแนวคิด PDCA มาดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบโดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องเครื่องมือที่ใชในการจัดการคุณภาพประกอบไปดวย 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3) การ
ตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุงใหเหมาะสม (Action) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2558 ) หลักการวิเคราะห 4M,s เปน
แผนผั ง ที่แ สดงถึง ความสั มพั นธร ะหว างป ญหากั บ สาเหตุ ทั้ง หมดที่ เ ป นไปได ที่อาจจะก อให เกิ ด ปญ หา รวมทั้ ง สามารถวาง
แผนการใชงาน ติดตามและวัดผลการใชงาน และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีใชงานใหดีขึ้น กรณีที่ผลการใชงานนั้นไมเปนไป
ตามที่วางแผนไว เนื่องจากผลของการใชทรัพยากรไมถูกวิธียอมสงผลกระทบถึง“ตนทุน” ซึ่งอาจทําใหผลกําไรลดลงหรือบาง
โครงการอาจถึงขั้นขาดทุน สงผลกระทบถึงระยะเวลาซึ่งอาจทําใหโครงการแลวเสร็จลาชาจากการวางแผนไมละเอียด หรือใช
ทรัพ ยากรเกิ นกว ากําหนดทําใหต องใชเวลาในการหาทรั พยากรนั้ นมาเพิ่ ม รวมทั้ งสง ผลถึ งคุ ณภาพของงาน ถาใชวัส ดุผิ ด
678 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ประเภท ใชคนไมถูกกับงาน หรือวิธีขั้นตอนไมถูกตอง ซึ่งความรูและความเขาใจดังกลาวจะชวยใหกระบวนการวางแผนและ
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วีระพันธ เกษสังข, 2558) กรมประมงมีแผนจะกําหนดใหกุงเปนสัตวควบคุม ซึ่งไดมี
การแบงเกษตรกรผูเลี้ยงกุงออกเปน 3 กลุมตามขนาดของฟารม ไดแก ขนาดใหญพื้นที่มากกวา 50 ไร ขนาดกลางพื้นที่ 10 50 ไร และขนาดเล็กพื้นที่นอยกวา 10 ไร (กรมประมง, 2559) คูมือการปฏิบัติตรวจสอบประเมินมาตรฐานฟารมเพราะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด ตรวจสอบคุณภาพและสินคาและรับรองคุณภาพกอนการสงออก (สํานักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2555)
การจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหกิจการของฟารมดังกลาวบังเกิดผลสําเร็ จ และพัฒนาไป
อยางมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอน ไดแก การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ การจัด การที่ดี นั้น นอกจากจะตองเริ่ม ตนดวยการวางแผนที่ดี แลว จําเป นจะตองใชดุ ลพิ นิจในการใช
ทรัพยากรทุกอยางรวมทั้งบุคลากร ตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อทํากําไรหรือหารายไดใหไดสูงสุด
นอกจากนี้จะตองหาทางลดตนทุนการผลิตเพื่อสามารถแขงขันในเชิงการคากับผูอื่นในดานตลาดได (ไทยเกษตรศาสตร, 2556)
กาญจนา ทองนวล (2556) การเตรียมความพรอมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม การศึกษาศักยภาพการคาระหวาง
ประเทศของไทยกั บ อาเซี ย น ไทยมี แ นวโน ม การนํ าเข าและส ง ออกในภู มิ ภ าคตะวั นออกเฉี ย งใต เ พิ่ ม ขึ้ นสาเหตุ ม ากจาก
ภูมิประเทศใกลกับประเทศไทยมากกวาประเทศนอกภูมิประเทศสามารถลดตนทุนในการผลิต
นพคุ ณ ภักดี ณรงค (2558) ป จจัย ในการเพาะเลี้ย งกุ ง ก ามกรามในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนือ ป จจั ยที่ มี ผ ลใน
การเลี้ย งกุง คื อ ปจจั ยพื้นฐานดานสาธารณู ปโภค เชน ไฟฟาประปา ถนน บอเลี้ยง เครื่องมืออุปกรณการเลี้ยงและพื้นดิ น
การออกแบบการไหลของน้ํา การวางแนวบอ ตองมีแหลงน้ําใชตลอด
พนัสดา ไชยพันธุ (2555) ผลกระทบของการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP ที่มีตอการดําเนินงานของฟารมเลี้ยง
กุงกามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหเกษตรกรจะตองพัฒนากระบวนการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP และกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ทั้งในดานการวางแผน การสงเสริมการดําเนินงานใหมีประโยชนสูงสุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามที่จดทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพในการประมง
(Good Agriculture Practices: GAP) ในจังหวัดนครปฐมประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 33 ฟารม (สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรแหงชาติ, 2559)
5.2 ผู ใหข อมูลหลัก ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เกษตรกรผูเลี้ ยงกุ งกามกรามที่จด
ทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพในการประมง (Good Agriculture Practices: GAP) ในจังหวัดนครปฐม ที่เปนฟารมเลี้ยงอยาง
เดียว มีขนาดเนื้อที่ 20 - 50 ไร เปนการเลี้ยงดวยบอดิน และเปนฟารมเลี้ยงเพื่อสงออก จํานวน 8 ฟารม
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แนวคําถามการวิจัยชนิดมีโครงสรางโดยมีประเด็นหลักเรื่อง PDCA และ4M,s
5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) กับ
ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informant) เจาของฟารมจํานวน 8 ราย ไดแก วิทยาฟารม โสภาฟารม วิศรุจนฟารม ปยนุชฟารม
อุษาฟารม สุทธิรัตนฟารม มานิตฟารม อฐิษฐฟารม โดยทั้ง 8 ฟารมเปนฟารมขนาดกลางและไดรับมาตรฐาน GAP จังหวัด
นครปฐม ประเด็นในการสัมภาษณเจาะลึกเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการ
สงออกในจังหวัดนครปฐม ในชวงเดือนมกราคม 2560-เดือนเมษายน 2560
5.5 การวิเคราะหขอมูล ใชการพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ตั้งแตการถอดเทปสัมภาษณ การบันทึก
สิ่งที่สังเกตพบ และสรุปขอมูลในประเด็นที่ศึกษาทั้งในสวนคาแตกตางและความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ หลังจากนั้นจึง
นําขอสรุปมาตีความไดดังนี้
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6. ผลการการวิจัย
จากผลการศึกษาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามในจังหวัดนครปฐมที่ไดมาตรฐาน GAP โดยการสัมภาษณไดรวมกัน
ใหการเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม เพื่อการสงออกใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามมีความเขาใจและมีการนําทฤษฎี PDCA มาใช เพื่อมุงสูการจดทะเบียนตาม
มาตรฐาน GAP จําแนกออกเปนดาน ๆ ดังนี้
1. การวางแผน (Plan)
การวางแผนในเรื่องการเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนระบบการถายเททั้งอากาศและระบบน้ํา การวางผังของฟารม
เลี้ยงใหหางจากแหลงชุมชน การวางแผนการจับกุงวิธีการจับตามความตองการของตลาด ทําใหลดปญหาอุปสรรคผลกระทบ
ตาง ๆ เชน ตั้งฟารมอยูหางจากแหลงมลพิษ มีระบบการถายเทน้ําระหวางบอ มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอก
ฟารม มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอ การวางแผนทําใหเกษตรกรสามารถคาดการณเรื่องคาใชจายในการดําเนินงานไดใน
ระดับหนึ่ง รวมถึงการวางแผนใชทรัพยากรบุคคลตอการทําฟารมแตละครั้ง
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)
การปฏิ บั ติ ต ามแผน เกษตรกรและสมาชิ กต องมี ค วามเข าใจตรงกั น มี การศึ กษาข อมู ล จากผู มี ป ระสบการณ
จากเกษตรจังหวัดเพื่อเปนการนําความรูมาปรับใช เชน การเลี้ยงกุงตามคูมือการเลี้ยงกุงกามกรามกฎระเบียบของกรมประมง
การเตรียมบอ การเลือกลูกพันธุกุง อาหารกุง และการใชปจจัยการผลิตอื่น ๆ การปฏิบัติตองไดรับความร วมมือจากสมาชิก
และปฏิบัติงานดวยความรัดกุมเปนไปตามตารางงานที่กําหนดไว ตรงเวลา ตามขั้นตอนของฟารมและขั้นตอนของกรมประมง
สามารถลดความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
3. การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบ เช น การปฏิ บัติข องเกษตรกรและสมาชิก การตรวจสอบลูกพันธุกุง และการใชย าและสารเคมี
พรอมบันทึกขอมูลความผิดพลาด การตรวจสอบตองทําเปนระยะ การขนสงอยางถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบสารเคมีตกคางตาม
มาตรฐานที่กําหนด การขอใบรับรองสุขอนามัย มีการตรวจสอบคาออกซิเจนของน้ําในบอกุงอยางสม่ําเสมอ มีการตรวจขนาด
ของกุงกอนจับและทําการบันทึกเพื่อเก็บไวเปนขอมูลครั้งตอไป
4. การปรับปรุงใหเหมาะสม (Action)
การปรับปรุง เชน การดูแลสุขลักษณะฟารมสม่ําเสมอเนนความสะอาด การวิเคราะหคุณภาพน้ํา เพื่อใชปรับปรุง
ระบบการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐาน GAP
สําหรับการนํา 4M,s เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามไดใหขอมูล ดังนี้
1. Man คน (เกษตรกรผู เ ลี้ ย งกุ ง ก า มกราม) เป นป จจั ย มี ค วามสํ าคั ญ ต อการปฏิ บั ติ ง านต องอาศั ย ความรู
ความชํานาญ ประสบการณ มีค วามสนใจ ความคิด มุงที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะเมื่ อเจอปญหา
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอกก็ตองพรอมที่จะแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ เกษตรกรมีความซื่อสัตย ขยันและอดทน
ในการทํางาน เกษตรกรมั่นศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงจากผูมีประสบการณและศึกษาจากเกษตรกรอําเภอ
2. Money เงิน เปนปจจัยสําคัญที่ตองนํามาประกอบในการทําฟารมลี้ยงกุงกามกรามพบวาจํานวนเกษตรกรใช
เงินในการลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ รวมทั้งคาใชจายในการปรับบอ การลงตาขายกันแมลง โรงเรือน คาจางคนงาน
คาสาธารณูปโภค ลูกพันธุกุง อาหารกุง อาหารเสริมวิตามินโพรไบโอติก ยาสัตว ปูนขาว เกลือและสารเคมี เปนตน
3. Material (วัสดุหรือวัตถุดิบ) เกษตรกรเลือกพันธุกุงที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยาและอาหารที่ใชเลี้ยงกุง
กามกรามผานมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด เครื่องเพิ่มออกซิเจน
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4. Method (วิธีการปฏิบัติงาน) ในแตละขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนที่วางไวอยางเทาเทียมกัน
ตําแหนงงานภายในฟารมอยางเครงครัด เชน เวลาการเขางาน ในกระบวนการทํางานพนักงานจะมีการตรวจสอบและแกไข
ขอผิดพลาดอยูเสมอ มีการแบงกุงตามชวงระยะเวลา ตั้งแต วัน สัปดาห เดือน เพื่องายตอการดูแลและงายตอการคํานวณกุง
และชวงวัยของกุงแตละวัย
ประเด็นสําคัญของการเตรียมความพรอมเพื่อการสงออกกุงกามกราม
1. ฟารมที่จะทําการสงออกกุงกามกรามตองไดรับการจดทะเบียนฟารมตามมาตรฐานของกรมประมง (GAP)
2. การใชพันธุกุงที่ไดคุณภาพ
3. ตองขายกุงที่หนาฟารม ไมสงขายหองเย็น
4. ตองทําขนาดใหไดตามที่ลูกคาตองการ
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP
ในจั ง หวั ดนครปฐม โดยการสั ม ภาษณเ กษตรกรผู เ ลี้ ย งกุ ง ก ามกรามที่ ไ ด รับ รองมาตรฐานหรือการจดทะเบี ย นฟาร ม ตาม
มาตรฐานของผูสงออกสัตวน้ําไดรวมกันเสนอแนวทางการใชทฤษฎี PDCA และ 4M,s แกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามโดย
ทฤษฎีทั้ง 2 เปนแนวทางการพัฒนาความพรอมใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP ในจังหวัด
นครปฐม มีความสัมพันธกันระหวางทฤษฎี PDCA และ 4M,s กับเกณฑมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ของกรมประมง
1. การเลือกสถานที่
1.1 มีการคมนาคมสะดวก และอยูในที่น้ําทวมไมถึง
1.2 อยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี และไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ
1.3 เกษตรกรผูเลี้ยงตองขึ้นทะเบียนฟารม และเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํากับกรมประมง
2. การจัดการการเลี้ยงทั่วไป
2.1 อุปกรณและโรงเรือนตองอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดี
2.2 มีการวางผังฟารมเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักการเลี้ยงกุงทะเล
2.3 มีการเตรียมน้ํา ดินและตะกอนเลนกอนการเลี้ยงกุงอยางเหมาะสม
2.4 มีการปลอยกุงที่มีคุณภาพดี ความหนาแนนและอายุที่เหมาะสม
2.5 มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศอยางเหมาะสมและมีการจัดการรักษาคุณภาพน้ําและดินที่ดี
3. การใหอาหาร และปจจัยการผลิตกุง
3.1 เลือกใชอาหารกุงที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
3.2 เก็บอาหารกุงไวในที่รม เย็นและไมชื้นแฉะ
3.3 มีวิธีการจัดการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ ใหอาหารสดในกรณีที่จําเปนเทานั้น
3.4 ปจจัยการผลิตที่ใชเสริมสรางความแข็งแรงของกุงและ/หรือรักษาคุณภาพน้ํา
4. การจัดการสุขภาพ และการแกไขปญหาโรคกุง
4.1 ตรวจคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงอยูเปนประจํา
4.2 มีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคกุงที่มีประสิทธิภาพ
4.3 เมื่อตองการรักษาโรคกุงควรใชยาปฏิชีวนะที่อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
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5. สุขอนามัยฟารม
5.1 มีการทิ้งและกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลจากฟารมอยางถูกวิธี
5.2 เก็บรักษาปจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ในลักษณะที่ดีไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวที่เปน
พาหะของโรค
5.3 มีหองสุขาที่ถูกตองตามหลักอนามัย
5.4 น้ําที่ใชเลี้ยงกุงมีปริมาณแบคทีเรีย ไมเกินคาที่กําหนดไว
6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง
6.1 เกษตรกรตองวางแผนการจับและจําหนาย โดยเนนการรักษาความสด และความสะอาด
6.2 มีรายงานผลการสุมตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และมีใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
หรือใบกํากับการจําหนายพันธุสัตวน้ํา
7. การจดบันทึกขอมูล
7.1 มีบันทึกการจัดการเลี้ยง การใหอาหาร การใชยาและสารเคมีที่ถูกตองสม่ําเสมอ มีความทันสมัย
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวาแนวทางการพัฒนาความพรอมใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ
GAP ในจังหวัดนครปฐม เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามที่ใชทฤษฎี PDCA และ 4M,s เปนการเตรียมความพรอมใหเปนไปตาม
มาตรฐาน GAP กลาวคือ เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามมีความคิดเห็นวา การวางแผนกอนการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความ
พรอมเมื่อไดปฏิบัติงานจริง การวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการ ความตองการของตลาด ขอมูลดานวัตถุดิบ ดานทรัพยากรที่มีอยู
หรือเงินทุนการวางแผนการเตรียมงานดานสถานที่ ความพรอมของพนักงาน อุปกรณ เครื่องจักร วัตถุดิบ การวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานของแตละสวนแตละฝาย การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยางเปนระบบการปฏิบัติงานก็จะเกิดความ
ราบรื่นและเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งมีความสัมพันธกับหลักเกณฑมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ของกรมประมง
ในเรื่องดังตอไปนี้ การเลือกสถานที่ การจัดการการเลี้ยงทั่วไป การใหอาหารและปจจัยการผลิตกุง การจัดการสุขภาพและการ
แกไขปญหาโรคกุงสุขอนามัยฟารม การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง การจดบันทึกขอมูล เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามได
เนนย้ําเรื่องการการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออกในจังหวัดนครปฐม โดยมุงเนนฟารมที่
จะทําการสงออกกุงกามกรามตองไดรับการจดทะเบียนฟารมตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พนัสดา ไชยพันธุ (2555) ทําวิจัยเรื่องผลกระทบของการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP ที่มีตอการดําเนินงานของฟารมเลี้ยง
กุง กามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ พบวาเกษตรกรจะตองพัฒนากระบวนการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP และกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ทั้งในดานการวางแผน การสงเสริมการดําเนินงานใหมีประโยชนสูงสุด
9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการสงออกในจังหวัดนครปฐม
เพื่ อใชเ ปนแนวทางในการกํ าหนดเป าหมาย นโยบาย และเปนการส งเสริ มสนับ สนุ นเกษตรกรในการสรางความไดเ ปรี ย บ
ทางการแขงขันดานการสงออก ไดแก
1. นโยบายดานแรงงาน โดยสงเสริมทั้งภาคการผลิตและภาคสงออก
2. ประชาสัมพันธขาวสารดานตาง ๆ ของสินคากุงทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. เรงเจรจามาตรการกีดกันทางการคาสินคากุง เชน AD กับ US, GSP และ FTA กับ EU
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4. ปรับกฎระเบียบที่ไมเอื้อตออุตสาหกรรมกุง และประกาศกรมควบคุมมลพิษใหฟารมเลี้ยงกุง
5. ควบคุมดูแลภาษีปจจัยการผลิตใหไมสูงกวาประเทศคูแขง
6. รัฐใหการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใชในการทดแทนแรงงาน
7. รัฐควบคุมราคาปจจัยการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม
8. สรางเสถียรภาพราคาขายกุงในประเทศ
9. รัฐควบคุมดูแลตนทุนการผลิตใหอยูในระดับเหมาะสม
10. สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เชน สหกรณผูเลี้ยงกุง
11. รัฐมีนโยบายกระตุนใหเกิดการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น
12. จัดทําฐานขอมูลการผลิต-การสงออก เพื่อจัดหาวัตถุดิบ/ปจจัยการผลิตไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
13. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนใหเขมแข็งดวยการส งเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทํา และจัดกิจกรรม
อย างต อเนื่องตามความพร อมของชุ มชน จั ดการองค ค วามรู แ ละระบบการเรีย นรูข องชุ มชนอย างเป นขั้นตอน มี เครื อข าย
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน เสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพึ่งตนเอง รวมทั้งสราง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
14. การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนดวยการบู รณาการกระบวนการผลิตบนฐาน ศักยภาพและความ
เขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง สนับสนุนการรวมกลุมสรางสรรคคุณคาของสินคาและ
บริการและรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาความรูดานการจัดการการตลาดและทักษะการประกอบอาชีพ
15. เสริ มสรางศั กยภาพชุม ชนในการอยู รวมกั นกั บทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อม อยางสันติแ ละเกื้ อกู ล
ดวยการส ง เสริ ม สิ ท ธิ และกระบวนการมี ส วนรวมของชุ ม ชน ในการสงวน อนุ รั กษ ฟ นฟู พั ฒ นา ใช ป ระโยชน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการสราง กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
16. การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชน
ดวยการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสรางองค ความรู สงเสริมสิทธิและการมีสวนรวมในการจัดการเพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17. เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับ ของตลาด พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุง กฎระเบียบ-มาตรฐานดานตาง ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
18. เรงและสนับสนุนการสงเสริมใหฟารมไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP พรอมใหสิทธิพิเศษสําหรับฟารมที่ไดรับ
การรับรอง
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การประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอของเกษตรกร
ในจังหวัดนครปฐม
Trend Estimation in Cost and Return of Cultivation of Pomelo Farmers
in Nakhon Pathom Province
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัด
นครปฐม ประชากร ไดแก เกษตรกรผูเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่เปนสมาชิก
เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี ประกอบดวย เกษตรกรอําเภอสามพราน จํ านวน 21 ราย และอํ าเภอนครชัยศรี
จํานวน 28 ราย ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอย
ผลการศึกษาพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประมาณคา
แนวโนมตนทุน เนื่องจากมีคา MAE เทากับ 2683.472 คา RMSE เทากับ 5084.740 และคา MAPE เทากับ 7.006 เปนคา
ต่ําสุด โดยมีคาแนวโนมตนทุนต่ําสุดเทากับ 34,441.73 บาทตอไร และวิธีการปรับใหเรียบของโฮลทเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับ
การประมาณคาแนวโนมผลตอบแทน เนื่องจากมีคา MAE เทากับ 190.108 คา RMSE เทากับ 320.267 และคา MAPE เทากับ
12.504 เปนคาต่ําสุด โดยมีคาแนวโนมผลตอบแทนสูงสุดเทากับ 406,152 บาทตอไร
คําสําคัญ: การประมาณคาตนทุน การประมาณคาผลตอบแทน การเพาะปลูกสมโอ
Abstract
This research aimed to estimate the trend of cost and return of pomelo cultivation in Nakhon
Pathom Province. Population are pomelo farmers in Nakhon Pathom province. Samples of the study were
the members of Pomelo Community Enterprise Nework of Nakhon Chai Si, consisting of 21 farmers from
Sam Phron district and 28 farmers from Nakhon Chai Si district. The samples were selected by suing
purposive sampling technique. Data were collected by suing in-depth interview and focus-group.
The finding revealed that Simple Exponential Smoothing Method was the most suitable method
for estimating the cost trend since the MAE was 2683.472, the RMSE was 7.006, and the lowest cost trend
was 34,441.73 bath per acre. On the hand, Holt’s Exponential Smoothing Method was the best Method
for estimating the return trend due to the MAE was 190.108, the RMSE was 320.267, the MAPE was 12.504,
and the highest return trend was 406,152 baht per acre.
Keywords: cost estimation, return estimation, pomelo cultivation
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1. บทนํา
สม โอเปนผลไมเ ศรษฐกิจที่ มีการเพาะปลู กกั นอย างแพรห ลายโดยเฉพาะในภาคกลางด านตะวันตกที่ เป นแหล ง
เพาะปลู กคุ ณภาพดี พั นธุ ที่ นิย มปลู กมากที่ สุ ด เป น พั นธุ เ พื่ อการค าหลั ก ได แ ก พั นธุ ท องดี แ ละพั นธุ ข าวน้ํ า ผึ้ ง (นงนุ ช
อัง ยุรี กุล และสมคิด ทักษิณาวิสุ ทธิ์ , 2550) และสม โอเปนพื ชที่ สร างรายไดใ หกับ ประเทศโดยมี การส ง ออกไปจําหน าย
ในตางประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการเพาะปลูก (ภัทรวรรณ แทนทอง, 2552) จังหวัดนครปฐมเปนแหลง
เพาะปลูกสม โอพันธุท องดีที่ มีคุ ณภาพสูง ทําให ได รับ การยอมรับและนิย มบริโ ภคทั้ง ในและต างประเทศ มี เนื้ อที่ เพาะปลู ก
ทั้งหมด 53,756 ไร และมีจํานวนเกษตรกร 11,388 ราย (ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) จึ งสงผลให
ปริมาณผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นแตตนทุนการเพาะปลูกในปจจุบันก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน
ดั ง นั้ น การประมาณค าแนวโน ม ต นทุ นและผลตอบแทนของสิ น ค า เกษตรจึ ง มี ค วามสํ าคั ญ ต อ การดํ า เนิ นงาน
เปนอยางมาก ซึ่งชวยใหเกษตรกรสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหวางการผลิต และสามารถนําผลจากการประมาณ
คาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนมาเปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น
ผูวิจัย จึงตองการศึกษาการประมาณคาแนวโนมต นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจั งหวัด นครปฐม เพื่อให
เกษตรกรไดทราบแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของตนเองสําหรับนําไปวางแผนการลงทุนเพาะปลูกสมโอในระยะยาว และ
ยัง เป นประโยชนแ กผู ที่ มีส วนเกี่ ยวข องในการนําไปวางแผนเพื่อชวยเกษตรกรเพิ่ มรายไดจากการเพาะปลู กส ม โอ และยั ง
สามารถสรางความไดเปรียบทางธุรกิจดานการเกษตรของจังหวัดนครปฐมไดอีกดวย
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
ประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฎีการประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทน
เปนวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาระยะทันทีทันใดและระยะสั้น รวมถึงระยะปานกลางไดบาง ซึ่งเหมาะกับขอมูลที่ มี
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เ ปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหรือขอมูลที่ไมมีแนวโนม โดยจะอาศัยการเฉลี่ย (Smoothing) ขอมู ล
ในอดีตของอนุกรมในทางลดลง (Exponential) โดยขอมูลจะถูกถวงน้ําหนักมากถาเปนขอมูลปจจุบัน ซึ่งเปนการใชคาเฉลี่ย
เคลื่ อนที่ แ บบถ วงน้ํ าหนั กที่ ค อนข างซั บ ซ อน แต มี ข อดี คื อ ง ายต อการใช ง าน และใช ข อมูล ในอดี ต เพี ย งเล็ กน อยเท านั้ น
ในการพยากรณ
3.1.1 การปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย (Single Exponential Smoothing)
เปนวิธีที่เหมาะสําหรับขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวคงที่ ในการพยากรณบางครั้งขอมูลที่อยูใกลกับ
ปจจุบันมีความสําคัญมากกวาขอมูลในอดีตที่หางออกไป จึงใหน้ําหนักที่มากกับขอมูลที่ใกลกับปจจุบัน และน้ําหนักที่ลดลงกับ
ขอมูลที่หางจากปจจุบันออกไป โดยจะเรียกน้ําหนักวาคาคงที่ในการปรับใหเรียบ ใชสัญลักษณ  ซึ่งวิธีการพยากรณวิธีนี้จะ
ไมมีแนวโนม และการผันแปรตามฤดูกาลเปนสวนประกอบ (ยุพาพิน อติกานตกุล, 2555)

โดยที่

Yˆ t     Y t  1   Yˆ t  1

Yˆ t
Yˆ t  

(1)

แทนคาพยากรณ ณ เวลา t
แทนคาพยากรณ  หนวยเวลาลวงหนา เมื่อพยากรณที่เวลา t
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Yt

แทนคาคงที่ในการปรับใหเรียบ ซึ่ง 0 <  < 1
แทนคาสังเกต ณ เวลา t

3.1.2 การปรั บ ให เ รี ยบแบบเอกซ โ ปเนนเชี ยลของโฮลท (Holt’s Linear Method หรื อ Double
Exponential Smoothing)
เปนวิธีที่ใชในการพยากรณระยะทันทีทันใดหรือระยะสั้น และอาจใชในระยะปานกลางได ซึ่งเหมาะกับขอมูล
ที่มีแนวโนมในรูปเชิงเสน (Linear Trend) รวมอยูดวย โดยจํานวนขอมูลที่ใชควรมีอยางนอย 5 รายการ วิธีการของโฮลท
จะใชกับขอมูลที่มีแนวโนม และความไมแนนอน จึงมีคาคงที่สําหรับปรับใหเรียบ 2 คา คือ  และ  (ยุพาพิน อติกานตกุล,
2555)
(2)
Yˆ t    S t  ˆ t 
โดยที่

S t   Y t  1    S t  1  ˆ t  1





(3)

ˆ t   S t  S t  1  1    ˆ t  1

(4)

Yˆ t
Yˆ t  

St
ˆ t
 และ 

แทนคาพยากรณ ณ เวลา t
แทนคาพยากรณ  หนวยเวลาลวงหนา เมื่อพยากรณที่เวลา t
แทนระดับของขอมูล
แทนความชันของขอมูล

แทนคาคงที่ในการปรับใหเรียบ
3.1.3 วิธีของวินเตอร (Winter Method)
เป น วิ ธี ก ารพยากรณ ก ารปรั บ ให เ รี ย บแบบเอกซ โ ปเนนเชี ย ล ที่ มี แ นวโน ม และการผั น แปรตามฤดู ก าล
เปนสวนประกอบ ซึ่งมีคาคงที่ในการปรับใหเรียบ 3 ตัว คือ  ,  และ  ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะตัวแบบเชิงคูณ (ยุพาพิน
อติกานตกุล, 2556)
(5)
Yˆ n    ˆ 0 n   ˆ1n  Sˆ n    s



โดยที่








Yt
 1    ˆ n  1  ˆ n  1
ˆ 0 n   
0
1
ˆ
St  s
ˆ1n    ˆ 0 n   ˆ 0 n  1  1    ˆ1n  1







Yn
 1    Sˆ n  s
Sˆ n   ˆ
 0 n 
แทนคาระยะตัดแกน
ˆ 0

(6)
(7)
(8)

แทนคาความชันของแนวโนม
แทนสวนประกอบที่เปนการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
 ,  และ  แทนคาคงที่ในการปรับใหเรียบ
3.2 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ
ในการเปรียบเที ยบวิธีการพยากรณที่ เหมาะสมจะพิจารณาจากวิธีการพยากรณที่ ให คาความคลาดเคลื่อนต่ํ าสุ ด
(ยุพาพิน อติกานตกุล, 2555)
ˆ1
Sˆ n
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โดยที่

Yt
Yˆ t

แทนคาสังเกต ณ เวลา t
แทนคาพยากรณ ณ เวลา t

3.2.1 คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error)
เปนการวัดความแมนยําของการพยากรณ โดยไมคํานึงถึงทิศทางของความคลาดเคลื่อน (ยุพาพิน อติกานตกุล ,
2555)
n
 Y t  Yˆ t
MAE  t  1
n

(9)

3.2.2 คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Mean Square Error)
เป น การวั ด ความแม น ยํ า ของการพยากรณ จากค า เฉลี่ ย ของความคลาดเคลื่ อ นยกกํ า ลั ง สอง (ยุ พ าพิ น
อติกานตกุล, 2556)
n
 Y t  Yˆ t 2
MSE  t  1
n





(10)

3.2.3 คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซ็นตคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percent Error)
ซึ่งเปนคาที่ไมมีหนวย (ยุพาพิน อติกานตกุล, 2556)
n Y t  Yˆ
t  100

Yt
MAPE  t  1
n

(11)

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยุ พ าพิ น อติ ก านต กุ ล (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การพยากรณ ร าคาสิ น ค า เกษตรโดยการปรั บ ให เ รี ย บแบบ
เอกซโปเนนเชียล” ผลการศึกษาพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีที่เหมาะสําหรับการพยากรณ
ราคาสินคาเกษตรทั้ง 3 รายการ ไดแก ราคาไกสดทั้งตัว (รวมกระดูกไมมีเครื่องใน) ราคาสุกรชําแหละ เนื้อแดง สะโพก และ
ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ เนื่องจากเปนวิธกี ารพยากรณที่ความคลาดเคลื่อนไมมีสหสัมพันธในตัวเอง และเปนวิธีการพยากรณ
ที่ใหคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน และคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน ต่ําที่สุด
ยุพาพิ น อติกานตกุล (2556) ไดศึกษาเรื่อง “การเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ ดั ชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิง สถิติ ”
โดยเปรียบเที ยบวิธีการพยากรณ ดัชนีราคาเซ็ ท 100 ดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอย างงาย วิธีการปรั บ
ให เ รี ยบของโฮลท และเจนกิ นส ผลการศึกษาพบว า วิ ธีการปรั บ ให เ รี ยบของโฮลท ให ค าเฉลี่ ยของคาสั ม บูร ณ ข องความ
คลาดเคลื่ อน (MAE) ค าเฉลี่ ย กํ าลั ง สองของความคลาดเคลื่ อ น และค าเฉลี่ ย ของค า สั ม บู ร ณ ข องเปอร เ ซ็ นต ข องความ
คลาดเคลื่ อน น อยที่ สุด รองลงมา ได แ ก วิ ธีบ็ อกซ และเจนกินส และวิ ธีการปรั บให เรี ย บแบบเอกซ โปเนนเชีย ลอย างง าย
ตามลําดับ ดังนั้นตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 คือ ARIMA (2, 1, 3)
สุวพร พนมนพธรรม (2555) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณอุปสงคของสินคาประเภทกาแฟผงสําเร็จรูป กรณีศึกษา :
บริษัท ABC” จากการศึกษาและเปรียบเทียบการพยากรณโดยเทคนิคอนุกรมเวลาทั้ง 4 วิธี ไดแก วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
แบบง าย วิ ธีการหาค าเฉลี่ ย เคลื่ อนที่ แ บบถ วงน้ํ าหนั ก วิ ธีการปรั บ เรี ย บแบบเอกซ โ ปเนนเชี ย ลอย างง าย และวิ ธีการ
ปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลซ้ําสองครั้งพบวา การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงา ยเปนวิธี
ที่เหมาะสมกับขอมูลมากที่สุด เนื่องจากมีคาความคลาดเคลื่อนวิธีคาเฉลี่ยความผิดพลาดสมบูรณ วิธีคาเฉลี่ยความผิดพลาด
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กําลังสอง และวิธีคาเฉลี่ยของรอยละความผิดพลาดสมบูรณต่ํ าสุด ดังนั้นจึงเลือกใชการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบ
เอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีในการพยากรณความตองการสินคาของบริษัท
4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชในการศึกษาครั้ งนี้ ไดแก เกษตรกรผูเ พาะปลูกสม โอในเขตอําเภอสามพรานและอําเภอนครชัยศรี
ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยกลุมตัวอยางการศึกษา ไดแก เกษตรกรที่เปนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอ
นครชัยศรี ประกอบดวย เกษตรกรอําเภอสามพราน จํานวน 21 ราย และอําเภอนครชัยศรี จํานวน 28 ราย
4.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ได แ ก แบบสั ม ภาษณ โ ครงสร า งต นทุ นและผลตอบแทนของการเพาะปลู กส ม โอ
โดยศึกษาขอมูลทั่วไปของการเพาะปลูกสมโอ รวมทั้งโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอ เพื่อใชสําหรับ
ประมาณคาแนวโนมตนทุ นและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม โดยแบบสัมภาษณ มีลักษณะแบบ
กึ่งโครงสราง ประกอบดวย 3 ตอน เปนคําถามแบบเลือกตอบ แบบประมาณคา และคําถามปลายเปด ทดสอบเครื่องมือดวย
วิธีการทดสอบความเชื่อมั่น โดยการหาคา IOC
4.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา
เก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) และประชุ ม กลุ มย อย (Focus Group)
เกษตรกรอําเภอสามพรานและอําเภอนครชัยศรี
4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
วิเ คราะห ขอมู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) สํ าหรั บประมาณคาแนวโน มต นทุ นและผลตอบแทน
ของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย และวิธีการปรับใหเรียบของ
โฮลท
5. ผลและสรุปผลการศึกษา
การประมาณค าแนวโน ม หรือการพยากรณ ต นทุ นและผลตอบแทนของส ม โอพั นธุ ท องดี แบ ง เป น 2 วิ ธี ได แ ก
1) วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย และ 2) วิธีการปรับใหเรียบของโฮลท เปนวิธีการวัดความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณเพื่อวัดการกระจายของขอมูลวาคาที่พยากรณอยูหางจากคาจริงเทาไร โดยวิธีการพยากรณที่เหมาะสมควรมี
คา MAE คา RMSE และคา MAPE ต่ําสุด (ธนาวุฒิ ประกอบผล, 2555: 55)
5.1 การประมาณคาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดีในจังหวัดนครปฐม
การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณตนทุนของสมโอพันธุทองดีดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล
อยางงาย และวิธกี ารปรับใหเรียบของโฮลท ผลการศึกษาพบวา วิธีการพยากรณตนทุนของสมโอพันธุทองดีที่เหมาะสม ไดแก
วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย โดยมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 2683.472 คาเฉลี่ย
เปอร เ ซ็ นต ข องความคลาดเคลื่ อนสัม บู ร ณ เท ากั บ 5084.740 และ ค าเฉลี่ ย รากที่ ส องของผลรวมเปอร เ ซ็ นต ข องความ
คลาดเคลื่อน เทากับ 7.006 ซึ่ง คา MAE คา MAPE และคา RMSE ต่ําสุด เมื่อเทียบกั บวิธีการปรั บใหเรียบของโฮลทที่ มี
คาเฉลี่ ยเปอร เซ็นตข องความคลาดเคลื่อน เทากั บ 2856.668 คาเฉลี่ย เปอรเ ซ็นต ของความคลาดเคลื่ อนสั มบู รณ เท ากั บ
5221.107 และคาเฉลี่ยรากที่สองของผลรวมเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 7.342 ซึ่งมีคาสูงกวา
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ภาพที่ 1 คาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดี โดยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย
ภาพที่ 1 คาแนวโนม ตนทุนของสมโอพั นธุท องดี โดยวิธีการปรับ ให เรีย บแบบเอกซโปเนนเชี ยลอยางง ายพบว า
ปที่ 4 มีคาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดีต่ําสุดเทากับ 34,441.73 บาทตอไร และปที่ 15 มีคาแนวโนมตนทุนของสมโอ
พันธุทองดีสูงสุดเทากับ 47,390.07 บาทตอไร
5.2 การประมาณคาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีในจังหวัดนครปฐม
การประมาณค า แนวโน ม หรื อ การพยากรณ ผ ลตอบแทนของส ม โอพั น ธุ ท องดี ด ว ยวิ ธี ก ารปรั บ ให เ รี ย บแบบ
เอกซโปเนนเชียลอยางงาย และวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท ผลการวิจัยพบวา วิธีการพยากรณผลตอบแทนของสมโอพันธุ
ทองดีที่เหมาะสม ไดแก วิธีการปรับใหเรียบของโฮลทที่มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 190.108 คาเฉลี่ย
เปอร เ ซ็ นต ข องความคลาดเคลื่ อนสั ม บู ร ณ เท ากั บ 320.267 และ ค าเฉลี่ ย รากที่ ส องของผลรวมเปอร เ ซ็ นต ข องความ
คลาดเคลื่อน เทากับ 12.504 ซึ่งมีคาต่ํากวาวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย โดยมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตของ
ความคลาดเคลื่ อน เทากับ 340.002 คาเฉลี่ย เปอรเ ซ็นตของความคลาดเคลื่อนสัมบู รณ เทากับ 415.492 และ คาเฉลี่ ย
รากที่สองของผลรวมเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 22.201 ซึ่งคา MAE คา RMSE และคา MAPE มีคาสูงกวา
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ภาพที่ 2 คาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีโดยวิธีการปรับใหเรียบของโฮลทพบวา ปที่ 13 มีคาแนวโนม
ผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีสูงสุดเทากับ 406,152 บาทตอไร และ ปที่ 4 มีคาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดี
ต่ําสุดเทากับ 237 บาทตอไร
6. อภิปรายผลการศึกษา
การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณตนทุนของสมโอพันธุทองดีดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล
อยางงาย ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณ โดยทํา
ใหค า MAE ค า RMSE และค า MAPE ต่ําสุด และพบว าในปที่ 4 มีคาแนวโนมต นทุ นของส มโอพั นธุท องดีต่ํ าสุด เท ากั บ
34,441.73 บาท โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาพิน อติกานตกุล (2556: 10) เรื่อง “การพยากรณราคาสินคาเกษตรโดย
วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล” ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายใหคาเฉลี่ย
กําลัง สองของความคลาดเคลื่อน ต่ําสุด เทากับ 21.257 และใหค าเฉลี่ ยเปอรเ ซ็นตข องความคลาดเคลื่อนสั มบู รณ ต่ํ าสุ ด
เทากับ 5.026 ซึ่งมีคาต่ํากวาวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท
การประมาณค าแนวโน ม หรื อการพยากรณ ผ ลตอบแทนของส ม โอพั นธุ ทองดี ด วยวิ ธีการปรับ ให เ รีย บของโฮลท
ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบของโฮลท เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณโดยทําใหคา MAE คา RMSE และคา
MAPE ต่ําสุด มีคาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีในปที่ 13 สูงสุดเทากับ 406,152 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุพาพิน อติกานตกุล (2556: 72) เรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิงสถิติ” ผลการวิจัยพบวา
วิธีการปรับ ใหเรี ยบของโฮลทให คาเฉลี่ยของคาสัมบูร ณของความคลาดเคลื่ อน เทากั บ 28.38 ค าเฉลี่ ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อน เทากับ 1248.72 และคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน เทากับ 2.04 ซึ่งมีคาต่ําสุด
เมื่อเทียบกับวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย โดยมีคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน เทากับ
33.87 คาเฉลี่ ยกําลัง สองของความคลาดเคลื่อน เทากับ 1776.61 และค าเฉลี่ย ของคาสัม บูรณ ของเปอร เซ็นตข องความ
คลาดเคลื่อน เทากับ 2.46
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึ กษาการประมาณค าแนวโนม ต นทุ นและผลตอบแทนของการเพาะปลู กส มโอของเกษตรกรในจั งหวั ด
นครปฐมนั้นพบวา เกษตรกรบางสวนประสบปญหาเงินทุนหมุ นเวียนไมเพียงพอ ปญหาปยและสารเคมีราคาแพง สงผลให
เกษตรกรไมสามารถกําหนดตนทุนการเพาะปลูกสมโอของตนเองได โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
7.1.1 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรชวยแหลือเกษตรกรวางแผนการลงทุนเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม
สําหรับรอบการเพาะปลูกถัดไป
7.1.2 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรชวยแหลือเกษตรกรหาแนวทางลดตนทุนการเพาะปลูกสมโอในจังหวัด
นครปฐมใหมีตนทุนต่ําสุด
7.1.3 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรชวยแหลือเกษตรกรหาแนวทางเพิ่มผลตอบแทนการเพาะปลูกสมโอใน
จังหวัดนครปฐมใหมีผลตอบแทนสูงสุด
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 ศึกษาการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับโดยเทคโนโลยีรหัสคิวอารสําหรับสมโอในจังหวัดนครปฐม
7.2.2 ศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑการคาปลีกสําหรับสมโอในจังหวัดนครปฐม
7.2.3 ศึกษาการเพิ่มคุณภาพของสมโอนครชัยศรี โดยการควบคุมกระบวนการผลิต
8. เอกสารอางอิง
ธนาวุฒิ ประกอบผล. (2555). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ทอป.
นงนุช อังยุรีกุล และ สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ.์ (2550). โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสมโอในภาคกลาง. กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภัทรวรรณ แทนทอง. (2552). โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสมโอในภาคใต . กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย.
ยุพาพิน อติกานตกุล. (2556). การพยากรณราคาสินคาเกษตรโดยการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ยุพาพิน อติกานตกุล. (2556). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิงสถิติ. วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5.
ยุพ าพิ น อติ กานต กุล. (2555). การเปรี ยบเที ยบวิ ธี ก ารพยากรณ ดัช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ยแ ห งประเทศไทยในเชิ งสถิ ติ .
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). การปลูกพืชนครปฐม ป 2558/59. กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมการเกษตร.
สุวพร พนมนพธรรม. (2555). การพยากรณอุปสงคของสินคาประเภทกาแฟผงสําเร็จรูป กรณีศึกษา : บริษัท ABC.
สารนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีโลจิสติกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร.

692 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0
ภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Development of Thai Ornamental Fish industry to Thailand 4.0
Under The ASEAN Economic Community Framework
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขั นของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย กลุมผูใหขอมูลหลัก
ไดแก ผูอํานวยการกองพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพันธุไมน้ํา อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝายพาณิชย) สถานทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร บริษัทเฉี่ยนหวู ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย นักวิชาการประมง
เกษตรกร ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง บริษัทสงออก และนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูล
วิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทย
มีจุดแข็งที่สําคัญดานการผลิตที่สามารถพัฒนาปลาสวยงามที่มีคุณภาพ และมีอัตลักษณความโดดเดนสวยงาม ความสามารถ
ของเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิต ดานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ส งผลทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา จุดออน
ดานขาดความพรอมด านโครงสรางพื้ นฐานของประเทศ ระบบขนสง และโลจิส ติกส ความยุงยากซับ ซอนของกระบวนการ
ภาครัฐ เกษตรกรขาดทักษะดานการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ สวนปจจัยภายนอกที่สงเสริมอุตสาหกรรมปลาสวยงาม เชน
การเติบโตของตลาด และการไดรับการยอมรับจากผูบริโภคจากทั่วโลก ในขณะเดียวกันปจจัยที่กีดขวางในดานสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ตกต่ําทําใหอํานาจซื้อผูบริโภคลดลง การกีดกั้นดานกฎระเบียบ กฎหมายระหวางประเทศ และประเด็นที่สําคัญศักยภาพของ
ประเทศคูแขงขันที่มีความพรอมดานปจจัยสนับสนุนและโครงสรางสาธารณูปโภคที่ดีกวา เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย
เปนตน จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจนําไปสูการกําหนดกลยุทธได 4 กลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิง
แก ไ ข กลยุ ท ธ เ ชิ ง ป อ งกั น และกลยุ ท ธ เ ชิ ง รั บ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางการเตรี ย มความพร อ มในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ปลาสวยงามของไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คําสําคัญ: การพัฒนา อุตสาหกรรมปลาสวยงาม ไทยแลนด 4.0 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Abstract
This research aimed to study competitiveness of Thailand’s ornamental fish industry in ASEAN
Economic Community. Data were collected by using in-depth interview and focus-group methods. Key
informants participating in the research consisted of a director of Aquaculture Development Division, a
director of Research Institute for Aquatic Animals and Aquatic Plants, a minister-counsellor (commercial
department) of Royal Thai Embassy in Kuala Lumper, Qian Hu Cooperation Limited in Singapore and
Malaysia, fishery biologists, farmers, collectors or middlemen, and export companies. The data were
verified in terms of completeness and accuracy. Then, conclusions were drawn and analyzed before
presented in descriptive form. Findings revealed that Thailand has an important strength in production
that can develop ornamental fish with high quality and unique identity. The farmers also have great
expertise in production. The abundant natural resources also result in low cost of production. On the
other hand, weakness of Thailand is lack of country’s infrastructure, transportation and logistics system,
as well as complication of government processes. In addition, the farmers also lack of English communication
skills. External factors that promote ornamental industry are marketing growth and acceptance from
consumers around the world. However, at the same time, global economic downtown has reduced
purchasing power of the consumers. Moreover, regulatory discipline, international law, and competitive
potential with better supporting factors and infrastructure of the countries like Singapore and Malaysia
are also the significant external factors. All in all, this analysis of business environment factors can lead
to the formulation of 4 strategies: SO strategy, WO strategy, ST strategy and WT strategy. These strategies
can be used as a guideline to prepare for the development of Thailand’s ornamental fish industry to
Thailand 4.0 under the ASEAN Economic Community.
Keywords: development, ornamental fish industry, Thailand 4.0, ASEAN Economic Community
1. บทนํา
ประเทศไทยเปนผูสงออกปลาสวยงามลําดับที่ 6 ของโลก สรางรายไดใหกับประเทศในป พ.ศ. 2558 มูลคา 3,000
ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2559) โดยมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนคูแขงขันที่สําคัญ ไดแก
ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม กลุมประเทศดังกลาวอยูในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ซึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซี ยนสูการเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกั น
(single market and production base) (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2558) สงผลใหเกิดทั้งขอไดเปรียบและ
เสียเปรียบมากนอยแตกตางกันตามศักยภาพการบริหารจัดการ ความสามารถในการแขงขัน ความพรอมดานสาธารณูปโภค
โครงสรางพื้นฐาน ขอจํากัด ดานกฎหมายและขอบัง คับของแตล ะประเทศ ซึ่งอุต สาหกรรมปลาสวยงามของไทยยอมไดรั บ
ผลกระทบเชนเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวมากขึ้นหากเพิกเฉยไมมีกลไกในการปองกันจะตองเผชิญปญหาการแขงขันในตลาด
อยางรุนแรง ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางประเทศสูยุคไทยแลนด 4.0 ใหความสําคัญตอการพัฒนา
เพื่อสร างความได เปรีย บทางการแขง ขัน ปรั บเปลี่ ยนโครงสร างเศรษฐกิ จไปสู การขั บเคลื่ อนดวยนวัต กรรมและเทคโนโลยี
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ความคิ ดสรางสรรค ใ นทุ กภาคส วนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคเกษตรกรรมที่ เน นการบริ หารจัด การลดความสู ญ เสี ยที่ เ กิด ขึ้ น
ทั้งระบบ ดังนั้นแนวทางที่นําไปสูเปาหมายของประเทศจําเปนอยางยิ่งตองทําการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให ทราบถึงจุด แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค กํ าหนดกลยุท ธที่เหมาะสมสอดรั บกับแนวคิด ไทยแลนด 4.0 รวมทั้ ง
การเตรียมความพรอมที่ดีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโซอุปทานอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทย
ใหสามารถปรับตั วทั้งในเชิ งรุกและเชิ งรับไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ จากความสําคั ญและสภาพปญหาที่กล าวมาแลวข างต น
คณะผูวิจัย จึง ทํ าการศึ กษาวิ จัย เรื่ องศั กยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น โดยศึ กษา
ความสามารถในการผลิตและการตลาดปลาสวยงามในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพรอม
ของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยใหสามารถดําเนินการภายใต การแข งขั นเสรีไดอย างมีประสิ ทธิภาพ นําไปสูการพั ฒนาสร างความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ซึ่ง มี การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ ย วข อง เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับบริบทของอุตสาหกรรมสงออกปลาสวยงามของไทยภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่ งเป นข อตกลงทางเศรษฐกิ จร วมกั นของประเทศในกลุม สมาชิ ก
ทั้ง 10 ประเทศใหสามารถเคลื่อนยายสินคา บริ การ การลงทุ น แรงงานฝมือ และเงินทุนได เสรีเปนการบูร ณาการงานดาน
ตาง ๆ พรอมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินมาตรการจนบรรลุเปาหมายในป พ.ศ. 2558 (วนิดา จรุงกิจกุล, 2556)
กรอบขอตกลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอปจจัยการดําเนินธุรกิจ ทั้งสภาวะอุปสงค การแขงขัน องคประกอบการดําเนินธุรกิจ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องตาง ๆ ในประเทศสมาชิกและประเทศไทยเชนเดียว ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ในเวทีการคาระดับ ภูมิภ าคและระดับโลก ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายแผนพัฒ นายุ ทธศาสตร ช าติ โดยการปรับเปลี่ย น
โครงสรางประเทศใหขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเรียกวา ไทยแลนดในยุค 4.0 แนวทางสําคัญคือ การเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคาโดยเฉพาะการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได
(สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 2559) รวมทั้งยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยใหรองรับอุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรกรรม
ในอนาคต (ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2559) สอดประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูหรือ (Knowledgebased economy) โดยการวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคสวนจะสะทอนกลับไปยังหวงโซ คุณคา (value chain) ผลประโยชน
ทายสุดจะตกอยูกับเกษตรกรกลุมฐานรากของประเทศ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) ขณะเดียวกันการพัฒนา
ดานเกษตรไปพรอมกัน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของไทยตอการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตรที่กําลังเกิดขึ้นดวย เชื่อวา
อาเซี ยนมี บทบาทสําคัญ ที่ จะชวยให ไทยสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิ จและการค าในระดับ ภู มิภ าคและนอกภูมิ ภาคโดยการ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติ กส และเทคโนโลยีส ารสนเทศเป นพื้นฐานสําคั ญ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผานมาพบวา การพัฒนาศั กยภาพให ทันกับพลวั ตรการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมุงความสําคัญด านคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรและการเพิ่มมูลคาจากการวิจัยและพัฒนา โดยการนําความรูทางการตลาดมาชวยสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน (Guenzi and Troilo, 2006) สําหรับความสามารถทางการตลาดมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการประสบ
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ความสําเร็จทางธุรกิจในการเขาสูตลาดตางประเทศ (Tsai and Shih, 2004) ซึ่งประกอบดวย ความสามารถดานการผลิต
การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ความสามารถทางดานการกําหนดราคาที่เหมาะสม ความสามารถดานชองทางการจัด
จําหน ายและความสามารถในการสง เสริ ม การตลาด (Shamsuddoha and Ali, 2006) ขณะเดีย วกัน การวิเ คราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในและภายนอก โดย SWOT Analysis (กนกพัชร วงศอินทรอยู, 2555) จะทําใหทราบถึง จุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธจากแนวคิด TOWS Matrix (Thomas L. Wheelen and J.
David Hunger, 2002 : 115) สามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1) กลยุทธเชิงรุก (SO) เปนการนําจุดแข็งมาสรางโอกาส
2) กลยุทธเชิงแกไข (WO) เปนการนําเอาโอกาสมาบรรเทาผลกระทบจากจุดออน 3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) เปนกลยุทธ
ในการนําจุดแข็งมาชดเชยอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ 4) กลยุทธเชิงรับ (WT) เปนวิธีการในการบรรเทาผลกระทบจากจุดออน และ
หลี ก เลี่ ย งอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และนํ า กลยุ ท ธ ท างเลื อ กที่ ไ ด ม าประเมิ น ความเหมาะสม เพื่ อ ใช ใ นการวางแผนงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Zou, Fang and Zhao, 2003) และนํากลยุทธทางเลือกที่ได
มาประเมินความเหมาะสม เพื่อใชในการวางแผนงานใหมีประสิทธิภาพ ทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิและขอมูล ทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิมาจากการสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุมยอย ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ
เจาะลึก จํานวน 10 คน ไดแก ผูอํานวยการกองพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพันธุไม
น้ํา อัครราชทูตที่ ปรึกษา (ฝายพาณิชย)สถานทูตไทย ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร บริ ษัท เฉี่ยนหวู ประเทศสิงคโปร และประเทศ
มาเลเซีย นักวิ ชาการประมง สวนการจัดสนทนากลุมย อยผู ที่เกี่ย วของ จํ านวน 20 คน ไดแ ก เกษตรกรผู เพาะเลี้ย งปลา
สวยงาม ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง ชมรมผูสงออกปลาสวยงาม ประเด็นในการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุมยอย
เกี่ยวกับแนวโนมและทิศทาง การแขงขันในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศ
ไทย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศไทย
5. ผลการการวิจัย
จากการวิเคราะหอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยที่ไดจากผูใหขอมูล จํานวน 30 คน พบวาการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในและภายนอก โดย SWOT Analysis มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จุดแข็ง S-Strengths
จุดออน W-Weakness
S1 ปลาสวยงามมี ค วามหลากหลายเป นเอกลั กษณ เ ฉพาะ W1 ขั้ นตอนพิ ธีก ารศุ ล กากร และการขอใบรั บ รองจาก
คุณภาพสูง ผลมาจากความอุดมสมบูรณทางชีวภาพ
หนวยงานภาครัฐเพื่อการสง ออก มี ขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน
S2 ผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา และใชระยะเวลานานในการติดตอประสานงาน
สายพันธุใหม ฟารมไดรับการรับรองมาตรฐานเปนที่ยอมรั บ W2 ระบบการขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศขาด
ที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางตอเนื่อง การเชื่อมตอระหวางกัน ตนทุนคาขนสงและโลจิสติกสสูง
S3 ตนทุนในการผลิตต่ํา เชน ที่ดิน แรงงาน ปจจัยในการผลิต W3 ตองพึ่งพิงการสงออกโดยผานประเทศสิงคโปร
S4 ผูส งออกมี ศักยภาพในการสงออกสูง มีค วามเชี่ ยวชาญ W4 ทักษะและความสามารถในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ
ในการจําหนายและหลากหลายชองทาง
นอย ทั้งดานการพูด อาน การเขียน
W5 ขาดการเชื่อมโยงในการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ภาครั ฐ มีนโยบายในการส ง เสริ มสนั บสนุ น
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โอกาส O-Opportunities
O1 การขยายตัวของตลาดปลาสวยงามมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป
เนื่องจากไดรั บความนิ ยมจากผูบ ริโภคเปนสัต วเลี้ ยงภายใน
บาน เพื่อความพักผอนหยอนใจ
O2 ตลาดปลาสวยงามมีการแข ง ขันที่ไ ม รุนแรง เนื่องจาก
ผูผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตปลาที่มีคุณภาพสูงมีนอยราย
O3 ผู บ ริ โ ภคให ก ารยอมรั บ และเชื่ อ ถื อในคุ ณ ภาพปลา
สวยงามจากประเทศไทย

ไม ชั ด เจน ไม ส ามารถนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาในทางปฏิ บั ติ
ไดจริง
W6 กลุมผู เพาะเลี้ ยงสวนมากจะเปนรายยอยซึ่งทํ าให ขาด
อํานาจในการตอรอง ขาดการรวมกลุม งบลงทุนมีจํากัด
W7 บริษัทผูสงออกและคนกลางมีนอยราย สงผลทําใหเกิด
การผู ก ขาดทางการตลาดสามารถกํ า หนดราคาซื้ อ ขาย
จากเกษตรกรในราคาที่ต่ํา
อุปสรรค T-Threats
T1 กฎหมาย และมาตรการการควบคุม การส งออก และ
การนําเขาของประเทศคูคามีความเขมงวด
T2 สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคา เชน สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ประสบปญหาทางเศรษฐกิจตกต่ํา
T3 สภาพภูมิอากาศในปจจุบันมีความแปรปรวน เชน ปญหา
เอลนินโญ – ลานีญา สงผลตอการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
T4 ประเทศคูแ ขงขั นสามารถพั ฒนาสายพันธุ ปลาสวยงาม
ประเภทเดี ย วกั น กั บ ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย ส ง ออกได อ ย า ง
มีคุณภาพเทียบเทากับของประเทศไทย
T5 การเปดการคาเสรีอาเซียนสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจ
ปลาสวยงามในกลุมประเทศอาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย
สามารถยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมปลาสวยงามในประเทศไทย โดยทําการสัมภาษณ
และการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญและผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย โดยประเด็นในการวิเคราะห
ดานจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุต สาหกรรมปลาสวยงามไทย เนื่องจากปจจุบั น
ทุกประเทศบนโลกมี การเชื่อมตอกันอย างไรพ รมแดนในทุกมิติ ทั้ งความรวมมื อทางเศรษฐกิจการคา การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ในอีกมุมหนึ่งยอมเกิดการแขงขันกันสูงขึ้นเรื่อย ดวยเหตุผลประการหลังนี้เองหลายประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวสู
การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแขงขันกับประเทศอื่น ประเทศไทยก็เชนเดียวกันที่ตอง
ปฏิรูปโครงสร างทางเศรษฐกิจที่เ นนการใชนวัต กรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนาโดยที่ภาคเกษตรยังคงเปนแกนหลั ก
แตจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหมโดยสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุน
ใหเกษตรกรเปนผูประกอบการมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงตองทําการคนหารูปแบบการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยุค 4.0 ที่จะสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จากการวิเคราะหเศรษฐกิจประเทศไทยในชวง
10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2550-2560) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตเพียงรอยละ 3-4 ตอป สอดคลองกับการจัดอันดับความสามารถ
ในการแขงขันโดย World Economic Forum โดยใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 32 ของโลก ซึ่งต่ํากวา ประเทศสิงคโปรและ
ประเทศมาเลเซีย (ประเทศไทย 4.0 ยกระดับศักยภาพประเทศ, 2559) สําหรับในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยไดมีการ
วิเคราะหความสามารถทางการแขงขันพบวา ระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยมีความ
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ไดเปรียบเหนือประเทศคูแขงขันในภูมิภาคอาเซียน เชน ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเซียนที่เปนคูแขงขันโดยตรง วัดจาก
การวิ เ คราะห จุด แข็ ง ไทยในด านศั กยภาพภาพการผลิ ต ที่ มี คุ ณภาพ มี ค วามหลากหลายทางชี วภาพ และป จจั ย ทางด าน
ภูมิศาสตรที่สงเสริมสนับสนุนทําใหตนทุนในการผลิตต่ํากวา หากแตประเทศไทยก็มีประเด็นที่เปนจุดออนที่สําคัญดานปจจัย
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของยังกีดขวางการพัฒนา อีกทั้งความไมพรอมในดาน
การเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิสติกส สงผลทําใหตนทุนคาขนสงที่สูง ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคจากประเทศคูแขงขัน
มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สูงกวาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ความทันสมัย
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั ง นั้ นหลั ง จากทราบถึ ง ป จจั ย ที่ เ ป นจุ ด แข็ ง จุ ด อ อน โอกาส และอุ ป สรรคของอุ ต สาหกรรม
ปลาสวยงามของประเทศไทยแล ว ผู วิจัยได จัด ทําการวิเคราะหกําหนดกลยุท ธต ามแนวคิดทฤษฏี TOWS matrix ผลการ
วิเ คราะห พ บว า ประเทศไทยควรที่จะมุง เน นกลยุ ทธ เชิ ง รุกเปนสํ าคั ญสอดรั บ กับ กลยุ ทธ เ ชิง แกไ ขเพื่ อสร างความเข มแข็ ง
จากภายในประเทศกอน และคอยสงเสริมกลยุทธเชิงปองกันและเชิงรับเพื่อขับเคลื่อนสูภายนอกเปนไปตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 โดยมีรายละเอียดแสดงในภาพที่ 1
ปจจัยภายใน
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength : S)
WS : 0.299
ปจจัยภายนอก
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
W : 0.089
การวิเคราะหโอกาส SO1- การพัฒนาตลาดปลาสวยงามไทยใหเปน
(Opportunities : O) CLMV Connector และ Gateway to ASEAN
WO : 0.480
(S1/S2/S3/S4/O1/O2/O3)
SO2- การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ
สรางแบรนดของชาติ (National Brand) ภายใต
ชื่อ “Thailand Ornamental Fish”
(S1/S2/S3/S4/S5/O1/O3)
SO3- พัฒนาชองทางการจัดจําหนายและ
ประชาสัมพันธที่มีศักยภาพ เชน Online
Marketing, Social Media, เปนตน
(S1/S4/S5/O1/O2/O3)

ปจจัยภายนอก
W : 0.069 กลยุทธเชิงปองกัน (ST
การวิเคราะหอุปสรรค Strategy)
(Threats : T)
ST1- สรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Business
WT : 0.180
Alliance) ในตลาดตางประเทศ
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ปจจัยภายใน
การวิเคราะหจุดออน (Weakness : W)
WW : 0.268
W : 0.077 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)
WO1- ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการดานพิธีการ
ศุลกากรและการสงออกใหเปนแบบ One Stop
Service โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (W1/W3/O1/O3)
WO2- เพิ่มประสิทธิภาพดานการขนสง และ
โลจิสติกสเพื่อลดตนทุนในการขนสงและการผลิต
(W2/W3/O1/O2/O3)
WO3- บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน โดยรัฐวางนโยบายที่เปนรูปธรรม
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
(W5/W6/W7/O1/O2/O3)
WO4- สงเสริมการรวมกลุมของผูเพาะเลี้ยง
เพื่อสรางอํานาจในการตอรองพัฒนาเปนผู
สงออกโดยตรง (W6/W7/O1/O2/O3)
WO5- สงเสริมทักษะดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีใหกับทุกภาคสวน
ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม (W4/O1/O2/O3)
W : 0.045 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
WT1- ฝกอบรมผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการ
สงออกและพิธีการศุลกากร กฎหมาย ขอบังคับ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

(S2/S4/S5/T4/T5)
ST2- พัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนใน
อุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย
(S1/S2/S3/T2/T3)

ระหวางประเทศ
(T1/T5/W1/W5)
WT2- บริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพทั้ง
ดานการผลิต การขนสงและโลจิสติกส
(T5/W4/W6/W7)
ภาพที่ 1 การวิเคราะห TOWS matrix

จากการวิเคราะห TOWS matrix สามารถกําหนดกลยุท ธแนวทางการพั ฒนาอุต สาหกรรมปลาสวยงามของไทย
ได 4 กลยุทธ ประกอบดวย กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ ซึ่งกลยุทธดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิด ประเทศไทย 4.0 ที่มีวัตถุ ประสงคสํ าคัญ 2 ดาน คือ วัต ถุประสงค ดานที่ 1) การสรางความเขมแข็ ง
จากภายในที่สามารถใชกลยุทธเชิงรุกที่เกิดจากปจจัยภายในประเทศ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑปลาสวยงามที่เปนเอกลักษณ
สรางแบรนดของชาติ การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายและประชาสัมพันธที่มีศักยภาพ เชน Online Marketing, Social
Media, เปนตน การพัฒนาตลาดปลาสวยงามไทยใหเปนศูนยกลางของภูมิภาค (CLMV Connector และ Gateway to
ASEAN) และใช รวมกั บกลยุท ธเ ชิง แก ไ ขโดยการปรั บปรุง ขั้นตอนวิธีการดานพิ ธีการศุ ลกากรและการสง ออกให เป นแบบ
One Stop Service โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ การเชื่อมโยงการบริหารจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส
เพื่อลดตนทุนร วมกับการบูร ณาการความร วมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยรั ฐวางนโยบายที่เปนรูปธรรมและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง สงเสริมการรวมกลุมของผูเพาะเลี้ยงเพื่อสรางอํานาจในการตอรองพัฒนาเปนผูสงออกโดยตรง สงเสริม
ทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีใหกับทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม ซึ่งกลยุทธเชิงรุกและกลยุทธ
เชิงแกไขที่ไดจากการวิเคราะห TOWS Matrix มีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลไกขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0
ที่มุงสรางความเขมแข็งจากภายในใชกลไกในการขับเคลื่อน 3 ปจจัย ประกอบดวย 1) การยกระดับนวัตกรรม 2) การสราง
สัง คมที่ มีจิต วิญ ญาณของความเป นผูป ระกอบการ 3) การสร างความเขม แข็ง ของชุ มชนและเครื อข าย ซึ่ งทั้ ง 3 ป จจั ย นี้
ตองขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กันจะทําใหเกิดความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน วัตถุประสงคดานที่ 2) เมื่อภายในประเทศ
เขม แข็ งแล วก็ ตองเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จภายในกับ เศรษฐกิจโลก โดยพิจารณาวิ เคราะหป จจั ยภายนอกใชกลยุ ทธ เชิง ปองกั น
โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดตางประเทศ การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนในอุตสาหกรรม
ปลาสวยงามของประเทศไทยใชรวมกับกลยุทธเชิงรับ มุงการฝกอบรมผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนการสงออกและพิธีการศุลกากร กฎหมาย ขอบังคับระหวางประเทศ บริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพทั ้งดาน
การผลิต การขนสงและโลจิสติกส การเชื่อมโยงภายนอกเปนสิ่งที่ตองดําเนินควบคูกันไปกับเศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยง
กันแนวคิ ดการสรางความเขม แข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากจะกอใหเ กิด การเติม เต็ มพลั งในทองถิ่ นผานการค าและการลงทุ น
ในทองถิ่น การจางงานในทองถิ่น และนําไปสูความเปนเจาของคนในทองถิ่นขยายสูภ ูมิภาคและระดับโลกเขาดวยกัน
สรุ ป แนวทางการพั ฒ นาอุต สาหกรรมปลาสวยงามของไทย โดยการใชป รั บ กลยุ ท ธ ทั้ ง 4 ให เป นแนวนโยบาย
การปฏิบัติเปนแผนงานทั้งหมด 3 ระยะ คือ ยุทธศาสตรระยะสั้น ยุทธศาสตรระยะกลาง และยุทธศาสตรระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
- แผนยุทธศาสตรระยะสั้น เปนแผนงานระยะเวลา 1-2 ป ที่มุงการเห็นผลเชิงประจักษที่รวดเร็ว จึงควรใชกลยุทธ
เชิงรุก โดยสงเสริมจุดแข็งและสรางโอกาสทางธุรกิจมีมาตรการที่สําคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ สรางแบรนด
ของชาติ (National Brand) ภายใตชื่อ “Thailand Ornamental Fish” การพัฒนาตลาดปลาสวยงามไทยใหเปน CLMV
Connector และ Gateway to ASEAN พัฒนาช องทางการจั ดจํ าหนายและประชาสั มพั นธ ที่มี ศักยภาพ เช น Online
Marketing, Social Media เปนตน จัดตั้งหนวยงาน รวมทั้งเกษตรกร ภาคธุรกิจและภาครัฐที่ดูแลโดยตรง ทั้งดานการพัฒนา
ตลาด พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ พั ฒนาช องทางการจั ดจํ าหน าย และการพั ฒ นาการส งเสริ มการตลาดแบบครบวงจร ดวยการ
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บู ร ณาการกลยุ ท ธ ที่ กล าวมาข า งต น จะส ง ผลให เ กิ ด การสร างรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย างชั ด เจนและสามารถขยายส ว นแบ ง
ทางการตลาดทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกอยางรวดเร็ว
- แผนยุ ท ธศาสตร ร ะยะกลาง และระยะยาว มาตรการที่ สํ า คั ญ มุ ง แก ไ ขจุ ด อ อนและหลี กเลี่ ย งข อ จํ ากั ด หา
แนวทางแกไขที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะกลาง ใชเวลา 3-5 ป โดยนโยบายแผนพัฒนาชาติไทยแลนด 4.0 เนนการสราง
ศักยภาพและโอกาสที่ เ ปนรู ป ธรรม เช น การเปลี่ ย นแปลงเกษตรกรแบบดั้ ง เดิ มให เ ป นการเกษตรแม นยํ าสู ง (Precision
Farming) ลดความเสี่ยง ความผิดพลาดที่กอใหเกิดการสูญเสีย ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมเกิดประโยชนและการพัฒนาระบบ
การบริห ารจัด การเข ามาช วยในภาคเกษตร ซึ่ง ตรงกั บแนวทางการพั ฒนากลยุ ท ธเ ชิง แก ไขที่มุ งเนนการลดขั้นตอนวิ ธีการ
ที่ยุง ยากซับ ซอน บูรณาการความร วมมือของหน วยงานภาครัฐ ควรปรับมาใชระบบแบบครบวงจร (one stop service)
นําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการทํางาน ลดตนทุนดานการขนสงและโลจิสติกส ยุทธศาสตรระยะยาวในการพัฒนาประเทศ
20 ป ต องการขั บ เคลื่อนไปสู การเป นประเทศที่ มั่ งคั่ ง และยั่ง ยืนอยางเป นรูป ธรรมที่ มี การผลั กดันการปฏิ รู ปการวิ จัยและ
การพั ฒ นา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ เ ชิ ง ป อ งกั น ที่ เ สนอแนวทางให มี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ในทุ ก ภาคส ว น
ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทย รวมทั้งกลยุทธเชิงรับที่มุงสรางทรัพยากรมนุษยในภาพรวมที่มีคุณภาพ โดยการ
สงเสริ มการรวมกลุม ของเกษตรเพื่ อแลกเปลี่ย นเรียนรูร ะหว างกัน การสง เสริมสนับ สนุนการฝกอบรมด านเทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษจะทําใหประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางภาคภูมิและแข็งแกรงอยางยั่งยืน
7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตกรอบประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซีย น เพื่อใชเป นแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ การสง เสริ มสนั บสนุ นภาคเอกชนและ
เกษตรกรในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการสงออกรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 1) เขาใจ
เสนทางธุรกิจตั้งแตตนน้ํา(วัตถุดิบ)จนถึงปลายน้ํา(ผูใช) 2) ใชขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 3) สรางความรวมมือกับ
ทุกฝาย 4) การเพิ่มทักษะของบุคลากร 5) การเขาถึงและเขาใจลูกคามากขึ้น 6) ความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม ความทายและแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย คือ ระยะเวลาในกระบวนการผลิตสั้น
ลงดวยวงจรนวัตกรรมที่สั้นลง แตสินคามีความซับซอนมากขึ้นและปริมาณขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น มีความยืดหยุนเพิ่มขึ้น ดวยการ
ผลิตสินคาที่มีความคุณภาพเปนอัตลักษณสรางแบรนดใหเปนที่ยอมรับในระดับโลกและการพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แขงขันสูงอยางมั่งคงและยั่งยืนสําหรับประเทศไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับโลกตอไป ขอเสนอแนะการวิจัยใน
อนาคตเปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพโดยใชระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย
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ปจจัยทางการทองเทีย่ วที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
โดยการวิเคราะหการถดถอย
Factors of Tourism Affecting to Private Investment in Thailand
by Regression Analysis
สยานนท สหุนันต1 อนุรักษ ทองขาว2 และพรรณภัทร แซโทว3
1

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
1
Sayanon.sa@dtc.ac.th 2Anurak.to@dtc.ac.th and 3Phannaphat@dtc.ac.th
2,3

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติที่เปนนักทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะไดสมการถดถอย 2 สมการ โดยแยกตามทวีปของสัญชาตินักทองเที่ยวที่มศี ักยภาพ
จากผลการศึกษา พบวา รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีนและอินเดีย มี อิทธิพลต อการลงทุ นภาคเอกชน และลอการิ ทึ ม
ธรรมชาติของรายไดจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลตอลอการิทึมของการลงทุนภาคเอกชน ที่ระดับความเชื่ อมั่น 99%
จะเห็นวารายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน อินเดีย และรัสเซียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ ซึ่งสงผลตอการ
ขยายตัวในการลงทุนภาคเอกชนในธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
คําสําคัญ: การลงทุนภาคเอกชน นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ รายไดรวมจากนักทองเที่ยว
Abstract
This research aims to study the factors of tourism influencing on private investment in Thailand by
using regression analysis. The equations were constructed to show the relationship of total revenue from
tourist nationalities, who are potential tourists influencing on private investment. To this, the two regression
equations were constructed by segmenting the continents of potential tourist nationalities. From the study,
it found that total revenue from Chinese and Indian tourists influenced on private investment and the
natural logarithm of revenue from Russian tourists influenced on logarithm of private investment at the
confidence level of 99%. It revealed that total revenue from Chinese, Indian and Russian tourists influenced
on private investment in Thailand and affected the expansion of private investment in the tourism
service business.
Keywords: private investment, potential tourists, total revenue from tourists
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1. บทนํา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดมีการเตรียมความพรอมที่จะกาวเขาสูการเปนผูนําตลาดทางดานการ
ท องเที่ ย วของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) และระดั บ โลก ทั้ ง ในด านของจํ านวนนั กท องเที่ ย วและคุ ณภาพของ
นักทองเที่ยว จึงเปนประเด็นที่นาสนใจและมีความสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการอยางสมดุลระหวาง “จํานวนนักทองเที่ยว”
กับ “คุณภาพนักทองเที่ยว” จากรายงานสรุปผูบริหารโครงการศึกษานักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง (การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, 2558: 1) กลาววา นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในประเทศกลุมเปาหมาย คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มี
ประชากรจํานวนมาก และมีเศรษฐกิจขนาดใหญ ดังนั้นการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงใหความสําคัญในการสรางมู ลคาเพิ่ม
ใหกับตลาดนักทองเที่ยวไทยผานกระบวนการ “เพิ่มคุณภาพ” ของนักทองเที่ยวตางชาติในกลุมนี้เปนกลุมประเทศเปาหมาย
หลัก
นักท องเที่ย วตางชาติ ที่ เดิ นทางเข ามาในประเทศไทยมี จํานวนเพิ่ม ขึ้ นอย างต อเนื่ อง โดยเฉพาะนักท องเที่ย วที่ มี
ศักยภาพสูงในกลุมประเทศเปาหมาย ซึ่งมีคาใชจายในการทองเที่ยวสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป สงผลใหประเทศไทยมีรายไดจาก
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558: 16) ซึ่งในป 2559 เศรษฐกิจภาคการบริการมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องในเกือบทุกสาขาการบริ การ โดยเฉพาะการบริ การที่เ กี่ ยวเนื่องกับ การท องเที่ ยว ได แ ก ธุ รกิ จโรงแรม ภั ต ตาคาร
การขนสงผูโดยสาร และธุรกิจการคาสงคาปลีก ผลจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ่มขึ้นสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจใน
ภาคการบริการเพื่อรองรับนักทองเที่ยว จึงสงผลใหเกิดการลงทุนในธุรกิจภาคการบริการเพิ่มขึ้น (ธนาคารแห งประเทศไทย,
2559: 40)
ในป 2559 การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทยยังคงกระจุกตัวอยูในธุรกิจภาคการบริการ เชน รานอาหารและ
ธุรกิจการคาขาย ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในภาคการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากไดรับการสนับสนุ นจากภาครัฐบาล
โดยการออกมาตรการลดหยอนภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ ทั้งนี้สามารถสะทอนไดจากการขยายตัวของยอด
จําหนายเครื่องจักรภายในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องทําความเย็น และปริมาณการนําเขาของสินคาทุน จึงเปนปจจัยที่สงผลให
การลงทุ นในภาคเอกชนของอุต สาหกรรมการทองเที่ย วภายในประเทศไทยมี การเติบ โตสูง ขึ้น (ธนาคารแห งประเทศไทย,
2559: 30)
จากที่ กล า วมาข างต นจะเห็ นได วา อุ ต สาหกรรมการท องเที่ ย วของประเทศไทยควรให ค วามสํ าคั ญ กั บ จํ านวน
นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย ซึ่งอาจเปนผลใหการลงทุนภาคเอกชนในธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
มีอัตราการขยายตั วที่ เพิ่ มขึ้ น ดัง นั้ นการศึกษาปจจัย ทางการท องเที่ ย วที่ มีอิทธิ พลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
โดยการวิเคราะหการถดถอย จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชในการวิเคราะห และวางแผนการลงทุน
ภาคเอกชนในธุ ร กิ จบริ การด านการท องเที่ ย วให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพอย างเต็ มที่ นอกจากนี้ยั ง เป นประโยชน ต อภาครั ฐบาลใน
การดําเนินนโยบายดานการลงทุนในภาคเอกชน เพื่อเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหกาวสูเปนผูนําดานอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับโลก
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
2. สรางสมการถดถอยระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติโดยแบงเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีป
เอเชียและยุโรป กับการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
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3. สมมติฐานการวิจัย
1. รายไดรวมที่ไดจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติโดยเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศไทย
2. สามารถสรางสมการถดถอยระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติโดยเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพใน
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปกับการลงทุนภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินงานวิจัย
ในการศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยมีปจจัยที่ศึกษา คือ
รายไดรวมของนักท องเที่ยวเฉพาะนักท องเที่ยวที่ มีศักยภาพ 3 สัญชาติ ไดแก ประเทศจีน อิ นเดีย และรัสเซีย จากขอมู ล
ทุติย ภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ได แก ข อมู ลการลงทุกภาคเอกชนรายป จากธนาคารแหง ประเทศไทย
ตั้ ง แต ป พ .ศ. 2551 ถึ ง พ.ศ. 2558 และข อมู ล รายได ข องนั กท อ งเที่ ย วในแต ล ะสั ญ ชาติ จากกรมการท องเที่ ย ว โดยใช
การวิ เ คราะห ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Analysis) คื อ การวิ เ คราะห ส มการถดถอย (Regression Analysis)
ซึ่งการศึกษานี้ไดแบงการวิเคราะหโดยแยกสัญชาติของนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพตามทวีป คือ ทวีปเอเชีย และยุโรป ดังนี้
กรณี ศึกษารายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีปเอเชียที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก นักทองเที่ยว
ชาวจีน และอินเดีย ซึ่งแบบจําลองที่ใชในการศึกษา คือ
INV = f(CHI,IND)
(1)
โดย INV คือ การลงทุนภาคเอกชน (หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ)
CHI คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน (หนวย : ลานบาท)
IND คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวอินเดีย (หนวย : ลานบาท)
กรณี ศึกษารายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีปยุโรปที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก นักทองเที่ยว
ชาวรัสเซีย ซึ่งแบบจําลองที่ใชในการศึกษา คือ
INV = f(RUS)
(2)
โดย INV คือ การลงทุนภาคเอกชน (หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ)
RUS คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย (หนวย : ลานบาท)
โดยแบบจําลองแรกจะคัดเลือกตัวแบบที่ดีที่สุดดวยวิธี Stepwise สวนแบบจําลองที่สองใชวิธี Enter ในการใสตัว
แปรตนเขาไป และพิจารณาจากคา Adjusted R square, R square, Std. Error of the Estimate คาสถิติ และคาสถิติ
ทดสอบอื่น ๆ รวมทั้งตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหสมการถดถอย เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของสมการ
ถดถอยที่ได ซึ่งในบางตัวแบบจะมีการแปลงขอมูล เพื่อใหไดแบบจําลองหรือสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ศิริชัย พงษวิชัย (2558, น.385) ไดกลาววาขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหสมการถดถอย คือ
- การแจกแจงของคาความคลาดเคลื่อนสําหรับทุกคาสังเกตมีการแจกแจงปกติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0
- ความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงที่ (Homoscedasticity)
- คาความคลาดเคลื่อนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน (Non-Auto Correlation)
ในการศึกษานี้ตรวจสอบการแจกแจงของคาความคลาดเคลื่อนโดยพิจารณาจากกราฟ Normal P-P Plot และ
ใช ค า Mean of Residual ในการตรวจสอบค าเฉลี่ ย ของค าความคลาดเคลื่ อ น การตรวจสอบความแปรปรวนของ
คาคลาดเคลื่อนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงทีโ่ ดยพิจารณาจากกราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual
และ Regression Standardize Predicted Value สําหรับการตรวจสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคลื่อนของ
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แตละคาสังเกต โดยพิจารณาจากเกณฑของ ยุทธ ไกยวรรณ (2556, น.145) ที่ไดกลาววา ถาคา Durbin-Watson มีคาใกล 2
หรืออยูในชวง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน และถาคา Durbin-Watson < 1.5
แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนของแต ละคาสัง เกตความมี สั ม พันธกันทางบวก Durbin-Watson > 2.5 แสดงวาคาความ
คลาดเคลื่อนของแตละคาสังเกตความมีสัมพันธกันทางลบ
เมื่อเกิดป ญหาเกี่ยวกับข อตกลงเบื้ องต นของการวิเคราะหสมการหรือค าสถิ ติ หรือคาสถิติท ดสอบมีความผิ ดปกติ
จะแกไขโดยการแปลงคาของขอมูลตามสถานการณตาง ๆ จากนั้ นพิจารณาคาสถิติ และคาสถิติทดสอบ รวมทั้ง ตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนอีกครั้งเพื่อใหไดสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. ผลการวิจัย
การศึกษานีป้ ระมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการสรางแบบจําลองหรือสมการถดถอย (Regression
Analysis) โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามที่ไดกลาวไวขางตน สรุปผลไดดังตอไปนี้
ผลการประมาณสมการถดถอยแสดงความสัม พั นธ ร ะหว างรายได รวมจากนั กท องเที่ ยวที่ มีศั กยภาพทวี ป เอเชี ย
(นักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ
ˆ = 8798.266 - 0.035CHI + 0.553IND
INV
(3)
**
**
**
(5.884) (-5.598) (8.144)
Adjusted R square = 0.912
F-Statistic = 37.499** โดยใหคา P-value = 0.001
R square = 0.937
Std. Error of the Estimate = 1032.8465
Durbin-Watson = 2.387
Mean of Residual = 0.000
โดย ตัวเลขในวงเล็บคือคา t-statistics ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของแตละปจจัย
** คือ มีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ˆ คือ ตัวประมาณการลงทุนภาคเอกชน
INV
CHI คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน
IND คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวอินเดีย

ภาพที่ 1 กราฟ Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอยที่ (3)
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ภาพที่ 2 กราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และ Regression Standardize
Predicted Value ของสมการถดถอยที่ (3)
จากผลที่ไดพบวา คา F ใหคา P-value ที่นอยกวา 0.05 แสดงวารายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีนหรืออินเดีย
มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน เมื่อพิจารณาคา t-statistics ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของแตละปจจัย พบวา รายไดรวม
จากนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดียมีอิทธิพลตอเงินลงทุนภาคเอกชนที่ระดับความเชื่อมั่น 99% คา R square เทากับ 0.937
ซึ่งมีคาใกล 1 มาก ๆ แสดงใหเห็นวา รายไดรวมจากนั กทองเที่ยวชาวจีน และอิ นเดี ยสามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงค า
การลงทุนภาคเอกชนไดถึง 93.7 % และคา Adjusted R square เทากับ 0.912 ซึ่งมีคาสูงมาก
เมื่อพิจารณาขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) จากกราฟ
Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน จะเห็นไดวาจุดขอมูลมีแนวโนมเปนเสนตรงแสดงวา คาความคลาด
เคลื่ อนมี การแจกแจงปกติ และค า Mean of Residual เทากั บ 0.000 แสดงวาค าความคลาดเคลื่อนมีคาเฉลี่ ยเป น 0
เมื่อพิจารณากราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และ Regression Standardize Predicted
Value มีการกระจายอยางสุมรอบคา 0 แสดงวาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงที่ และมีคา
Durbin-Watson เทากับ 2.387 อยูในชวง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน ทําให
สมการถดถอยเชิงซอนใน (3) ที่ประมาณขึ้ นมานั้นเป นสมการที่ผ านการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห
การถดถอยทุกขอ และเปนสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากใหคา Adjusted R square และมีคา R square ที่สูง
รวมทั้งคาสถิติทดสอบตาง ๆ ไมมีตัวสถิติทดสอบใดเลยที่ใหคาผิดปกติ
ผลการประมาณสมการถดถอยแสดงความสั ม พั นธ ร ะหว างรายได ร วมจากนั กทองเที่ ย วที่มี ศั กยภาพทวี ป ยุ โ รป
(นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ

ˆ = 7.947 + 0.186 ln(RUS)
ln(INV)
**

**

(19.803) (5.018)
Adjusted R square = 0.776
F-Statistic = 25.182** โดยใหคา P-value = 0.002
R square = 0.808
Std. Error of the Estimate = 0.0792
Durbin-Watson = 1.608
Mean of Residual = 0.000
โดย ตัวเลขในวงเล็บคือคา t-statistics ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของแตละปจจัย
** คือ มีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ˆ คือ ตัวประมาณคาลอการิทึมธรรมชาติของการลงทุนภาคเอกชน
ln(INV)

ln(RUS) คือ ลอการิทึมธรรมชาติของรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย
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ภาพที่ 3 กราฟ Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอยที่ (4)

ภาพที่ 4 กราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และ Regression Standardize
Predicted Value ของสมการถดถอยที่ (4)
จากผลที่ ไ ด พ บว า ค า F ให ค า P-value ที่ นอยกว า 0.05 แสดงว าลอการิ ทึ ม ธรรมชาติ ของรายได ร วมจาก
นักทองเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน เมื่อพิจารณาคา t-statistics ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของแตละ
ปจจัย พบวา ลอการิทึ มธรรมชาติ ของรายไดจากนักท องเที่ ยวชาวรัสเซียสามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงของค าการลงทุ น
ภาคเอกชนที่ระดับความเชื่อมั่นไดถึง 99% และมีคา R square เทากับ 0.808 ซึ่งมีคาใกล 1 มากพอสมควร แสดงใหเห็นวา
ลอการิทึมธรรมชาติของรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาการลงทุนภาคเอกชนได
ถึง 80.8 % และมีคา Adjusted R square เทากับ 0.776 ซึ่งมีคาสูงที่มากกวาวิธีอื่น ๆ ที่คณะผูวิจัยไดทดลองประมาณ
สมการถดถอยขึ้นมา
เมื่อพิจารณาขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) จากกราฟ
Normal P-P Plot ของค าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน จะเห็ นได วาจุ ด ข อมู ล มี แ นวโน ม เป นเส นตรง แสดงว าค า
ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ และคา Mean of Residual เทากับ 0.000 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมีคาเฉลี่ยเปน
0 เมื่อพิจารณากราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และRegression Standardize Predicted
Value มีการกระจายอยางสุมรอบคา 0 แสดงวาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงที่ และคา
Durbin-Watson เทากับ 1.608 อยูในชวง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน ทําให
สมการถดถอยเชิงซอนใน (4) ที่ประมาณขึ้ นมานั้นเป นสมการที่ผ านการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห
การถดถอยทุกขอ และเปนสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากใหคา Adjusted R square และR square ที่สูง
พอสมควรรวมทั้งคาสถิติทดสอบตาง ๆ ไมมีตัวสถิติทดสอบใดเลยทีใ่ หคาผิดปกติ
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6. สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาปจจัย ทางดานการทองเที่ย วที่ มีอิท ธิพ ลต อการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยการวิเ คราะห
การถดถอย ซึ่งไดผลการศึกษาเปนสมการถดถอยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพตาม
สัญชาติกับการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยแบงออกเปน 2 สมการ ดังนี้ สมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวาง
รายไดร วมของนั กทองเที่ย วที่ มี ศักยภาพในทวี ป เอเชี ย (นั กท องเที่ ย วชาวจี น และอิ น เดีย ) กั บการลงทุ นภาคเอกชน คื อ
= 8798.266 - 0.035CHI + 0.553IND และสมการถดถอยแสดงความสั มพันธร ะหวางรายไดร วมจากนักทองเที่ยวที่ มี
ศักยภาพในทวีปยุโรป (นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ = 7.947 + 0.186 ln(RUS) โดยสมการทั้งสอง
เปนสมการที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอย ทุกขอ และมีคาสถิติ
ในการวัดประสิทธิภาพของสมการถดถอยที่ดี และไมมีปญหาเรื่องคาสถิติทดสอบใด ๆ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยทุกขอ
จากผลการวิเคราะหการถดถอยสําหรับนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดีย ซึ่งอยูในทวีปเอเชียแสดงใหเห็นวา รายได
รวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวอินเดียมีอิทธิพล
ต อการลงทุ นภาคเอกชนในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แต ร ายได ร วมจากนั กท องเที่ ย วชาวจี นมิ อิ ท ธิ พ ลต อการลงทุ นภาคเอกชน
ในทิศทางตรงขาม ซึ่งมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนไมมากนัก และผลจากการวิเคราะหการถดถอยสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวรัสเซียซึ่ งอยูในทวีปยุ โรปแสดงใหเห็นวา รายไดรวมที่ไ ดจากนักทองเที่ยวชาวรัส เซียมีอิทธิพ ลตอการลงทุ นภาคเอกชน
ในทิศทางเดียวกัน
7. อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา รายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะนั ก ท อ งเที่ ย วชาวอิ น เดี ย ที่ อ ยู ใ นทวี ป เอเชี ย และนั ก ท อ งเที่ ย วชาวรั ส เซี ย ในทวี ป ยุ โ รป
สวนนักทองเที่ยวชาวจีนมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนนอยมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึง
ควรให ความสํ าคัญกับ จํานวนนักทองเที่ยวชาวอินเดีย และรัส เซียที่เ ดินทางเขามาในประเทศไทย เพราะเป นกลุ มประเทศ
เป าหมายสามารถเพิ่ ม รายไดใ ห กับ ธุ ร กิ จในภาคการท องเที่ย ว และทํ าใหการลงทุ นภาคเอกชนในกลุ ม ธุร กิ จบริ การด าน
การท อ งเที่ ย วมี การขยายตั ว ส ง ผลให อัต ราการขยายตั วของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น และเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมีการเจริญเติบโต โดยหนวยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวของตองมีการวางแผนในการดําเนินนโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับนักทองเที่ยวประเทศกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ และผูประกอบการธุรกิจดานการทองเที่ยวในภาค
บริการตองมีการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวประเทศกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ
ทําให ส ามารถลดความเสี่ ย งในด านการลงทุนได แต อย างไรก็ ต ามในป จจุบั นยั ง มีป จจั ย อีกหลายด านที่ มีผ ลต อการลงทุ น
ภาคเอกชนในประเทศนอกเหนือจากปจจัยทางดานการทองเที่ยว เชน ปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัย
ทางดานสังคม ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาในอนาคตสามารถทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในปจจัยต าง ๆ
เหลานี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐบาลในยุคไทยแลนด 4.0 ขับเคลื่อน ประเทศไทย ใหเปนผูนําใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับโลก
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รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ และการเปนสมาชิกทีด่ ี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
The model of organization well-being, good governance and sufficiency
economic philosophy to enhance performance and good membership of
employees with the mum mueng rungsit market in Thailand
วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
mbakru1@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถนะ และการสราง
การเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง และ 2) เพื่อคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง ประชากรในการวิจัย คือ พนักงาน
ในตลาดสี่มุมเมืองจํานวน 665 คน คํานวณผลโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ที่ความคลาดเคลื่อน 0.04 ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 339 คน ขอมูลที่ใชจัดเก็บไดแกแบบสอบถามที่ผานความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง
ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถนะในการทํางาน เกิดจาก การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ (  = 0.68)
หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง ( =0.23) สุขภาวะในองคการ ( =0.17) และหลักธรรมาภิบาล ( =0.08) ตามลําดับ สําหรับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง เกิดจาก หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง (  =0.43) หลัก
ธรรมาภิบาล ( =0.32) และสุขภาวะในองคการ ( =0.20) ตามลําดับ
2. รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปน
สมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมืองตองเกิดจากการผสมผสานกัน การเปนสมาชิกที่ดีสามารถสรางสมรรถนะในการ
ทํางานที่สรางประสิทธิผลในการทํางาน โดยผูบริหารตองใหความสําคัญกับการใชธรรมภิบาลในการบริหาร การสรางสุขภาวะ
ในองคการ และที่ขาดไมไดคือการสรางจิตสํานึกในเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาปรับใชกับพนักงานทุกคน
เปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองมีแผนการที่ชัดเจนในการสรางความสุขใหคนในองคการ กอใหเกิดเปนสุขภาวะในองคการ
สรางสังคมที่เปนสุข ใชหลักการบริหารตามแนวธรรมาภิบาล เพื่อสรางองคการที่มีความเปนธรรม และสรางแนวคิดหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงใหกับทุกคนในองคการ เพื่อมีความตานทานตอกระแสบริโภคนิยมในปจจุบัน ปจจัยเหลานี้จะชวยสรางใหคนใน
องคการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ และสามารถสรางสมรรถนะใหกับตนเองในการทํางานอยางตอเนื่อง ผลที่ตามมาคือจะได
องคการที่มีคุณภาพ
คําสําคัญ: สุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสรางสมรรถนะ การเปนสมาชิกที่ดี
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Abstract
This research has two purposes: 1) To study factors influencing performance enhancement and
good membership of employees in the Mum Mung, Rungsit Market, Thailand and 2) To find model of
corporate well-being, good governance and sufficiency economic philosophy to enhance performance
and a creation of a good membership of employees in the Mum Muang, Rangsit Market. The sample
consisted of 665 employees in the mum muang, Rangsit Market. The sample was calculated by using
Taro Yamane formula with 0.04 confident levels. The sample size was 339 employees. The data were
collected through questionnaire. On content valid and Reliability
The research found that
1. The Factors influencing performance enhance were A creation of Good Membership factors
( = 0.68), Economic Sufficient Philosophy factors ( = 0.23), Organizational Well-Being factors (= 0.17)
Good Governance factors ( = 0.08), respectively, For the factors influencing the creation of good membership
of employees in the mum muang, Rangsit Market, were from the Sufficiency Economy Philosophy factors
( = 0.43). Good Governance factors ( = 0.32) and organizational well-being factors ( = 0.20), respectively.
2. Organizational well-being model, Good Governance and Sufficiency Economic Philosophy of
employees in the Mum Muang, Rangsit Market must be a mixed Good membership can build a productive
working capacity. Management must pay attention to the use of good governance corporate well-being
and the indispensable is to raise awareness about the implementation of sufficiency economy philosophy to
apply to all employees
It is the duty of the management to have a clear plan to create happiness in the organization.
Contributes to the happiness in the organization create a happy society use the principles of good governance.
To create a fair organization.Create a self-sufficient economic concept for everyone in the organization.
To resist the current trend of consumerism. These factors will help make the organization a good member
of the organization. And they can build their own capacity for continuous work. The result is a quality
organization.
Keywords: organizational well-being, good governance, sufficient economic philosophy, competency
based approach, good membership
1. บทนํา
ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผ านมา กรุ งเทพมหานครมีการขยายตั วอย างรวดเร็ว ทั้งในดานของจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นและการขยายของตัวเมือง อันเปนผลมาจากการสรางโครงขายการคมนาคมและการพัฒนาดานสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ความเจริ ญของเทคโนโลยี สมั ยใหม ปจจัย ตาง ๆ เหล านี้ ลวนมีผ ลต อวิ ถีชีวิตและความเปนอยู ของประชาชนที่อาศั ย อยูใ น
กรุงเทพมหานคร การจับจายซื้อสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ ตามวิถีชีวิตที่ดําเนินมาแตดั้งเดิม
คนไทยจะซื้อสินคาประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอยางยิ่งผักและผลไมในตลาดสดที่ อยูใกลที่พักอาศัย และคุนเคยผลผลิ ต
ประเภทผักผลไมที่มีระบบการจัดจําหนายโดยการลําเลียงจากแหลงเพาะปลูกในชนบท ผานพอคาคนกลางไปยังตลาดคาสงใน
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ใจกลางกรุงเทพ แลวจึงกระจายออกไปยังตลาดสดขายปลีกทั้งในเมืองและชานกรุงเทพ และตางจังหวัด ชองทางการลําเลียง
สินคาดังกลาวเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ตั้งแตความแออัดดานการจราจรในกรุงเทพซึ่งเปนตนเหตุใหคาใชจายของ
ผูป ระกอบการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปของเวลาที่เสียไปและคาเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ผูบริโภคตองซื้อสินคาที่มีราคาแพง เพราะ
กวาสิ นคาจะมาถึงตลาดสดขายปลี กตองเสีย คาขนสงหลายตอ ทํ าให สินค ามีราคาสู ง นอกจากนี้ เกษตรกรไมมีอํ านาจการ
ตอรองราคาสินคา เพราะตลาดถูกผูกขาดดวยพอคาคนกลาง
ในป พ.ศ.2525 ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลไดกําหนดใหมี
ตลาดกลางสํ าหรั บ สิ นค าเกษตรขึ้ นในสี่ ทิ ศ ชานเมื องของกรุ ง เทพมหานคร เรี ย กว า "ตลาดกลางค าส ง สี่ มุ ม เมื อง" โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อตัดพอคาคนกลาง ทําใหเกษตรกรไดพบกับผูซื้อโดยตรง เปดโอกาสในการแขงขันอยางเสรี โดยใหเอกชน
เปนผูดําเนิ นการภายใตการสนับสนุนจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ตลาดกลางสี่มุมเมื องปจจุบันนี้ มี เนื้อที่กว า
400 ไร ตําแหนงที่ ตั้งของตลาดอยูทําเลที่ดีเ ลิศเพราะอยู บนถนนสายหลักซึ่ง เชื่อมกั บจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ
การขนสงสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย ทําใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตไปจําหนายไดโดยสะดวก อีกทั้งผูซื้อก็สามารถ
เขาไปหาซื้อสินคาทุกชนิดไดตลอด 24 ชั่วโมง (ตลาดสี่มุมเมือง 2558 : ออนไลน)
ดวยเหตุที่ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จากขอมูลป พ.ศ.2554 ประชากรไทยมีราว 65 ลานคน มีอาชีพ
เปนเกษตรกรประมาณ 24 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของประชากรทั้งประเทศ กลาวไดวาเกษตรกรไทยมีสัดสวนมาก
ที่สุดหากจําแนกตามประเภทของการประกอบอาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2556)
หากพิจารณาเฉพาะเกษตรกรผูผลิตผักและผลไม พบวาเกษตรกรผูปลูกผักผลไมไทย ผลิตผักและผลไมเฉลี่ยปละ 6.5 ลานตัน
ทั้ง นี้ หากการผลิ ต ผั กผลไม ป ระเทศไทยดั ง กล าวหากไม มี ตลาดรองรั บ ผลผลิ ต จะเกิ ด ปญ หาราคาสิ นค าตกต่ํ า ซึ่ ง ปจจุ บั น
เกษตรกรตองประสบกับ ปญหานี้ บอยครั้ง จนรัฐ บาลทุกยุ คทุกสมั ยตองแก ปญ หาด วยการแทรกแซงราคาสิ นคาเกษตรเป น
ประจํา อี กทั้ งหากระบบตลาดดอยประสิท ธิภ าพยั งจะสง ผลตอการกระจายสิ นคาสูผู บริโ ภคอีกดวย ทํ าให การขั บ เคลื่อน
ครัวไทยสูครัวโลกมีปญ หาได ตลาดกลางสินค าเกษตรจึงมีความสําคั ญ เพราะเปนสถานที่ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรใน
ระดับคาสง และผลผลิตเหลานี้จะกระจายสูตลาดสดอีกทอดหนึ่ง โดยจากการวิจัยพบวาผักและผลไมกวารอยละ 90 ตองผาน
การซื้อขายจากตลาดกลางแลวคอยกระจายสูตลาดสด กอนที่จะถึงมือผูบริโภค จึงกลาวไดวาตลาดกลางสินคาเกษตรในกลุม
ผักผลไม เปนองคการที่ มีบทบาทสําคัญในระบบห วงโซอุปทานสินคาเกษตร อีกทั้งยังเปนแหลงสร างอาชีพใหกับประชาชน
จํานวนมาก การขยายตัวอย างรวดเร็ว ที่ ไม ส อดคล องกับ จํานวนของพนักงาน ประกอบกับ อัต ราผลตอบแทนที่ นอยกว า
องคการแหงอื่น ทําใหตลาดสี่มุมเมือง กําลังถูกทาทายจากเรื่องขวัญ กําลังใจ และความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน หนาที่ของ
พนั กงานในตลาดสี่มุ มเมืองจํ าเปนตองบริการทั้ง แม คาขายส งในตลาดซึ่ งมี จํานวนมาก และผูที่ ทําหน าที่ ขนสง สินคา และ
รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศไทยที่สงสินคาจําพวก พืชผัก ผลไม เขาสูตลาด ดวยภาระที่หนัก และความซับซ อนของงานที่
มากขึ้น โจทยที่นาสนใจก็คือ จะมีการปรับใชหลักการบริการจัดการแบบใดที่จะเสริมสรางสมรรถนะทํางานของคนในองคการ
และทําใหเขาเปนสมาชิกที่ดีตอไปได
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง เกิดจากแนวคิด ที่ผูวิจัยเห็นสอดคลองกับ แนวคิดทางการ
จัดการองคการยุคใหม ดังที่ วิเชียร วิทยอุดม (2549 : 11) เสนอวาผูบริหารยุคใหม จะตองไมยึดมั่นในทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
โดยเฉพาะในการจัดการ แตจะตองเลือกวิธีที่ดีที่สุด ที่นําไปใชในการบริหารองคการได โดยการผสมผสานเพื่อนํามาปรับใชให
เหมาะกับสภาพองคการและสิ่งแวดลอมขององคการนั้น ๆ งานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยมีเปาประสงคในการเสนอรูป แบบทางการ
จัดการ และมุงหวังวาการปรับ และพัฒนาตัวแบบดังกลาวจะมีประโยชนตอการเสริมสรางสมรรถนะ และการสรางการเปน
สมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง เพื่อยังประโยชนตอไปยังผูมีสวนเกี่ยวของ และทําใหองคการตลาดสี่มุมเมืองมีการ
ปรับตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยมุงหวังวาการพัฒนาตลาดสี่มุมเมืองจะชวยยกระดับ ระบบหวงโซ
อุปทานในดานกระจายสินคา และชวยยกระดับราคาสินคาเกษตรของประเทศไทยใหดีขึ้นในลําดับตอไป
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถนะ และการสรางการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดสี่
มุมเมือง
2. เพื่อคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
3. สมมติฐานในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังนี้
H1. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดสี่มุม
เมือง
H2. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงาน
ในตลาดสี่มุมเมือง
H3. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานใน
ตลาดสี่มุมเมือง
H4. การเปนสมาชิกที่ดี มีอิทธิพลทางตรงไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
H5. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
H6. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
H7. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทางตรงไปการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1. รูปแบบสุขภาวะในองคการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2552 : 24-28) เสนอวา ความสุขในการทํางานตองอาศัยหัวใจ
ขององคการแหงความสุข โดยอาศัยสมการ Happy Workplace = Teamwork +Happy +Reactivity ซึ่งหมายถึงการสราง
ใหคนในองคการทํางานเปนทีม มีความสุขในการทํางานรวมกัน และสรางความคิดสรางสรรคของการอยูรวมกันและพัฒนา
รวมกัน สิ่งเหลานี้ ตองอาศัย คน เป นสําคั ญ ตองพัฒนาคนใหสอดคลองกั บวิสัย ทัศนขององคการ กระบวนการดั งกลาวคื อ
กระบวนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองคการ
อภิ ชาติ ภูพ านิช (2551: 9) ความสุ ขในการทํางาน หมายถึง ความรู สึกพึ งพอใจตอการทํางานของตนที่ ทําอยู
ซึ่งไดรับการตอบสนองตอความตองการและแรงจูงใจในการทํางาน อันเปน
ผลมาจากปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ ในการทํางาน ไดแก การมีสวนรวมกําหนดนโยบาย การบริ หารองคการที่คํานึงถึง
สิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรเปนสําคัญ การไดรับคาจางเงินเดือน คาตอบแทนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
มีความสัมพันธทางสังคมภายในหนวยงานทั้งกับผูบังคับบัญชาและกับเพื่อนรวมงานที่สนิทสนมรักใคร
สํานั กสนั บ สนุ นสุข ภาวะองค การ สํ านั กงานกองทุ นสนั บ สนุ นการสร างเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ได กําหนดตั วชี้ วัด
ความกาวหนาของมนุษยเรียกวา “ความสุข 8 ประการ” ซึ่งไดนํามาพัฒนาเปน “องคการแหงความสุข” (happy workplace)
ตามแผนงานสุขภาวะองคการภาคเอกชน โดยองคประกอบความสุขมี 8 ประการ (ชาญวิทย วสันตธนารัตน, 2551: 18-25)
ไดแก
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1. สุขภาพดี (happy body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน
ชีวีมีสุข
2. น้ําใจงาม (happy heart) คือ การมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันรูจักการแบงปนอยางเหมาะสม รูจักบทบาทของแต
ละคนตั้งแต เจานาย ลูกนอง พอแม และสิ่งตาง ๆ ที่เขามาในชีวิต
3. การผอนคลาย (happy relax) คือ การรูจักผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต
4. การหาความรู (happy brain) คือ การศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และนําไปสูการเปนมืออาชีพ เพื่อให
เกิดความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน และพรอมที่จะเปนครูเพื่อสอนคนอื่น
5. คุณธรรม (happy soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึงการละอายและเกรงกลัวตอการกระทําที่ไมดีของ
ตนเองซึ่งนับเปนคุณธรรมเบื้องตนของการอยูรวมกันของคนในสังคม และในการทํางานเปนทีม
6. ใชเงินเปน (happy money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจายตนเองและครอบครัวได
รวมถึงการรูจักการทําบัญชีครัวเรือน
7. ครอบครัวที่ดี (happy family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง เพราะครอบครัวเปนภูมิคุมกันและ
เปนกําลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคตางๆ
8. สังคมดี (happy society) คือ การมีความรัก ความสามัคคีเอื้อเฟอตอสังคมที่ตนเองทํางานและสังคมที่พัก
อาศัย
4.2. ธรรมาภิบาลในองคการ
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื องและสั ง คมที่ ดี พ.ศ. 2542 ได ใ ห นิ ย ามว า
ธรรมาภิบาล คือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยาง
สงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเป นพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็ง หรือสราง
ภูมิคุมกันแกประเทศ
กิ่งแกว ศรีสาลีกุลรัตน (2556) กลาววา Good Governance หมายถึง การบริหารการปกครอง ที่มีการจัดสรร
และบริหารจัดการทรัพยากรในการตอบสนองตอปญหา ของประชาชนไดเปนอยางดี โดยการบริหารการปกครองที่ดีนั้นจะตอง
มีลั กษณะ การบริ ห ารแบบมี ส วนร วม (Participation) โปร ง ใส (Transparency) เสมอภาค (Equity) ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ประสิ ทธิ ผ ล (Effectiveness) เป นธรรม (Rule of Law) และรั บผิ ดชอบต อประชาชน (Effectiveness
/Accountability)
กลาวโดยสรุปธรรมาภิบาลเปนกลไกสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชนที่จะปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกตางกันบนหลักการของ
การมี สวนรวมมี ความโปร งใสที่ส ามารถตรวจสอบได มีค วามรับ ผิด ชอบตอผลที่กระทํ าและมี คุณธรรมจริย ธรรมที่ ดีใ นการ
ปฏิบัติงานภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4.3. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2550: 1) ไดกลาวถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียงไววา เปนความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยางเรียบงายตามฐานะ มีความเปนอยูอยางประมาณตน รายจายไมเกินรายรับ และรูจักเก็บออม
คณะอนุกรรมการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจพอเพี ยง สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ
(2556) มีแนวคิดเกี่ยวกับนัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังนี้
1. เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”
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2. เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุม
3. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของสมาชิก
โครงการพั ฒนาแหงสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย (2550: 31) ไดกลาวถึงความหมายของปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไววา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุค โลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตอง
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ ตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปญญา และความรอบคอบเพื่อให สมดุล และพรอมตอการรองรั บการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วและกว างขวางทั้งด านวัต ถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
คณะอนุกรรมการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจพอเพี ยง สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ
(2556) กําหนดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
4.4. สมรรถนะในการทํางาน
ธํ า รงศั ก ดิ์ คงคาสวั ส ดิ์ (2548) อธิ บ ายความหมายของ สมรรถนะ ว า หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ เช น ความรู
ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ และความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จได
อาภรณ ภู วิทยพั นธุ (2548) สมรรถนะ คื อ ลั กษณะพฤติกรรมที่ แสดงออกของคน ซึ่ งสะท อนให เห็ น ถึง ความรู
ความสามารถ ทักษะ ทั ศคติ ตลอดจนคุณลั กษณะเฉพาะของแตละบุคคลในพฤติกรรที่ แตกต างกัน เปนสิ่งที่เ ชื่อมโยงจาก
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ
Zwell (2000 : 26-53) ไดแบงและจัดกลุมองคประกอบของสมรรถนะออกเปน 5 กลุมใหญดังนี้
1. สมรรถนะดานการใฝสัมฤทธิ์ในหนาที่งาน (Task Achievement Competencies)
2. สมรรถนะดานสัมพันธภาพ (Relationship Competencies)
3. สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute Competencies)
4. สมรรถนะดานการจัดการ (Managerial Competencies)
5. สมรรถนะดานความเปนผูนํา (Leadership Competencies)
สรุ ป ได วา สมรรถนะ (Competency) เป นป จจั ย ในการทํ างานที่ เ พิ่ ม สมรรถนะในการแข ง ขั น ให แ ก องค การ
โดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อสงผล
ตอการพัฒนาองคการ
4.5. การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ
Niehoff (2001 : 4) กลาวถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวา เปนพฤติกรรมที่สนับสนุนองคการ สังคม
และสภาพแวดลอมทางจิตวิท ยา เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการและ/หรือเปนการตั้งใจที่จะทําประโยชน ใหแ ก
องคการ ซึ่งเปนสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําเอง และพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่องคการตองการหรือคาดหวังไว
Robbins (2001 : 21) ใหความหมายว า พฤติ กรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคล
ตัดสินใจทําดวยตนเอง ไมไดเ ปนส วนหนึ่ งของงานที่ตองปฏิบั ติอยางเป นทางการของพนักงาน แตเป นสวนสงเสริมความมี
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ประสิทธิภาพขององคการจากความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการขางตน สรุปไดวาเปนพฤติกรรมที่องค การ
ไมไดกําหนดไวในหนาที่ ๆ ตองปฏิบัติ แตพนักงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติ ไมมีการออกคําสั่งหรือแนะนํา และเปนพฤติกรรม
ที่ไมเกี่ยวกับระบบการจายผลตอบแทนหรือรางวัลตามระบบการประเมินผลขององคการ แตเปนพฤติกรรมที่มีสวนส งเสริมให
องคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปไดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง การแสดงออกของบุคลากรในองคการที่แสดงออกมา
ในดานบวกดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน ในมิติของ การชวยเหลือกันในที่ทํางาน การคํานึงถึงผูอื่น การอดทนอดกลั้น
ตอสิ่งไมพึงประสงค การใหความรวมมือในการทํางาน และการสํานึกในหนาที่
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสม ใชการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research)
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานและผูบริหารในตลาดสี่มุมเมือง ใน
การทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกประธานกรรมการเครือขายเกษตรกรตลาดสี่มุม
เมือง เพื่อยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ประชากรและตัวอยาง ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานในตลาดสี่มุมเมืองจํานวน 665 คน คํานวณผลโดยใช
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1967) ที่ความคลาดเคลื่อน 4 % ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 339 คน
ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling :SRS) ใชวิธีจับสลากรายชื่อพนักงานเพื่อใหตอบ
แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทาง รวมกับการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูงของตลาด
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สี่มุมเมือง (ดร.จรูญ ชํานาญไพร) เพื่อพัฒนาขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรที่ไดกําหนด จึงทําการแบงโครงสรางแบบสอบถาม
ปลายปดออกเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเลือกตอบจํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับรูปแบบสุขภาวะในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิด
ของ ลิเคิรท จํานวน 38 ขอ
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของ
ลิเคิรท จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตามแนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 24 ขอ
ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะในการทํางาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิด
ของ ลิเคิรท จํานวน 21 ขอ
ตอนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกั บเรื่องการเปนสมาชิกที่ ดีในองคการ เป นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตาม
แนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 20 ขอ
แบบสอบถามมี การผ านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ ยวชาญ 3 ทานเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนื้อหา (content validity)และความครอบคลุมของเนื้อหา และนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแกพนักงานใน
ตลาดไท แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตรอั ลฟาของครอนบาค (Cronbach)
ไดคาความเชื่อมั่นดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หัวขอที่ประเมิน
รูปแบบสุขภาวะในองคการ
ธรรมาภิบาลในองคการ
การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ
สมรรถนะในการทํางาน
การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ

คาอัลฟา ครอนบาค
0.81
0.76
0.90
0.74
0.88

ผลการวิเคราะหพบวาแบบสอบถามผานการทดสอบทั้งความตรงเชิงเนื้อหา และคาความเชื่อมั่น
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใชใน การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทาง
ประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
การวิเคราะหคุณลักษณะของตัวแปรอิสระ ตัวแปรสงผาน และตัวแปรตาม ใชค าเฉลี่ย(mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
2) สถิติสรุปอางอิง ใช
1. การวิเคราะหรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง โดยใชสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path) จากสมการเชิงโครงสราง
(Structural. Equation Modeling: SEM)
2. การวิเ คราะหองคป ระกอบเชิ งยื นยัน (Confirmatory Factor Analysis) แยกตั วแปร สุข ภาวะในองค การ
ธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง สมรรถนะในองคการ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มมุ เมือง
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3) นํ าผลที่ ไ ด ไปสั ม ภาษณ เ จาะลึ กเพิ่ ม เติ ม จาก ดร.จรู ญ ชํ านาญไพร นํ าผลของการสั ม ภาษณม าร วมอภิ ป ราย
ผลการวิจัย
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลพบวาผูตอบแบบสอบถามผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย (รอยละ 57.52) มีอายุชวง 31-40 ป (รอยละ 36.28) สถานภาพสมรส (รอยละ 41.59)การศึกษาสวนใหญต่ํากวา
มัธยมศึกษาปที่ 6 (รอยละ 37.76) ตําแหนงคือพนักงานและลูกจาง (รอยละ 79.06) ประสบการณในการทํางานคือ 5-10 ป
(รอยละ 32.74) และประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบันคือต่ํากวา 5 ป (รอยละ 32.15)
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง ดวยวิธี Maximum Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
LISREL 8.52 เพื่อทําการเปรียบเทีย บถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒ นาขึ้น กับ ขอมูลเชิ งประจักษ โดยเกณฑ ในการ
ตรวจสอบประกอบดวยคา Chi-square/df, CFI GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการปรับ
โมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model
Modification Indices : MI) จากนั้นปรับพารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตน ใหคาความคลาดเคลื่อนสัมพันธ
กันได จนกระทั่งดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดังนี้

รูปภาพที่ 2 รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง (ตัวแบบหลังปรับ)
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ผลการวิเคราะหพบวาสมรรถนะในการทํางานไดรับอิทธิพลรวมจากการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ ( = 0.68)
การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ ( = 0.52) รูปแบบสุขภาวะในองคการ ( = 0.31)และ ธรรมาภิบาลในองคการ
( = 0.30) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในขณะที่ การเปนสมาชิกที่ดีในองคการได ไดรับอิทธิพลรวมจากการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ ( =0.43)
ธรรมาภิบาลในองคการ ( =0.32) และ รูปแบบสุขภาวะในองคการ ( =0.20) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปน
สมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
ปจจัยผล การเปนสมาชิกที่ดีใน
สมรรถนะในการทํางาน
องคการ OCBt
Compt
2
(R =0.80)
(R2=0.96)
ตัวแปรเหตุ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
รูปแบบสุขภาวะในองคการ
0.20
0.20
0.17 0.14 0.31
Happy
2.62
2.62
3.35 3.01 3.13
ธรรมาภิบาลในองคการ
0.32
0.32
0.08 0.22 0.30
GoodG
3.15
3.15
1.96 2.71 3.11
การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ
0.43
0.43
0.23 0.29 0.52
SFeco
6.27
6.27
7.69 3.11 9.98
การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ
0.68
0.68
OCBt
10.43
10.43
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาทุกสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวไดรับการสนุนในทุกปจจัย โดยตัวแปร สุขภาวะในองค การ
การใชหลักธรรมาภิบาล การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของ
พนักงานในตลาดสี่มุมเมือง ในขณะที่ปจจัยทั้งสามมีอิทธิพลทางตรงตอ การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ และการเปนสมาชิกที่ดีใน
องคการ มีอิทธิพลทางตรงไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
ผลการสั ม ภาษณ ดร.จรู ญ ชํ านาญไพร มี ค วามเห็นว า การค นหารู ปแบบสุ ขภาวะในองค การ ธรรมาภิ บ าล และ
หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง ในมุ มมองของ
ดร.จรูญ ชํานาญไพร แลวมีความเห็นวาตองเกิดจากบูรณาการของทุกปจจัยเขาหากัน การทํางานในองคการแหงนี้ เราตองการ
พนักงานที่มีสมรรถนะในการทํางาน และเปนสมาชิกที่ดี เพื่อสรางองคการที่สรางความสุข และมีคนที่มีคุณภาพมาเปนปจจัย
ขับเคลื่อนการทํางาน รูปแบบสุขภาวะในองคการ ถือเปนปจจัยการเตรียมการที่สําคัญอันดับแรกที่ผูบริหารตลาดสี่มุมเมืองให
ความสําคัญ การเริ่มตนพัฒนาดัชนีสุขภาวะระดับองคการทําใหสมาชิกเริ่มมีทิศทางในการสรางสุของคการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
และนับไดวาเปนเครื่องมือที่จะสนับสนุนการดําเนินงานสรางสุขภาวะในองคการ โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถเรียนรูการสราง
สุขภาวะในองคการจากดัชนีสุข ภาวะองคการ การเปนสมาชิกที่ดีสามารถสรางสมรรถนะในการทํางานที่สรางประสิทธิผลใน

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 719

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

การทํางาน โดย ดร.จรูญใหความเห็นเพิ่มเติมดวยวาผูบริหารตองใหความสําคัญกับการใชธรรมภิบาลในการบริ หาร และที่ขาด
ไมไดคือการสรางจิตสํานึกในเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาปรับใชกบั พนักงานทุกคน
7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. สุขภาวะในองคการมี อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยัง สมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดสี่มุ ม
เมือง สอดคลองกับแนวคิดของ ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ (2555: 13) ที่เสนอวา ความสุขคนทํางาน เปนเรื่องของการ
พัฒนาและสรางเสริมความสุขรวมกันระหวางคนทํางาน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ผูรับ” กับผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ผูให”ซึ่งทั้ง “ผูรับ” และ “ผูให” ตองเขาใจและรับรูรวมกันวา “อะไร” คือสิ่งที่ทั้ง “ผูรับ” และ “ผูให”
ตองการตรงกันและเห็นพองตองกันกระบวนการ หรือเครื่องมือที่สามารถทําใหทั้ง “ผูรับ” และ “ผูให”พูดคุยในเรื่องเดียวกัน
คือ กระบวนการการวั ด ความสุ ข คนทํ างานจึง เป นเรื่ องสํ าคัญ ที่ จะทํ าให มีข อมู ล พื้ นฐาน ในการติ ด ตามและประเมิ นผล
เพื่อพัฒนาสรางเสริมความสุขคนทํางานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอการทํางาน รวมทั้ง สามารถเทียบเคียง และทําให
เกิดตนแบบองคการสรางสุขที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานใน
ตลาดสี่มุมเมือง สอดคลองกับงานของ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544: 58) ที่เสนอวาการใชหลักธรรมาภิบาล จะมี
ความสอดคลองกับความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหองคการสามารถจัดสรรและใชทรัพยากรตาง ๆ ได
อยางคุมคา และเหมาะสม เพื่อตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในสังคมโดยรวมถึงการทํางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานใน
ตลาดสี่มุมเมือง สอดคลองกั บ แนวคิดของ เกษม วัฒนชัย (2549) ที่เสนอวาการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป น
แนวทางใหคนในองคการ ดําเนินไปในสายทางกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร
ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในองคการ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบคอบที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิต ดวยความอดทน ความเพียร มีสติป ญญาและรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
4. การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ มีอิทธิพลทางตรงไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
สอดคลองกับแนวคิดของ Smith et al. (1983 : 653) ที่เสนอวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสําคัญตอ
องคการ เพราะเปรียบเสมือนตัวหลอลื่นเครื่องจักรทางสังคมในองคการ ทําใหเกิดความยืดหยุนซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการทํางาน
ในสถานการณที่ไมอาจคาดเดาได สามารถทําใหบุคคลจัดการสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดีในสถานการณที่ตองมีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน
5. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง สอดคลอง
กับ แนวคิดของ Morris and Maisto (2001) ที่เสนอวาการมีสุขภาวะในองคการจะกอใหเกิดความสุขตอคนในองคการ ทําให
พนักงานทุ กคนเปนผู ที่มี ความสุข มี ลักษณะทางอารมณ ทางบวก (Positive Affect) มากกว าอารมณท างลบ (Negative
Affect) มีแนวโนมของการใสใจตอสิ่งแวดลอมภายนอกสูงและมีปญหาสุขภาพจิตนอย กลาวคือ บุคคลเหลานั้นมีความพอใจใน
ชีวิต มีความรับผิดชอบ รอบคอบและมีปญหาทางสุภาพจิตนอย สวนสาเหตุของปจจัยดานบุคลิกภาพสามารถพยากรณค วาม
ผาสุกเชิงอัตวิสัยไดดีขึ้น
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6. การใชห ลักธรรมาภิบ าลในองคการมีอิท ธิพลทางตรงไปยัง การเป นสมาชิก ที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุ มเมือง
สอดคลองกับแนวคิดของ กิ่งแกว ศรีสาลีกุลรัตน (2556) ที่เสนอวา การใชหลักธรรมาภิบาล ใชหลักการบริหารการปกครอง
ที่มี การจั ดสรรและบริ หารจั ด การทรัพ ยากรในการตอบสนองตอปญ หา ของประชาชนไดเ ปนอยางดี โดยการบริ หารการ
ปกครองที่ดีนั้ นจะตองมีลั กษณะ การบริหารแบบมี สวนรวม โปรงใส เสมอภาค ประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล เป นธรรม และ
รับผิดชอบตอประชาชนกอใหเกิดพลเมืองที่ดี
7. การใชห ลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยง มีอิทธิ พ ลทางตรงไปการเป นสมาชิ กที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่ มุ มเมือง ดั ง ที่
วินัย ประวันนา (2544: 10) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตของคนในองคการ ใหมีคุณภาพเพื่อ
เลี้ยงตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนไดโดยอาศัยหลักการพึ่งตนเองใหมากที่สุด เปนการจัดระดับคุณภาพของคนกอใหเกิดการ
เปนสมาชิกที่ในสังคมที่ตนอยู
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผลการวิเคราะหรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนั กงานในตลาดสี่มุม เมือง เกิด จากการบูรณาการทุกปจจัยเขาดวยกั น ดัง นั้นเป น
หนาที่ของผูบริหารที่ตองมีแผนการที่ชัดเจนในการสรางความสุขใหคนในองคการ กอใหเกิดเปนสุขภาวะในองคการ สรางสังคม
ที่เปนสุข ใชหลักการบริหารตามแนวธรรมาภิบาล เพื่อสรางองคการที่มีความเปนธรรม และสรางแนวคิดลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพีย งให กับ ทุกคนในองค การ เพื่อมี ความตานทานต อกระแสบริ โภคนิ ยมในป จจุ บัน ดวยสามสิ่ งนี้ จะช วยสร างใหค นใน
องคการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ และสามารถสรางสมรรถนะใหกับตนเองในการทํางานอยางตอเนื่อง ผลที่ตามมาคือจะได
องคการที่มีคุณภาพ
1.2 เมื่อวิเคราะหปจจัยผลการวิจัยพบวา รูปแบบสุขภาวะในองคการตลาดสี่มุมเมือง จะไดรับน้ําหนักปจจัยจาก
การผอนคลายดี สุขภาพดี และ จิตวิญญาณดี สามสิ่งนี้เปนจุดแข็งที่สะทอนจากประเมินของพนักงานในองคการ ดังนั้นหาก
ผูบริหารจะมีการวางแผนที่จะสรางใหจุดแข็งเหลานี้มีคุณภาพมากขึ้น ก็จะทําไดไมยากนัก ในขณะที่ปจจัย ดานสุขภาพเงินดี
เปนปจจัยที่มีน้ําหนักปจจัยนองที่สุดดังนั้นการวางแผนจัดการทางการเงิน และใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยทํา
ใหปจจัยดานดีมีความเขมแข็งขึ้นจึงเปนสิ่งนําเปน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิ จัย ดั ง กล า วเป นการทํ าวิ จั ย แบบภาคตั ด ขวาง ควรมี การทํ า วิ จัย ซ้ํ าในช ว งเวลาต อไปเพื่ อศึ กษา
พัฒนาการ ของรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการ
เปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
2.2 การวิจัยครั้งนี้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพกับผูบริหารเพียงทานเดียว หากผูส นใจจะพัฒนาศึกษาในเรื่องดังกลาว
โดยใหน้ําหนักไปในดานการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็จะใหงานดังกลาวมีความลุมลึกมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย1
Conflict Management between Academic Staffs in Higher Education
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การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อคนหาแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย การวิจัยในครั้งนี้จะใชเทคนิคการ
ทําวิจัยแบบผสมผสาน โดยผสานการทําวิจัยเชิงปริมาณ รวมกับการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ
ไดแก บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยจํานวน 18,519 ราย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 410 ราย ใชวิธีสุมแบบสะดวก จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แหง และของเอกชนจํานวน 8 แหง สําหรับกลุมเปาหมายในการทําคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณบุคลากร
สายวิชาการในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 2 แหง และเอกชน 2 แหง โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ
ไดแก การหาคาสหสัมพันธจากสมการเชิงโครงสราง และการวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. สาเหตุของความขัดแยง ประกอบไปดวย 1) ดานการสื่อสารของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญ
เกิดจากความเขาใจในความหมายของขอมูลที่ไดรับมาปฏิบัติไมตรงกัน การสงและรับขอมูลไมถูกตอง และการรับขอมูลไมตรงกัน
ในเรื่องเดียวกัน 2) ดานโครงสรางองคการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญเกิดจากการมอบอํานาจ
หนาที่ที่คลุมเครือไมชัดเจน การแบงภาระงานที่ไมเปนธรรม และการแบงงานที่ซ้ําซอนกัน และ 3) ดานความสัมพันธของบุคลากร
สายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญเกิดจากบุคลากรมีอุดมการณทํางานที่แตกตางกัน บุคลากรมีคานิยมในการทํางาน
แตกตางกัน และบุคลากรมีความชํานาญและถนัดที่แตกตางกัน
2. แนวทางการจัดการความขัดแยง มาจาก สาเหตุความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเกิดจาก
โครงสรางขององคการ (x = 0.71) ในสวนการปองกันความขัดแยงเกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท
(x = 0.72) และการแกไขความขัดแยงไดแกการแกไขความขัดแยง โดยการประนีประนอม (x = 0.61)
ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยระหวาง
อาจารยกับผูบังคับบัญชา ผลการเก็บขอมูลพบวาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจะใชแนวทางที่คลายคลึงกัน กลาวคือ อาจารย
จะยึดตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนหลัก เพียงแตหากเกิดขอขัดแยงก็จะเนนการเขาไปเจรจา ชี้แจง หาเหตุผลรวม ปรับทัศนคติ
ใหเขาหากัน แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ระหวางอาจารยกับ เพื่อนรวมงาน
ผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญจะใชหลักของการเจรจาพูดคุย ปรับความเขาใจกัน เนนบรรยากาศการทํางานที่ เปนมิตร
ยึดเปาหมายการทํางานรวมกัน ทําความเขาใจถึงความแตกตางระหวางกัน และแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากการ
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ระหวางอาจารยกับลูกศิษย ผลการวิจัยพบวาทั้งอาจารยในภาครัฐและเอกชนจะเนนเรื่องของ
การหาขอตกลงรวมกันตั้งแตเริ่มเรียนมีการออกกฎระเบียบการอยูรวมกัน และเมื่อมีปญหาจะมีไตรสวนหาถึงสาเหตุ มีการพูดคุย
ปรับทัศนคติเขาหากัน สรางบรรยากาศการเรียนที่เปนมิตร พยายามใหศิษยไดเรียนรูจากประเด็นของความขัดแยง
คําสําคัญ: การจัดการความขัดแยง บุคลากรสายวิชาการ
ผูรวมวิจัยประกอบดวย 1. กฤติยา ศรีประเสริฐ 2. กิตติ แดงพลอย 3. กุลภัสสร ใจทน 4. จุฑามาศ กุลรัตน 5. ประสาน ชัยวิรัตนะ 6. พริมลักษมณ รวมสุข 7. สาธิต วงศอนันตนนท
8. สิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย และ 9. อํานาจ พละพลีวัลย งานวิจัยนีเ้ ปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพืน้ ฐานการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี รุน ที่ 1 สถาบันพระปกเกลา
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Abstract
The purpose of this paper is to 1) study the causes of conflict arising from academic staff at the
university. 2) find a way to handle conflicts arising from academic staff at the university. The methodology
using in this paper is a mixed-method where both quantitative and qualitative analyses have been employed.
The population of quantitative research is 18,519 academic staff in the university, 410 samples were
convenience sampling, from 16 public universities and 8 private universities. In the qualitative part, on
the other hand, the paper obtains samples from the interview of academic staffs in 2 public and 2 private
universities by purposive selection. Statistics used in quantitative research include the correlation from
structural equation modeling and qualitative research uses content analysis.
The paper finds the main causes of disputes which are:
1. Communication problem - the most common cause of conflict happens because of misunderstanding
the meaning of information as well as incorrectly sending and receiving information and inaccurately
receiving the same set of information;
2. Structural problem - this problem arises because of unclear division of authority, unjust distribution
of workload and repetition of work;
3. Interpersonal relationship problem - the conflicts occur because of different ideology, work ethics
and expertise.
The results from the structural equation model indicate that the structure of organization (x =
0.71) plays a key role in causing conflicts among academic staffs. The model also reveals that working
together (x = 0.72) is the most effective way to prevent conflicts, and compromising (x = 0.61) is the
best means to resolve disputes.
Furthermore, the results from the quantitative analysis reveal similar findings both in public and
private universities that the instructors usually abide by their superiors' order. If conflict arises, both instructors
and the superiors tend to negotiate in order to find a common ground and fine tune their opinions. If conflicts
arise among instructors, they try to resolve such disputes by talking with each other in a friendly manner to
clarify any misunderstanding. The goal of such talks is to understand their differences and make a compromise
to work together. The conflict resolution between instructors and students, on the other hand, takes a
different approach. The instructors both in public and private universities are more likely to talk with the
students in order to develop a set of classroom rules at the beginning of the class. When problems arise,
there will be an investigation into the cause of conflicts and a way to reach reconciliation. Furthermore,
the students can also learn their lesson during this conflict resolution process.
Keywords: conflict management, academic staffs
1. บทนํา
ความเจริญ ของคนในชาติ เกิดจากการพัฒนาคนในชาติ ใหมีความรู ความเขาใจ ตอการพั ฒนาการและความเป น
โลกาภิวัตน ดังนั้นเราจะเห็นไดวา ระดับการศึกษามีผลอยางมีนัยสําคัญ ตอการพัฒนาประเทศ จะเห็นไดวาประเทศที่พัฒนา

724 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

แลว ตางเนนใหความสําคัญของคนในชาติใหมีการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงปฏิเสธไมไดวา สถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะทํา
ใหภารกิจ พัฒนาคน เพื่อใหคนสรางชาติ ประสบความสําเร็จ
การขยายตัวของการศึกษาเขาสูระดับอุดมศึกษา ของคนในประเทศไทยเปนนิมิตหมายที่ดีที่นาจะเปนหลักประกันได
วา คนในชาติใหความสนใจตอการศึกษา เพราะการศึกษาจะเปนการเปดโอกาสในการประกอบอาชีพ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
จึงมีความสําคัญในฐานะผูขับเคลื่อนให พันธกิจสรางคนในชาติมีความรูประสบความสําเร็จ แตในความเปนจริงที่พบเห็นใน
ปจจุบัน เราจะพบวา ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีความขัดแยง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญา
โท และปริญญาเอก ซึ่งมีผลตอบแทนของชั่วโมงสอนที่มาก หลักสูตรตางๆ เหลานี้ มีปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งเปน อาจารยผูสอน คอนขางมาก
ขอขัดแย งเชิงอํานาจ และผลประโยชนร ะหวางอาจารย ในมหาวิ ทยาลัย นั้น เหตุ ผลสําคัญ คือ การเปนอาจารยใ น
มหาวิทยาลัยนั้น ทุกคนมีสิทธิและฐานะเทาเทียมกัน ความแตกตางในเรื่องตําแหนงทางบริหารนั้น เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ชั่วคราว แตความแตกตางที่สําคัญคือ ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะติดตัวไปกับอาจารยในมหาวิทยาลัยไปตลอดชีวิตประกอบกับ
ความแตกต างระหวาง สถานะความเปนขาราชการ และพนั กงานในมหาวิท ยาลั ย ยัง คงมี ช องว างอยู ทําให ค วามขั ดแย ง
ระหว างอาจารย กับอาจารย อาจารยกับ ผู บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย มี ม ากขึ้ น ล าสุ ด มี ขอเรี ยกร องของ เครื อข ายพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา กวา 40 แหงทั่วประเทศ เพื่อขอความธรรม เรื่องสิทธิประโยชน และใหมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ
ตางๆ ใหกับพนั กงาน เพื่อไดรั บสิท ธิป ระโยชน และการดูแ ลไม นอยกว าหรื อเท าเที ยมกั บข าราชการ เชน สวั สดิการ สิท ธิ
ประโยชน เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน ทําใหความขัดแยงดานอํานาจระหวางอาจารย กับผูบริหารในมหาวิ ทยาลัย มักจะ
ปรากฏอยูในสํานวนการพิ จารณาคดีของศาลปกครองเสมอ แม กระทั่งความขัดแยง ระหวางอาจารย ดวยกันก็ ตาม ตามที่
สํารวจขอมูลในสํานวนการฟองรองในศาลปกครอง ปรากฏวามีอาจารยจํานวนมากฟองรองตอศาลปกครอง ทั้งศาลปกครอง
กลาง ศาลปกครองสูงสุด (ผูจัดการรายวัน 2555)
ความขัดแยงระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนขาวดังในชวงเวลาไมนานมานี้เปนเรื่องของความขัดแยง ระหวาง
อาจารยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง สุดทายเกิดเหตุที่นาสลด ไปถึงจุดที่มีการยิงคูกรณี และยิงตัวเองตายใน
เวลาตอมา (คมชัดลึก 2559) ในความเปนจริงแลว เหตุการณดังกลาวไมนาจะเกิดขึ้นไดกับ อาจารยที่มี การศึกษาระดับชั้น
สูงสุด และเปนแมพิมพที่จะประสิทธิประสาทวิชาคนในสังคมได แตสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น เนื่องจากความขัดแยง และความเครียดที่เกิด
จากการอยูรวมกัน
ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติ ความแตกตางเปนเรื่องปกติในสังคม แตความรุนแรงนั้นสิ่งไมพึงประสงค ความ
ขัดแยงอาจจะเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน แตความขัดแยงที่ไมปกติคือความขัดแยงที่เรื้อรัง (Protracted conflicts) ซึ่ง
มักจะเกี่ยวเนื่องกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งประกอบดวย ความรูสึกปลอดภัย อัตลักษณ การมี สวนรวม ความ
เทาเทียมกัน (Azar 1990) เมื่อบุคคลมารวมกลุมกันในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ในความ
ขัดแยงที่สะสมเรื้อรัง มักจะกอใหเกิดความเครียด และผลลัพธที่ไมพึงประสงคตามมา
การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ม บรรลุ เ ป าหมายหรื อขาดประสิท ธิ ภ าพนั้ น เป นผลสืบ เนื่ องมาจากการบริ ห ารงาน
บุคลากรที่เกิดปญหาความขัดแยงการระหวาง ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ปญหาระหวางอาจารยดวยกัน และปญหา
ระหวางอาจารยกับลูกศิษย ปรากฏใหเห็นอยูเสมอวาอาจารยในคณะเดียวกัน ทะเลาะเบาะแวงกัน แบงพรรคแบงพวก อิจฉา
ริษยากลั่นแกล งกัน ความคิ ดเห็นแตกตางกัน การขาดความสามัคคีกัน การทํางานที่ไมประสานกัน รวมถึงความขัดแยงอั น
เนื่องมาจากผลประโยชนขัดกัน โดยเฉพาะการพิจารณาความดีความชอบ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งในดานความถี่และ
ความรุนแรง การศึกษา แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย มีความมุงหวังวาการศึกษา
จากงานศึกษาดังกลาว นาจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ ในการบรรเทาปญหาความขัดแยงที่เรื้อรังอันเปนการนําไปสูการบั่น
ทอนการพัฒนาคนในชาติ และสําหรับผูที่สนใจที่จะนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาองคการ อันจะเกิดประโยชนตอผูบริหาร
และคุณภาพการศึกษาตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อคนหาแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาสรางกรอบแนวคิดในการทําการศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดของนักวิชาการไทยและตางประเทศ ซึ่ง
เปนทฤษฎีทางวิชาการ (Theoretical framework) นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
สุเมธ แสงนิ่มนวล (2544 : 100-105) ไดแบ งประเภทของความขัด แยง ออกเปน 3 ลักษณะ ไดแกค วามขั ดแย ง
ระหวางบุคคล (Interpersonal Conflict) ความขัดแยงภายในกลุม (Intragroup Conflict) และความขัดแยงภายในกลุม
(Intergroup Conflict)
สมบัติ นพรัก (2553) เสนอวาประเภทของความขัดแยง แบงออกเปน
1. ความขัดแยงระหวางบุคคล (Intrapersonal Conflict) สาเหตุอาจมาจาก ความขัดแยงเนื่องจากความคิดเห็น
แตกตางกัน ความขัดแยงเนื่องจากการรับรูแตกตางกัน ความขัดแยงเนื่องจากคานิยมหรือทัศนคติแตกตางกันความขัดแย ง
เนื่องจากมีอคติตอกัน และความขัดแยงเนื่องจากผลประโยชนขัดกัน กรณีเชนนี้ตองหาสาเหตุของความขัดแยงและแกใหถูกจุด
ถูกคู และถูกคน
2. ความขัดแยงระหวางกลุม (Group Conflict) แยกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ความขัดแยงภายในกลุม (Within Group Conflict) อาจเกิดจากความขัดแยงในบทบาท (Role Conflict)
ความขัดแยงในอํานาจ (Authority Conflict) และความขัดแยงในประเด็น (Issue Conflict) คือ ความคิดเห็นไมตรงกัน
2.2 ความขัดแยงระหวางกลุม (Between Group Conflict) อาจเกิดจากความขัดแยงตามหนาที่ (Functional
Conflict) ความขัดแยงตามระดับชั้น (Hierarchy Conflict) และความขัดแยงระดับสายงาน (Line – Staff Conflict)
Duke (1976) เสนอวา บุคคลเมื่อเผชิญกับความขัดแยงจะแสดงการแกไขปญหาความขัดแยงออกเปน พฤติกรรม 5
แบบ คือ
1. เอาชนะ (competition) เปนพฤติกรรมที่เปนการเอาใจตัวเองโดยไมคํานึงถึงความสูญเสียของผูอื่น โดยอาศัย
อํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจเพื่อใหตนไดประโยชน
2. การรวมมือ (collaboration) มีลักษณะมุงเอาชนะแตรวมมือแกปญหาอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดชนะ ชนะทั้งสองฝาย
3. การประนีประนอม (compromising) อยูในลักษณะพบกันครึ่งทาง มีการเจรจาตอรอง เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ทั้งสองฝาย
4. การหลีกเลี่ยง (avoiding) เปนการไมสูปญหาไมรวมมือแกปญหา แสดงอาการเฉื่อยชา
5. การยอมให (accommodation) เปนการเอาใจผูอื่นเปนผูเสียสละ คลายภาษิตที่วา แพเปนพระชนะเปนมาร
Pneuman and Bruehl (1982 : 35) ไดกลาวถึงสาเหตุของความขัดแยงไววา สามารถแบงสาเหตุของความขัดแยง
ออกเปน 3 สาเหตุใหญ ๆ คือ
1. องคประกอบสวนบุคคล ไดแก ภูมิหลังของบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ประสบการณ
คานิยมและความเชื่อ รวมทั้งอารมณความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ
อุปนิสัยสวนตัว รวมทั้งภาวะผูนําของแตละบุคคลและการรับรูที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความเขาใจ และความคิดเห็น
ตางกัน ทําให "การสรางความสัมพันธ" ที่แสดงออกแตกตางกัน
2. การปฏิสัมพันธ และกระบวนการสื่อสารที่ไมมีคุณภาพขาดความชัดเจน ขอมูล บิดเบือน รวมทั้งความลาชาของ
การสื่อสาร ปฏิสัมพันธที่เปนสาเหตุของความขัดแยงก็คือ การสื่อสาร (communication) ที่ไมดีหรือ ไมมีคุณภาพ การสื่อสาร
ที่ไมดีจะทําใหเกิดความเขาใจผิดทั้งในแงของสาระและเจตนาของขาวสาร ซึ่งจะทําใหระดับความขัดแยงเกิดมากยิ่งขึ้น
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3. สภาพโครงสร างขององคกร ไดแก การมีทรั พยากรจํากัด ความไม ชัดเจนในบทบาทหน าที่และสายงานบังคั บ
บัญชา กฎเกณฑที่เขมงวด และการแขงขันเพื่อใหไดผลประโยชนและอํานาจ และการมีขอยกเวนสําหรับบางกลุม บุคคลที่ไม
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กําหนด
Daniel (2001) ไดเขียนถึงการแกปองกันความขัดแยงโดยทั่วไปสามรูปแบบคือ
1. การตอสูดวยการใชอํานาจ โดยคูกรณีจะใชทรัพยากรที่มีอยู (รางกายที่แข็งแรง การขมขู เสียงดัง พรรคพวกมาก)
มาบีบบังคับใหฝายตรงขามยอมจํานน ซึ่งผลออกมาจะมีผูแพ ผูชนะ
2. การตอสูดวยการใชสิทธิ โดยคูกรณีจะยกแหลงอํานาจตางๆ (ผูปกครอง หัวหนา คูมือ ขั้นตอน กฎหมาย) มาใชใน
การพิจารณาวาใครมีสิทธิที่ถูกตอง ซึ่งผลออกมาจะมีผูแพ ผูชนะ
3. การปรองดองดวยผลประโยชน (Interest Reconciliation) เปนวิธีที่แบงปนผลประโยชนกัน หรือมีไดบางเสีย
บาง ขอดีคื อไมเ ปนปรปกษกัน การแกไ ขความขัดแยงแบบดั้งเดิมจะใช 2 แบบแรก แตวิธีที่ ไดผลดีในป จจุบันใชแบบที่ 3
(Dana, 2001 : 67-85)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย

4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลั ย ใชวิธีการวิจัย เชิง ผสม
(Mixed - Method Research) ระหวางการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Research)ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
4.1 กลุมเปาหมายในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ใชในการในการวิจัยนี้ไดแก บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ราย ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Selection) แบงการเก็บขอมูลออกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอยางละ 2 แหง ไดมหาวิทยาลัยเปาหมาย
ของรัฐไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนไดแก มหาวิทยาลัยหัว
เฉียว และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยใชหลักการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการ
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ติดตอบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยตรง ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กําหนดจํานวนผูให
สัมภาษณทั้งสิ้นแหงละ 5 ราย
4.2 ประชากรและกลุมตัวอยางจากทําวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรในการวิจัย คือ กลุมบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย จํานวน 18,519 ราย (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึกษา 2559) คํ านวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูต รของทาโร ยามาเน (Yamane 1967) ไดขนาดกลุมตั วอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยเพิ่มขนาดตัวอยางอีก 10 หนวย ไดขอมูลที่ตองจัดเก็บจํานวน 410 ตัวอยาง การสุมตัวอยางผูวิจัย
ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ทําการจับฉลากมหาวิทยาลัยที่ตองการจัดเก็บโดยแบงเปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลและเอกชนที่ตองจัดเก็บดังนี้
ตารางที่ 1

กลุมตัวอยางที่จัดเก็บ
กลุมตัวอยาง

มหาวิทยาลัยเอกชน 8 แหง
(เก็บขอมูลแหงละ 26 ราย)
รวม 208 ราย
-เก็บไดจริง 203 ราย

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
16 แหง
(เก็บขอมูลแหงละ 13 ราย)
รวม 208 ราย
-เก็บไดจริง 207 ราย

รายชื่อมหาวิทยาลัย
1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.มหาวิทยาลัยธนบุรี
3.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4.มหาวิทยาลัยรังสิต
5.มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ
6.มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
7.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.มหาวิทยาลัยบูรพา
5.มหาวิทยาลัยขอนแกน
6.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
7.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
8.มหาวิทยาลัยมหิดล
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
12.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14.มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
16. มหาวิทยาลัยทักษิณ
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4.3 เครื่องมือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวการวิเ คราะห เอกสาร ผูวิจัยใชกรอบแนวคิ ด และวั ตถุ ประสงคในการวิจัย ตลอดจนผลงานในการวิจัย เป น
แนวทางในการวิเคราะห ทางดานเนื้อหาภายใตทฤษฎีทางการจัดการความขัดแยง ผานการวิเคราะหและแนวคิดของนักวิจัย
และนักวิชาหลาย ๆ ทาน เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเบื้องตน และสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางนําไปสัมภาษณเชิงลึก
บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยจํานวน 20 ราย
การวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยแนวคิดการทําวิจัยของ สุภางค จันทวานิช (2553 : 128-130) ใชการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเส า(triangulation) ด านข อมู ล (data triangulation) คื อ การพิ สู จน วาข อมู ล ที่ ผู วิจัย ได ม านั้ นถู กต อง โดย
เปรียบเทียบความตางของแหลงเวลา สถานที่ และบุคคล มีการตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation)
คือ ตรวจสอบวาโดยการรวบรวมขอมูลภาคสนามแตละแหงใหมีผูวิจัยสองราย และ การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
ขอมูล (Methodological triangulation) คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชนใช
วิธีการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย
หลังจากไดบทสัมภาษณเชิงลึกมาแลวคณะผูวิจัยจะนําบทสัมภาษณมาถอดบทสัมภาษณแลว ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมขอมูล และเรียงขอมูล ตลอดจนจัดลําดับขอมูลตามเนื้อหาที่ตองศึกษา จากนั้นวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ เพื่อคนหาตัวชี้วัดที่สอดคลอง กับสภาพจริง ภายใตบริบท
จริง ตอจากนั้น คือการสังเคราะหขอมูล เปนการนําเอาขอมูลทีไ่ ดจากการวิเคราะหมาทําการสังเคราะหอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับ ที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ องมื อการวิ จัย ได แ ก แบบสอบถามที่ ผ า นการทบทวนวรรณกรรมและปรึ ก ษาอาจารย ที่ ป รึ กษา โดย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลตอนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบจํานวน 7 ขอ ประกอบไปดวย
เพศ อายุ วุฒิการศึ กษา สถานภาพ ตํ าแหนงทางวิชาการ สาขาที่ทําการสอน และ ประสบการณในการปฏิบัติง านในสาย
วิชาการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุข องความขัด แยง แบบสอบถามเปนมาตรส วนประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ สาเหตุความขัดแยง ประกอบไปดวยดานการสื่อสาร จํานวน 7 ขอ
ดานโครงสรางองคการ จํานวน 7 ขอ และดานความสัมพันธ จํานวน 7 ขอ รวมเปน 21 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยง แบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ การมีเปาหมายที่ชัดเจน จํานวน 5 ขอ และ การทํางานสมานฉันท
จํานวน 5 ขอ รวมเปน 10 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแกไขความขัดแยง แบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale)
5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยง จํานวน 4 ขอ การเอาชนะ จํานวน 4 ขอ การยอมให จํานวน
4 ขอ ความรวมมือ จํานวน 4 ขอ ประนีประนอม จํานวน 4 ขอ รวมเปน 20 ขอ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปดแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยง ประกอบไปดวย 3 ขอคําถามไดแก ทาน
มีแนวทางในการจัดการปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลอยางไร ทานมีแนวทางในการจัดการความขัดแยงภายในกลุมอยางไร
และทานมีแนวทางในการจัดการความขัดแยงระหวางกลุมอยางไร
4.5.การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดย
อาศัยดุลยพินิจของ ผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน ตรวจสอบความครอบคลุมตามองคประกอบที่กําหนด และพิจารณาประเมิน
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ความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะ การวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยจึงไดทํา การทดสอบความเชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถาม โดยไดทําการทดลอง (try-out) กับกลุม ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางไดแ ก อาจารย ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 40 ชุด แลวนําผลการทดสอบมาหาคาสัม ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ
(alpha coefficient) ด วยวิ ธีข องครอนบัช (Cronbach’s alpha: ) โดยค า ที่ ได จะตองมากกวาหรื อเทากับ 0.70
เครื่องมือนี้จึงสามารถนําไปใชสําหรับการรวบรวมขอมูล (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 132) ผลการวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธิ์
ดวยวิธีของครอนบัช ไดดังนี้ ดานสาเหตุความขัดแยงไดคาอัลฟา 0.84-0.96 ดานการปองกันความขัดแยง อยูในชวง 0.920.93 ดานการแกไขความขัดแยง อยูในชวง 0.84-0.94 สรุปไดวาแบบสอบถามผานการทดสอบคุณภาพ
5. การใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหสถิติพรรณนาขั้นพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ไดแก คารอย
ละ (percentage) ในการวัดคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ในสวนสถิติพรรณนา
ตรวจสอบแบบจําลองสมมติ ฐานความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ (Structural Model) เพื่อทดสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL Version 8.52) วิเคราะหความ
กลมกลืนของแบบจําลอง (Goodness of Fit)ซึ่ง อัตราสวนไค สแควรกับองศาความเปนอิสระ (Chi-square/df) และ ดัชนี
รากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือปรับมาตรฐาน (SRMR) สําหรับงานวิจัยฉบับนี้จะไมวิเคราะหความสอดคลองของ
แบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย คาไค สแควร (Chi-square )แมจะเปนดัชนีวัดความกลมกลืนที่เปนที่นิยม เนื่องจาก
การวิเคราะห ดวย คาไคสแควรจะมีขอจํากัดในกรณีที่ n มีคามากเพราะจะทําใหคาไค สแควรสูงมากจนอาจทําใหสรุปผลได
ไมถูกตอง
ในสวนสถิติสรุปอางอิง เพื่อตอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบคงตัวแปรสังเกตได โดยอาศัย
รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือ โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship Model or LISREL Model)
5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยนําผลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด ในแบบสอบถาม และผลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก
มาสรุปรวมกัน และแยกประเด็นเพื่อการหาแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ใน
ลักษณะของการพรรณนาขอมูล โดยอาศัยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล (รอยละ 50.49)ใกลเคียงกับ
มหาวิทยาลัยของเอกชน (รอยละ 49.51) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 67.6) อายุอยูในชวง 36-45 ป (ร อยละ 46.59)
การศึกษาสวนใหญจบระดับปริญญาโท (รอยละ 58.05) สถานภาพสวนใหญเปนโสด (รอยละ 55.12) ตําแหนงคืออาจารย
(รอยละ 77.07) สาขาที่สอนสวนใหญอยูกลุมคณะมนุษยศาสตร (รอยละ 41.5) และมีประสบการสอนต่ํากวา 10 ป (รอยละ
60.73)
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ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะหใน
ภาพรวม
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ดวยวิธี Maximum
Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.52 เพื่อทําการเปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้น กับขอมูล
เชิงประจักษ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยปรับพารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลง
เบื้องตน ใหคาความคลาดเคลื่อนสัมพันธกันได จนกระทั่งดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดังนี้

รูปภาพที่ 2 แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย (โมเดลหลังปรับ)
ผลการวิจัยพบวา สาเหตุความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเกิดจากโครงสรางขององคการ ( x
= 0.71) ในสวนการปองกันความขัดแยงเกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท ( x = 0.72) และการ
แกไขความขัดแยงไดแกการแกไขความขัดแยง โดยการประนีประนอม (x = 0.61) โดยสาเหตุความขัดแยง มีความสัมพันธ
กับการปองกันความขัดแยง (= 0.33) สาเหตุความขัดแยง มีความสัมพันธกับ การแกไขความขัดแยง ( = 0.22) และการ
ปองกันความขัดแยงมีความสัมพันธกับการแกไขความขัดแยง (= 0.53) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 สรุปผลจากการวิเคราะหเชิงเนื้อหารวมกันระหวางขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยผลการวิจัยพบวา
1.1. สาเหตุ ความขัดแยงดานการสื่อสารของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญเกิดจาก
ความเขาใจในความหมายของขอมูลที่ไดรับมาปฏิบัติไมตรงกัน การสงและรับขอมูลที่ไมถูกตอง และ การรับขอมูลไมตรงกัน
ในเรื่องเดียวกันตามลําดับ ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานโครงสรางระหวางบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
ภาครัฐบาลและเอกชน ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานการสื่อสาร พบวา มหาวิทยาลัยภาครัฐบาลจะมีปญหา การ
รับขอมูลไมตรงกันในเรื่องเดียวกัน สูงกวาของเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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1.2. สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย เกิดจาก โครงสรางองคการ
ซึ่งมีเหตุหลักมาจาก การมอบอํานาจหนาทีท่ ี่คลุมเครือไมชัดเจน การแบงภาระงานที่ไมเปนธรรม และ การแบงงานที่ซ้ําซอน
กัน ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานโครงสรางระหวางบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยภาครัฐบาลและเอกชน
พบวาไมมีขอใดแตกตางกัน
1.3. สาเหตุของความขัดแยงดานความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย เกิดจาก บุคลากรมี
อุดมการณทํางานที่แตกตางกัน บุคลากรมีคานิยมในการทํางานแตกตางกัน และบุคลากรมีความชํานาญและถนัดที่แ ตกตางกัน
ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานความสัมพันธพบวา มหาวิทยาลัยภาครัฐจะมีปญหาในทั้งสามปจจัยสูงกวาภาคเอกชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยผลการวิจัยพบวา
2.1 ความขัดแยงเปนเรื่องปกติของสังคม การมีความขัดแยงในระดับที่เหมาะสมเปนสิ่ง ที่จําเปนในการ
พัฒนาองคการ แตเมื่อมีความขัดแยงที่มากขึ้น แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
มีหลายวิธีการที่จะชวยใหความขัดแยงไดคลี่คลาย หรือลดนอยลง โดยอาศัยวิธีการคุยกันตอหนา จะชวยหลีกเลี่ยงการเขาใจ
ผิดกันไดเปนอยางดี หลีกเลี่ยงการใชวิธีการสงขอความผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โทรศัพท จดหมาย หรือพูดผานบุคคลที่สาม ซึ่ง
อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดกันมากขึ้น เพราะการพูดคุยกันโดยไมเห็น สีหนาทาทางกัน อาจยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลง
และควรมีการเจรจากันในที่สวนตัว โดยปราศจากบุคคลที่ ไมเกี่ยวของ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นจากบุคคลเหลานั้น
และใหคูขัดแยงไดแสดงอารมณ ความรูสึกอยางเต็มที่ ใหปลดปลอยอารมณที่คับของใจของแตละฝายและพยายามใหแตละ
ฝายไดเขาใจและรับรูความรูสึกที่แทจริงของกันและกัน
2.2 ในกรณีเกิดความขัดแยงแลวตองอาศัยคนกลางไกลเกลี่ย ผูทําหนาทีค่ นกลางตองไมยึดติดเอาความคิด
ของตนเองเปนใหญ ควรมีความยืดหยุน ยอมรับฟง เพื่อใหไดขอยุติในการจัดการความขัดแยงโดยสันติ การใหคูขัดแยงได
รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ก็เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะชวยใหความขัดแยงคลี่คลายลง โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย
เอง เราจะพบวาอาจารยตางก็มีอัตตาในตนเองสูง สงผลให การทํางานสวนใหญจะเปน การทํางานแบบตางคน ตางทํา ตาม
ความคิดและเปาหมายของตัวเอง ผลที่ตามมาทําใหเกิดขอขัดแยงและไปไมถึงจุดหมายรวมกัน การจัดการความขัดแยง ที่
เหมาะสมในเรื่องนี้ คือการระดมความคิด และเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เห็นตรงกันและนําไปปฏิบัติรวมกันจะทําใหลดความขัดแยง
ในการทํางานได
2.3 เมื่อมีความขัด แยง ขึ้น การใชค นกลางในระหว างการเจรจา หากผูทําหน าที่ ไกล เกลี่ย เห็นดวยกั บข อ
โตแยงบางเรื่องของคูขัดแยงที่มีเหตุผลดี ตองรูจักยอมรับ ไมตองอายหรือเกรงวาจะเสียหนาแตประการใด เพราะการยอมรับ
ความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่งโดยปราศจากอคติ จะลดทอนความรูสึกไมเปนมิตรลงไปได แตหากความขัดแยงมีม ากเกินกวา
ที่จะคุยกันดวยเหตุผล ควรหาเวลาออกจากสถานการณที่ตึงเครียด เพื่อใหทุกฝายไดมีเวลาทบทวนในเรื่องที่ขัดแยง เมื่อจิตใจ
สงบลงคอยกลับมาเจรจากันอีกครั้ง อยารีรอที่จะขอความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก เชน หัวหนางาน หรือตํารวจ หากผูที่
เปนคนกลางในการเจรจานั้นตกอยูในอันตราย ในกรณีที่ไมมีฝายใด ยอมลดราวาศอกใหกัน ตองเจราจาหาขอยุติที่เปนกลาง
โดยไมใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูชนะ และควรยุติขอพิพาทไวชั่วคราว เพราะบอยครั้งกาลเวลาสามารถเยียวยาความขัดแยงได
อยางเหมาะสมและเกิดผลดีกับทุ กฝาย ความขัดแยงในการบริหารหลักสูต รในสถานศึกษาแมจะเกิ ดจากหลายสาเหตุดัง ที่ไ ด
ศึกษาวิจัยมา แตโดยทั่วไปแลว ก็สามารถคลี่คลายไดอยางดี โดยการใชดวยวิธีการที่กลาวมานี้ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ
และสภาพของความขัดแยง ซึ่งผูที่จะนําวิธีการจัดการความขัดแยงไปใชจะตองเลือกใหเหมาะสม หรืออาจใชวิธีการผสมผสาน
โดยใชทักษะของผูจัดการความขัดแยงนัน่ เอง
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7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
7.1 อภิปรายผล
7.1.1 ผลจากการวิ เ คราะห ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณจะพบว า ป ญ หาสํ าคั ญ ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยสาเหตุหลัก ๆ มาจากโครงสรางขององคการ ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการตอบคําถาม
ปลายเปดจะพบวา มหาวิทยาลัยของรัฐมักจะมีปญหาในดาน โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใหอิสระและขาด
การตรวจสอบอยางเป นระบบ รวมถึ ง ค านิ ย ม ที่ กลัวเสื่ อมเสี ย ชื่ อเสี ย งของสถาบั นหากป ญ หาเหล านี้ ถูกเผยแพร ออกไป
กอใหเกิดชองทางในการปดบังปญหา และละเลยปญหาไมมีแนวทางปองกัน การพูดคุยถึงปญหาจะเกิดขึ้นในลักษณะของการ
เยียวยาแกไขแลวเทานั้น ซึ่งในสวนนี้มหาวิทยาลัยเอกชนจะมีการประชุมแบบเปนทางการและไมเปนทางการดีกวา ปญหาดาน
โครงสรางอีกประการหนึ่งคือเรื่องของการจัดสายการบังคับบัญชาที่บางครั้งเปนแบบหลวม ๆ การมีการจัดโครงการพิเศษใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งหลายตอหลายครั้งนํามาซึ่งความขัดแยงในแงของผลประโยชนที่ไมลงตัวกัน ปญหาในเรื่อง การมอบอํานาจ
หนาที่ที่คลุมเครือไมชัดเจน การแบงภาระงานที่ไมเปนธรรม การแบงงานที่ซ้ําซอนกัน ทั้งนี้งานของอาจารยในมหาวิทยาลัย
นอกจากการจั ด การเรี ย นการสอนแล ว ยั ง มี เ รื่ อ งของ การวิ จัย การให บ ริ การทางวิ ช าการแก ชุ ม ชน และการทํ านุ บํ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ยั ง ไม ร วมงานบริ ห ารสํ าหรั บ อาจารย ที่ เ ป นผู บ ริ ห าร งานนิ เ ทศนั กศึ กษา และงานอื่ นๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
มอบหมาย ความถนัดที่แตกตางกัน ทําใหอาจารยบางทานเลือกที่จะหลีกเลี่ยงงานบางอยาง บางมหาวิทยาลัยมีการจัดการแบง
งานตามความถนัดของอาจารย แตกม็ ักจะไมมีการชี้แจง และประชุมมอบหมายงานที่ชัดเจน การทับซอนของงาน กอใหเกิด
ความไมพอใจกัน และหลายครั้งเมื่อเกิดความขัดแยง ในเรื่องของการจัดโครงสราง ก็ไมมีผูเขามาไกลเกลี่ยแกไข จนกวาปญหา
เหลานี้จะเกิดปญหาแลวจึง จะมีการแกไขปญหา ตัวอยางเชนจากการตอบคําถามปลายเปด จากมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
ซึ่ง จะมีชี้แจงสาเหตุของปญหา และหาทางออกรวมกัน กรณีที่เกิดจากปญหาในการทํางานจนเกิดความขัดแยงแลวเทานั้น ซึ่ง
ผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวจะสอดคลองกับแนวคิดที่ วา ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกั บ
จุดมุงหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอยางแตเปนการพึ่งพาอาศัยในทางลบ การที่แ ตละฝายไปดวยกันไมได ในเรื่องเกี่ยวกั บ
ความต องการ ไม วาจะเป นความต องการจริ ง หรื อศักยภาพที่ จะเกิด ตามต องการ มั ก เกิ ด จากป ญหา โครงสร างองค การ
(ธนวรรณ เกิดนาวี 2549) และแนวคิดของ Pneuman & Bruehl (1982, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2540) ที่เสนอวา
ความคลุมเครือ ความคลุมเครือขององคการที่เปนเหตุแหงความขัดแยงที่สําคัญไดแก ความคลุมเครือในโครงสราง และความ
คลุมเครือในบทบาท โครงสรางขององคการที่คลุมเครือทําใหยากที่จะเขาใจไดวา สายการบังคับบัญชาเปนอยางไร ใครทํา
หนาที่อะไร ความคลุมเครือในบทบาททําใหไมเขาใจวาใครตองรับผิดชอบอะไร ผลที่เกิดขึ้นทําใหงานบางอยางมีคนรับผิดชอบ
หลายคน แตงานบางอยางไมมีใครรับผิดชอบเลย นอกจากนี้ เสนาะ ติเยาว (2544: 306) ไดกลาวถึงสาเหตุของความขัดแยง
ในองคการวาเปนความขัดแยงทางโครงสราง ซึ่งมีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ ความขัดแยงโดยสายการบังคับบัญชา ความ
ขัดแยงโดยหนาที่ ไดแก การขัดแยงระหวางหนวยงานตางๆ ในองคการ ซึ่งเกิดจากการมีหนาที่แตกตางกัน ความขัดแยงโดย
อํานาจ อํานาจในองคการที่กอใหเกิดความขัดแยงบอยๆ คืออํานาจสั่งการ กับอํานาจใหคําปรึกษาแนะนํา และ ความขัดแยง
โดยทางการและไมใชทางการ
7.1.2. การป องกั น ความขั ด แย ง เกิ ด จากการป อ งกั นความขั ด แย ง โดยการทํ า งานสมานฉั น ท ซึ่ ง ใน
มหาวิทยาลัยจะเนนที่ การสนับสนุนใหมีผูประสานงานในระดับหนวยงาน และเมื่อเกิดความขัดแยงในการทํางานจะมีการไกล
เกลี่ยใหเขาใจกันเสมอ ผลจากการสัมภาษณพบว ามีการเสนอว าเมื่อพบบุคคลผูเปนต นเหตุข องปญหาความขัดแย ง ควรหา
สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น มีการพูดคุยในทันทีเพื่อเปดโอกาสในการปรับปรุงและแกไขเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยง
ขึ้นซ้ําอีก และไมปลอยปญหาใหเปนเรื่องเรื้อรัง ทั้งนี้เปนเพราะลักษณะของการปองกันความขัดแยงที่แทจริงของมหาวิทยาลัย
มักจะไมมีความชัดเจน จําเปนตองใชวิธีมีปญหาเปนกรณีไปแลวคอยหาทางเยียวยาแกไข ซึ่งไมนาจะเปนวิธีที่ถูกตองนัก ดังที่
พรนพ พุกกะพันธุ (2542: 156 - 157) ได เสนอวา ความขัด แยงมีผลเสียและเปนอันตรายทั้งแกตั วบุคคลและองคการ
กอใหเกิดผลเสียตออารมณ สุขภาพ รางกาย และสุขภาพจิตของผูที่เกี่ยวของ ทําใหเสียเวลาเสียคาใชจายและเกิดความ
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สิ้นเปลือง เสียแรงงาน บุคคลขาดการยอมรับซึ่งกันและกันขาดความไววางใจ ไมเคารพซึ่งกันและกัน ขาดความรวมมือ ขาด
ความคิดริเริ่ม การสื่อสารระหวางบุคคลถูกบิดเบือนทําใหประสิทธิภาพการทํางานบุคคลลดลง ทําลายความสมานฉันทและ
ความกลมเกลียวในการทํางานของกลุม เปนอุปสรรคตอกระบวนการตัดสินใจ ทําใหตองตัดสินใจดวยความเสี่ยงทําใหคนไม
พอใจที่จะทํางาน เกิดการเฉื่อยงาน ทําใหสูญเสียกําลังคน เมื่อบุคคลไมสามารถที่จะทนอยูก็จะหนีไปจากองคการนั้น ถาหาก
แกปญหาไมดีแลวความขัดแยงอยางหนึ่งจะนําไปสูความขัดแยงอื่นๆ อีก เนื่องจากความขัดแยงมิใชเปนสิ่งดีทั้งหมดหรือเสีย
ทั้งหมด ความขัดแยงมีทั้งประโยชนและโทษ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของความขัดแยงและระดับของความขัดแยง
7.1.3. ในสวนการแกไขความขัดแยง อาจารยทางมหาวิทยาลัยจะเนนเรื่องการประนีประนอม ซึ่งผลจาก
การเก็บแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จะใหความสําคัญในเรื่อง แมจะรูสึกไมพอใจและเห็นวาตนไมผิด แตทานก็จะ
ยอมประนีประนอมกับคูขัดแยง เพื่อยุติปญหา ทานจะพยายามหาขอตกลงกันกับคูขัดแยง สวนผลจากการตอบแบบสอบถาม
ปลายเป ด พบว า อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เสนอว า ใช ป ระนี ป ระนอม อธิ บ ายและแสดงความคิ ด เห็ นที่ เ ป นเชิ ง บวก
ประนีประนอม ยอมไดก็ยอมเพื่อไมใหเกิดปญหาจะดีที่สุด ประนีประนอม ใหเกิดจุดที่สามารถยอมรับซึ่งกันและกันได บางครั้ง
อาจพูดคุยแบบประนีประนอม หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา และควรใชจิตวิทยาในการสื่อสาร ในขณะที่อาจารย ภาคเอกชนเสนอ
วา เมื่อมีปญหาขัดแยงกันก็ตอง พูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน รวมพูดคุยกันทุกฝาย ดวยเหตุผล และเนนการ
ประนีประนอมเปนหัวใจหลัก และที่สุดหากการประนีประนอมไมไดผลก็จะใชวิธี หาผูที่สามารถพูดคุย ประนีประนอมทั้งสอง
กลุมไดมาเปนคนกลางชวยไกลเกลี่ย ดังที่ วรนารถ แสงมณี (2544) ไดเสนอวา การประนีประนอม หมายถึง การใชวิธีการ
เจรจาตอรองซึ่งเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความยินยอม ถอยทีถอยอาศัยหรือที่เรียกวาพบกันครึ่งทาง หลักสําคัญคือคูกรณี
แต ล ะฝ ายต า งก็ ไ ด ป ระโยชน แ ละต องยอมเสี ย ประโยชน บ าง มิ ใ ช ฝ ายหนึ่ ง ได ห รื อ เสี ย อย างเดี ย วอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ของการ
ประนีประนอมคือแยกกลุมที่ขัดแยงกันจนกวาจะหาขอยุติได เลี่ยงที่จะตองเผชิญหนากัน หรือใหสิ่งตอบแทนแกกลุมหนึ่ง เพื่อ
ยุติขอขัดแยง ดังนั้น เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540) เสนอวา เปนการแสดงพฤติกรรมที่ผูบริหารมุงจะใหทั้งสองฝายมีความ
พอใจบาง เปนลักษณะที่หากจะไดก็ควรจะยอมเสียบาง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง ซึ่ง เสนาะ ติเยาว (2544: 303) ได
ใหขอคิดเพิ่มเติมที่นาสนใจวา การประนีประนอมเปนกลยุทธในการแกไขความขัดแยงมี แบบแพ-แพ (Lose-Lose) เปนวิธี
แกปญหาความขัดแยงที่ทั้งสองฝายแพทั้งคู มีวิธีแกความขัดแยงไดหลายวิธีคือ วิธีแรก วิธีประนีประนอมหรือพบกันครึ่งทาง
วิธีที่สอง ใหฝายใดฝายหนึ่งยอมอีกฝายหนึ่ง วิธีที่สามใชบุคคลที่สามมาไกลเกลี่ยหรือทําหนาที่ตัดสินความผิดถูก วิธีที่สี่ ใช
กฎเกณฑหรือระเบียบของทางราชการมาแกปญหาความขัดแยง ทั้งสี่วิธี ผูขัดแยงทั้งสองฝายจะเปนผูแพ ใชไดในบางกรณี
เทานั้น เพราะแกปญหาไมไดจริงและคนที่เกี่ยวของกับความขัดแยงตางก็ไมชอบ แสดงใหเห็นวาหนทางการแกไขปญหาของ
อาจารยมหาวิทยาลัยที่ใชอยู อาจไมใชวิธีการแกปญหาที่สรางความยั่งยืน
7.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
7.2.1 บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยก็ไมตางจากหนวยงานอื่น ๆ ที่มีความขัดแยงเปนเรื่องปกติ แต
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนแหลงผลิตปญญาชนออกมารับใชบานเมืองจึงจะเห็นไดวาในเรื่องของปญหาความขัดแยงมักจะเปน
ปญหาที่เกิดจากโครงสราง และการไมสื่อสารกันใหชัดเจนระหวาง ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา การแกไขปญหาโดยเนน
การประนีประนอมจะเปนวิธีหลักที่อาจารยใชในการแกปญหา และมักจะพบวาปญหาความขัดแยงสวนใหญจะถูกลืม มากกวา
จะถูกคลี่คลายไปในทิศทางที่ถูกตอง ความไมพอใจของอาจารย หรือการละเลยตนตอแหงปญหา หลายตอหลายครั้งจะนํามา
ซึ่งความรุนแรง หรือจบดวยการใหออก หรือลาออกดวยความไมเขาใจของอาจารยอยางที่ไมควรจะเปน ดังนั้น การสรางความ
ชัดเจนของโครงสรางขององคการ การจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน จึงเปนสิ่งสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะใหความสําคัญเปนลําดับ
แรก ๆ
7.2.2 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก
ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ การแยกเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและมุงเนน
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ไปในบางดาน อาจเปนนโยบายที่จําเปนต องทบทวน หรื อหากจะดําเนิ นการไปตามทิศทางดัง กลาว ผู บริหารก็จําเป นตอง
จัดสรร แบงงาน อาจารย และมอบหมายงานใหชัดเจนกวาที่เปนอยาง เชน หากตองการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ก็จําเปนต องมอบหมายงานวิ จัยให อาจารย ทุกคนในมหาวิ ท ยาลัย ให ทําให สําเร็ จ และที่สํ าคั ญต องไมลื ม ภารกิ จหลั กของ
มหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม ดังนั้น การพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการถายทอด การจัดสรร
ชั่วโมงการสอนจึงตองมีการประชุมอยางตอเนื่อง
7.2.3 การจัดโครงการพิเศษ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายมหาวิทยาลัยมีการจัดขึ้นเพื่อสรางรายได ซึ่งโครงการ
เหลานั้นสรางผลตอบแทนใหแกทั้งมหาวิทยาลัยและคณาจารยที่สอน แตโครงการเหลานี้ก็เปนปญหา หากไมมีการวางทิศทาง
ตรวจสอบ ควบคุม ที่ดี หากไมไดผูบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล โครงการเหลานี้ มักเปนแดนสนธยา ที่เอื้อประโยชนใหกับ
อาจารยเฉพาะกลุม สรางระบบพวกพอง และสรางความแตกแยกในหมูคณาจารยไดง าย หากมองด วยหลั กการบริห าร ก็
เปนไปไดที่อาจารยที่สนิทกัน ก็ยินดีที่จะเขารวมโครงการเดียวกัน แตในแงคุณภาพของการเรียนการสอน หากยึดผลประโยชน
ของผูเรียนเปนที่ตั้ง ตัวโครงการและหลักสูตรตางๆ นาจะเปนการรวมตัวกันของผูที่เชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรนั้นๆ ตองมี
การวางตัวผูสอนใหถูกกับหลักสูตร ไมใชถูกใจผูบริหารหลักสูตร และตองมีความโปรงใส ในการจัดอาจารยผูสอน เพื่อไมเกิด
ความแตกแยกกันในระหวางคณะ ในระหวางอาจารยผูไดสอน และผูไมไดสอน
7.2.4 การปองกันความขัดแยง เกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท และ การแกไข
ความขัดแยงที่เนนเรื่องการประนีป ระนอมเปนอีกประเด็นหนึ่ งที่มหาวิ ทยาลัยควรนํามาทบทวน เปนเพราะโครงสรางของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป นที่ร วมของคนเก ง และคณาจารย ที่ มี ค วามสามารถ จึ ง มั กจะเกิ ด ป ญ หาการไม ล งรอยกั นทางวิ ช าการ
ผลประโยชน อีกทั้งเมื่อเกิดปญหาขึ้นก็มักจะใชวิธีหลีกเลี่ยงปญหา โดยยอมๆ กันไปมากกวาจะหาวิธีแกไขปญหา หรือสราง
ระบบระเบียบการแกไขที่จริงจัง ทั้งนี้ในเชิงทฤษฎีแลว การจัดการความขัดแยงตองมีการเผชิญกับปญหาโดยตรงและเปดเผย
บางสถานการณก็ตองพยายามไมเขาไปเกี่ยวของดวย หรืออาจตองใชอํานาจบังคับผูอื่น หากเห็นวาปญหาที่ เกิดขึ้นเปนเรื่อง
เล็กนอยพยายามหาทางเจรจาตอรอง สุดทายคือการพยายามหาทางประนีประนอมยอมเปนทั้งผูใหและผูรับ ไมใชจะใชกรณี
ของการประนีประนอมไปกับทุกเรื่อง เพราะน้ําหนักของปญหาและความขัดแยงแตและบริบทยอมมีความแตกตางกัน หลาย
ครั้งปญหาที่ใชวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่ผิดวิธี กลับจะกลายเปนเหมือนเชื้อโรคที่ดื้อยา และมักจะสงผลที่รุนแรงในเวลา
ตอมา
7.2.5 ความขัดแยงเปนสิ่งที่บุคลากรมหาวิท ยาลัยเผชิญ อยูบอยครั้ง ซึ่งเห็นได จากขาวทางหนาสิ่งพิม พ
ตางๆ บุคลากรหลายคน มี ความเชื่อวาความขัดแยง เปนสิ่ งเลวร าย เปนตัวสกัดกั้นความเจริญก าวหนา และเปนตัวทําลาย
องคการ แทจริงแลวความขัดแยงมิใชตัวการทีก่ อใหเกิดความสับสนวุนวาย แกองคการ แตเกิดจากวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพ
ในการแกไขขอขัดแยงตางหาก แมวาความขัดแยงจะเปนสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไมได แตถารูจักวิธีการบริหารจัดการหรือวิธีแกไขที่ดี ก็
จะเปนการใหคุณประโยชนอีกดวย เปนพื้นฐานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคม ในมหาวิทยาลัย สาเหตุของ
ความขัดแยงส วนใหญเกิ ดจากการจัดการผลประโยชน โครงสรางการบริห ารงานของมหาวิท ยาลั ยที่ใ หอิสระและขาดการ
ตรวจสอบอยางเปนระบบ รวมถึงคานิยมที่กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันหากปญหาเหลานี้ถูกเผยแพรออกไปทําใหปญหา
สะสม แนวทางในการจัดการความขัดแยง โดยการใชการเจรจาอยางสันติวิธี เริ่มตนใชการเจรจาไกลเกลี่ย แทนการเลือกใช
วิธีการหลีกหนีปญหา และปจจัยสําคัญที่ทําใหปญหาขัดแยงยุติ คือ บทบาทของคนกลาง และถาเปนผูบริหารระดับสูงจะทํา
ใหปญหายุติไดโดยเร็ว ผูบริหารตองมีการเรียนรูงานที่รับผิดชอบอยางแทจริง และมอบนโยบายใหกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูที่
เกี่ยวของ มอบหมายงานใหเหมาะสมกับคน นอกจากนี้ จะตองมี การสื่อสารอยางสม่ําเสมอเพื่อใหทุกฝายรับทราบ ตองมี
ความเที่ยงตรง โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความชอบธรรม มีความนาเชื่อถือ มีความโปรงใสยุติธรรม
7.2.6 ความขัดแยงถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยที่มีความคิดเห็นตางกัน ไมวาจะเกิดขึ้นระหวาง
ใครก็ตาม หากคูขัดแยงไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ผูที่ จะทําหนาที่แกไขความขัดแยงตองเลือกวิธีการที่จะคลี่คลายให
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เหมาะสมกับบริบทใหมากที่สุด เพื่อใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลวนั้นไดคลี่คลายไปในทางที่ดีไมใหลุกลามบานปลายกลายเปน
ปญหาตอไปอีก
7.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
7.3.1 งานวิจัยที่จัดทําขึ้นมีลักษณะการทําวิจัยแบบภาคตัดขวาง ทั้งนี้ดวยขอจํากัดของเวลา จึงอาจทําให
ขอมูล ที่ไมค รบถวนผูที่ส นใจ อาจจะนําประเด็ นของปญหา และกรอบแนวคิ ดไปศึ กษาวิ ธีในลั กษณะอนุกรมเวลาก็น าจะได
ขอมูลที่มีมิติในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
7.3.2. งานวิจัยที่จัดทําขึ้นในการทําวิจัยเชิงปริมาณไดพยายามแบงสั ดสวนของผูตอบในมหาวิทยาลัยรัฐ
และเอกชนในสัดส วนที่ใ กลเคี ยงกัน แตใ นเวลาจัดเก็บประสบป ญหาในการใหความรวมมือของมหาวิทยาลัยเอกชน ทํ าให
จั ด เก็ บ ได น อยมหาวิ ท ยาลั ย กว าที่ ไ ด ค าดหมายเอาไว ทํ าให สั ด ส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ มี จํ านวนเป นสองเท า ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน (16: 8) หากพิจารณาในแงของสัดสวนของผูตอบอาจไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาในเชิงชั้นของ
องคการจะพบวามีความแตกตางกัน ซึ่งผูที่ สนใจต อยอดงานวิจัย ชิ้นนี้อาจจะพัฒ นาวิธีการจัดเก็บใหม ใหได สั ดสวนระหวาง
มหาวิทยาลัยที่เทาเทียมมากกวาที่เปนอยู
7.3.3. ตัวแปรปญหา การปองกัน และการแกไขความขัดแยง ในกรอบแนวคิด ถูกนํามาศึกษาในลักษณะ
ของการหาคาสหสัมพันธ หากผูที่สนใจจะนําตัวแปรดังกลาวไปพัฒนาเปนตัวแปรพยากรณ แลวหาตัวแปรตามอื่น ๆ อาทิ เรื่อง
ของความเครี ย ดในการทํ างาน ความจงรั กภั กดี การเป นสมาชิ กที่ ดีข ององค การ ก็ จะทํ า ให ง านวิ จัย ที่ต อยอดได มิ ติ แ ละ
ประโยชนในแงของการบริหารในมิติอื่นๆไดครบถวนยิ่งขึ้น
7.2.4. ด วยข อจํ ากัด ของเวลา ในการทํ าวิจัย เชิ ง คุณภาพ ดวยวิธีการสัม ภาษณ แบบเจาะลึ กอาจจะไม
เหมาะสมเทากับการสนทนากลุม ดังนั้นผูที่สนใจในประเด็นของงานวิจัยดังกลาวอาจปรับเทคนิคในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ก็
นาจะไดความลุมลึกของผลที่ไดรับมากยิ่งขึ้น
7.2.5. ในการเก็บมหาวิทยาลัยเอกชนสําหรับงานวิจัยฉบับนี้ สามารถเก็บขอมูลไดเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครเทานั้ น ดั งนั้นหากจะไดความสมบูรณ จากงานวิจัย ผูที่ส นใจอาจจะดําเนินการเก็บ มหาวิทยาลัย เอกชนใน
ตางจังหวัดเพราะนํามาวิเคราะหโมเดลใหม ก็อาจจะไดมุมมองที่มีความแตกตางมากจากเดิม
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คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มผี ลตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Corporate Social Entrepreneurship Affecting Corporate Economic
Sustainability of the Stock Exchange of Thailand
อําพล ชะโยมชัย
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ampolmarketing@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีตอ ความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของบริษัทในตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ใช ในการวิเคราะหเปนคาเฉลี่ย ของขอมูลรายป
พ.ศ. 2555-2557 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 351 องคกร ประกอบดวย 7 หมวดอุตสาหกรรม ทําการ
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ ผูวิจัยไดพั ฒนาตัวแปรใหมเชิงปริมาณเพื่อใชวัดปจจัย
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจขององคกร ไดแก อัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน จํานวนชองทางการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย อัตราสวน
มูลคาตลาดตอรายได และจํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม และ 2) ตัวแบบที่ดีที่สุดจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ตัวแบบที่ใชอัตรากําไรสุทธิเปนตัววัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร งานวิจัยเสนอแนะวา ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยควรมีนโยบายสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมุงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกตามตัวแปรในปจจัย
ที่งานวิจัยไดศึกษา เชน การสรางชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางเพียงพอ การใสใจความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียแตละกลุม เปนตน ซึ่งจะสงผลดีตอ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของทั้งบริษัทจดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย
คําสําคัญ: ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
Abstract
The objective of this research was to investigate the effects of corporate social entrepreneurship
on corporate economic sustainability of the Stock Exchange of Thailand. The averages of annual data of
351 listed companies in all 7 sectors of Stock Exchange of Thailand (SET) during period 2012 to 2014
were used for analysis. Descriptive statistics and multiple regression analysis were performed. The new
quantitative variables for corporate social entrepreneurship of this study were developed. The results
showed that 1) the important variables that positively affected corporate economic sustainability were
dividend yield, numbers of stakeholder channels, market value per revenue ratio, and numbers of social
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and environmental activities, and 2) the best model from this study was the model that used Net profit
margin as corporate economic sustainability. The study recommends that the stock exchange of Thailand
should provide the appropriated policies in order to supports the listed companies to focus on stakeholders
both internal and external as proven variables from the empirical findings such as building stakeholder
channels enough for communication, serving needs of each stakeholder group, etc. These will have a
positive impact on economic sustainability of listed companies and overall stock market.
Keywords: corporate economic sustainability, corporate social entrepreneurship, Stock Exchange of Thailand
1. บทนํา
ความยั่งยืน (Sustainability) มีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากมนุษยกําลังเผชิญปญหาตางๆทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว สาเหตุเกิดจากจํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นและจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Pandey, 2014) ซึ่งความ
ยั่งยืน ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแกความยั่งยืนทางดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ (Kane, 2011; Saul,
2011) ภาคธุรกิจจําเปนที่จะตองมีสวนรวมในการจัดการปญหาดังกลาว เพราะสังคมทั่วไปมองวา ภาคธุรกิจมุงสรางผลกําไร
โดยไมใสใจผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการขาดจริยธรรมในการทําธุรกิจ (Pandey, 2014; Saul, 2011) ที่ผาน
มาพบวา ภาคธุรกิจใชกิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสังคมและใชกิจกรรมดังกลาว
ในการสรางภาพลักษณองคกร เชน การบริจาค การชวยเหลือบรรเทาทุกข งานจิตอาสา เปนตน แตพบวากิจกรรมสวนใหญ
ไมได มุงแก ไขปญ หาทางสัง คมหรื อสิ่งแวดล อมอย างจริ งจัง (Kane, 2011; Saul, 2011) องค กรธุ รกิจสมัยใหมไดนําแนว
ทางการพัฒนาสูความยั่งยืนเขามาใชในองคกร ทําใหธุรกิจคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียตางๆมากขึ้น (McPhee, 2014; Savitz,
2013; Wood, 2014) รวมถึงเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จทางธุรกิจ (Dabas, 2011; Daily, 2014;
Mitchell, 2012) การศึกษาดานคุณลักษณะที่สงผลตอความยั่งยืนขององคกร พบวา คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทาง
สังคมขององคกรมีความสําคัญตอแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน ทั้งในองคกรธุรกิจ ภาครัฐ และองคกรไมหวังกําไร (Hadad
& Gauca, 2014; Hervieux, Gedajlovic, & Turcotte, 2010; Savitz, 2013) คุณลักษณะดังกลาวมุงหาแนวทางในการ
แกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการสรางประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียตางๆที่เกี่ยวของ (Szekely & Strebel, 2013)
ดังนั้น ผูวิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาปจจั ยดานคุณลั กษณะความเปนผู ประกอบการทางสั งคมขององค กรที่ มีตอความ
ยั่งยืนขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เนื่องจากเปนแหลงระดมทุนขนาดใหญของประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนเขารวมในการพัฒนา
ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย
2. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดความยั่งยืน
ความยั่งยืนตามความหมายของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) คือ การดําเนินงานทางธุรกิจเพื่อสราง
มูลค าให กับ ผูถือหุนในระยะยาวด วยการใชป ระโยชนจากโอกาสของการพัฒนาทางด านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ง แวดลอม
(Stanley, 2012) องค กรธุร กิ จ ต องปรั บ ตั วและตอบสนองต อการเปลี่ ย นแปลงภายนอกองค กร ทั้ งจากความต องการที่
เปลี่ยนไปของผูบริโภคและกฎระเบียบใหมของภาครัฐที่เกี่ยวของกับสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องและยั่งยืน (Joseph, 2013; Savitz, 2013) งานวิจัยที่ผานมาพบวากลยุทธที่มุงเติบโตอยางยั่งยืนสามารถสราง
ประโยชนทางดานการตลาด ลดตนทุน และสรางความสามารถในการแขงขัน (Mathew & Rajan, 2013) และงานวิจัยหลาย
งานใชตัวชี้วัด ทางการเงินในการวัด ความยั่ง ยืนทางเศรษฐกิจขององคกร เชน การเติบ โตของรายได (Revenue growth)
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อัตราสวนกําไรตอสวนผูถือหุน (Return on equity: ROE) อัตราสวนกําไรตอสินทรัพยทั้งหมด (Return on Assets: ROA)
อัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin: NPM) เปนตน (Dave, Wadhwa, Aggarwai, & Seetharaman, 2013; Movassaghi
& Bramhandkar 2012; Rahman & Mazlan, 2014; Siew, Balatbat, & Carmichael, 2013; Siminica, Craciun, &
Dinu, 2015) งานวิจัยครั้งนี้เลือกใชตัวแปรดังกลาวในการวัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร (ดังแสดงในกรอบแนวคิด
การวิจัย ภาพที่ 1)
2.2 คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร
องคกรธุรกิจที่มุงทํางานทั้งเพื่อสังคมและผลประกอบการที่ดี มักพบคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมใน
องคกร (Jiao, 2011; Savitz, 2013) Hervieux, Gedajlovic, and Turcotte (2010) ระบุวา การแสวงหาวิธีการที่จะแกไข
ปญหาสังคมอยางยั่งยืนจะเชื่อมโยงกับคุณลักษณะการเปนผูประกอบการทางสังคม โดยเริ่มตนจากการมีพันธกิจเพื่อสังคม
ดาน Jackson (2014) ไดศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะผูประกอบการทางสังคมขององคกร พบวา ประกอบดวยหลายปจจัย
ได แ ก การมุ ง ผู มี ส วนไดส วนเสี ย การทํ างานเชิ ง รุ กทางสั ง คม บรรษั ทภิ บ าล และความโปร งใส ส วนงานวิ จัย ของ Haat,
Rahman, and Mahenthiran (2008) และ Ergin (2012) สรุ ปว า บรรษัท ภิบ าลสง ผลตอผลประกอบการขององคกร
นอกจากนั้น งานวิจยั ของ Gandy (2012) ไดระบุวา คุณลักษณะการเปนผูประกอบการทางสังคม โดยเฉพาะคุณลักษณะสาม
ประการ ได แ ก ความสามารถในการสรางนวั ต กรรม ความกล าเสี่ ย ง และการทํ างานเชิ ง รุ ก มี ค วามสั ม พั นธ เ ชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิผลขององคกร งานวิ จัยนี้ไดเลือกปจจัยที่สําคัญของคุณลักษณะการเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร ไดแ ก
ความสามารถดานนวัตกรรม ความกลาเสี่ยง การทํางานเชิง รุกทางสังคม การมุงผูมีสวนได สวนเสีย พันธกิ จเพื่อสังคม และ
บรรษัทภิบาล (แสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย ภาพที่ 1)
2.3 ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder theory)
ทฤษฎีนอี้ ธิบายองคกรสมัยใหมจําเปนตองตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก เพราะผูมีสวนได
สวนเสีย เหล านี้ส ามารถเปนไดทั้ง ผูสนั บสนุนและผู ตอต านความอยูร อดขององคกรธุ รกิจ องคกรธุรกิ จสมั ย ใหมจําเปนตอง
ดําเนินงานอยางเปนธรรมและสรางผลประกอบการที่ดีเพื่อสนองตอบความตองการของผูถือหุนพนักงาน คูคา และนักลงทุน
และยังตองใสใจในประเด็นทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นใหความสนใจดวย (Miles, 2012)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3. วัตถุประสงค
เพื่ อศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของป จจั ย คุ ณลั กษณะความเป น ผู ป ระกอบการทางสั ง คมขององค กรที่ มี ต อความยั่ ง ยื นทาง
เศรษฐกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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4. วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จาก
การศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ ตํารา ขอมูลจากอินเทอรเน็ต ซึ่งฐานขอมูลที่ใชหลักของขอมูลวิจัย
คือ ฐานขอมูล SETSMART และขอมูลจากเว็บ www.settrade.com
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ชใ นการศึ กษา คื อ บริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย แ หง ประเทศไทย ประกอบดวย 7 หมวด
อุต สาหกรรม ได แ ก หมวดเกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร หมวดสิ นค าอุ ป โภคบริ โ ภค หมวดสินค าอุ ต สาหกรรม หมวด
อสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดทรัพยากร หมวดเทคโนโลยี และหมวดบริการ การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลตัดขวาง (Crosssectional data) เปนคาเฉลี่ยของขอมูล 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) จํานวน 351 บริษัท
4.2 การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยใชการวิเคราะหสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) โดยวิธี
เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise method) ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องตนของการวิเคราะห ไดแก ความคลาดเคลื่อนมี
การกระจายแบบปกติ (Normality) ความสั ม พั นธ ร ะหว างตั วแปรอิ ส ระและตั วแปรตามในสมการต องอยู ใ นรู ป เส นตรง
(Linearity) คาความคลาดเคลื่อนมีคาเฉลี่ยเปนศูนย คาความคลาดเคลื่อนตองมีคาความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity)
และตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง (No multicollinearity) โดยพิจารณาจากคา Variance inflation factor
(Hair, Babin, & Anderson, 2014)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแปรเชิงปริมาณเพื่อใชวัดปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร และได
ผานการประเมินความเหมาะสมของตัวแปรจากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญทางการเงินในตลาดหลักทรัพย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใชวัดคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร
ปจจัย
ตัวแปร
สัญลักษณ

อางอิง

ความสามารถ
ดานนวัตกรรม

อัตราสวนมูลคาตลาดตอรายได

MVR

ความกลาเสี่ยง

การมีนวัตกรรมหรือการลงทุนวิจัยพัฒนา

INNOV

Dave, Wadhwa, Aggarwal, & Seetharaman
(2013); Delai & Takahashi (2011)

PROMO

Movassaghi & Bramhandkar (2012); Siminica,
Cracium, & Dinu (2015)

REPORT

Aggarwal (2013); Movassaghi & Bramhandkar
(2012); Siminica, Cracium, & Dinu (2015)

STAKE

Jackson (2014); Siew, Balatbat, & Carmichael
(2013)

การทํางานเชิง
รุกทางสังคม

การมีการสงเสริมใหพนักงานเขารวม
กิจกรรมทางสังคมหรือสิ่งแวดลอม
การมีการจัดทํารายงานทางดานสังคม
สิ่งแวดลอม หรือความยั่งยืน
จํานวนชองทางในการใหขอมูลกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การมุงผูมีสวนได
อัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน
สวนเสีย
จํานวนครั้งในการนําเสนอขอมูลที่ตลาด
หลักทรัพยตอป

McDermott & Sexton (2008)

DIV

Delai & Takahashi (2011); Siew, Balatbat, &
Carmichael (2013)

OPP

Michelon (2011); Siew, Balatbat, & Carmichael
(2013)
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใชวัดคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร (ตอ)
ปจจัย
ตัวแปร
สัญลักษณ
การมีพันธกิจเพื่อสังคมในแผนกลยุทธ
หรือเปาหมายทางธุรกิจ
จํานวนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดลอม
อันดับบรรษัทภิบาล
สัดสวนคณะกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริหาร
การแยกตําแหนงประธานกรรมการออก
จากตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือ
ประธานบริหาร

พันธกิจเพื่อ
สังคม

บรรษัทภิบาล

อางอิง

MISSION Jackson (2014); Siminica, Cracium, & Dinu (2015)
ACT

Movassaghi & Bramhandkar (2012); Siminica,
Cracium, & Dinu (2015)

CGR

Ergin (2012); Movassaghi & Bramhandkar (2012)

IND

Haat, Rahman, & Mahenthiran (2008); Vintila &
Gherghina (2012)

DUAL

Haat, Rahman, & Mahenthiran (2008); Lipunga
(2014)

ตัวแบบสมการที่ใชในการวิเคราะหทางสถิติครั้งนี้ คือ
Y = +  MVR + INNOV + PROMO +  REPORT+ STAKE + DIV +  OPP
+  MISSION +  ACT + CGR +  IND +  DUAL +
โดยที่


Y คือ ตัวแปรตาม (REVENUE, ROE, ROA, NPM)
คือ คาคงที่  คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอย และ คือ คาความคลาดเคลื่อน

5. ผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน
ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานพบวา การเพิ่มขึ้นของรายได (REVENUE) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) มีคาเฉลี่ยเปนบวก คือรอยละ 13.29 8.46 7.82
และ 5.48 ตามลําดับ แสดงวา โดยเฉลี่ยแลว บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีความสามารถในการสรางรายไดและกําไร
ในระดับดี แตพบบางบริษัทที่ผลประกอบการไมดี เนื่องจากพบคาต่ําสุดเปนลบทัง้ 4 ตัวแปรขางตน คาเฉลี่ยการจัดทํารายงาน
ทางดานสังคม สิ่งแวดลอม หรือความยั่งยืน (REPORT) พบวาคอนขางต่ําคือรอยละ 20 ของทั้งตลาด หมายความวาบริษัท
สวนใหญ ยั งไม ไ ดใ ห ค วามสนใจที่ จะทํ ารายงานดั ง กล าว การมี พั นธกิ จเพื่อสั ง คมในแผนกลยุ ท ธ หรื อเปาหมายทางธุ ร กิ จ
(MISSION) มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 44 ของทั้งตลาด ถือวาอยูในระดับปานกลาง และบริษัทจดทะเบียนมีการสงเสริมให
พนักงานเข ารวมกิจกรรมทางสังคมหรือสิ่งแวดลอม (PROMO) อยูในระดับ คอนขางดี คือ รอยละ 32 คาเฉลี่ย ของจํานวน
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม (ACT) อยูที่ 1.11 แสดงวาบริษัทสวนมากมีกิจกรรมหรือโครงการในดาน
นี้ สวนความสามารถทางดานนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน ถือวาคอนขางดี เนื่องจากคาเฉลี่ยของอัตราสวนมูลคาตลาดตอ
รายได (MVR) เทากับ 1.92 เทา เพียงแตอาจจะจํากัดอยูในบางบริษัทเทานั้น เนื่องจากพบวาความกลาเสี่ยงที่วัดจากการมี
นวัตกรรมและลงทุนวิจัยพัฒนา (INNOV) มีคาต่ํา คือ รอยละ 19 ของทั้งตลาด ดานการมุงผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทจด
ทะเบียน พบวา บริษัทใหความสนใจกับผูมีสวนไดสวนเสียคอนขางดี เนื่องจากคาเฉลี่ยจํานวนชองทางในการใหขอมูลกับผูมี
สวนไดสวนเสีย (STAKE) และอัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน (DIV) เทากับ 4.66 ชองทาง และรอยละ 2.87 ตามลําดับ แต
การนําเสนอขอมูลที่ตลาดหลักทรัพย (OPP) ยังถือวานอย คือมีคาเฉลี่ยเพียง 0.73 ครั้งตอป ในดานบรรษัทภิบาลพบวา บริษัท
จดทะเบี ยนดํ าเนิ นการอยู ใ นระดับ ปานกลาง ดูจากค าเฉลี่ ย คะแนนอั นดั บ บรรษั ทภิ บ าล (CGR) ที่ มีค าเฉลี่ ยเท ากั บ 1.19
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คะแนน และสัดสวนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร (IND) มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 38 สวนการแยกตําแหนง
ประธานกรรมการออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือประธานบริหาร (DUAL) พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 25 ของทั้ง
ตลาด แสดงถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนสวนมากยังคงควบทั้งสองตําแหนงในการบริหาร
5.2 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุ
จากการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องตนของการวิเคราะหสมการถดถอย พบวา ตัวแบบที่มีตัวแปรตามเปนการเพิ่มขึ้นของ
รายได ไมผ านเงื่ อนไขดั งกลาว ดั งนั้ นในตารางที่ 2 จึ งแสดงเฉพาะตัวแบบที่ผ านเงื่อนไข 3 ตัวแบบ โดยพบวา ตัวแปรที่ มี
อิทธิพลมากที่สุดตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร (ประเมินจากความถี่ที่พบตัวแปรในทุกตัวแบบ) คือ อัตราเงินปนผล
ตอนแทนตอหุน (DIV) รองลงมาคือตัวแปรจํานวนชองทางการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย (STAKE) และอัตราสวนมูลคา
ตลาดตอรายได (MVR) สวนตัวแปรจํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกี่ย วกับสังคมและสิ่งแวดลอม (ACT) มีอิท ธิพลตออัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทานั้น
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ
ตัวแปรตามที่ใชวัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร
อัตราผลตอบแทนตอ
อัตราผลตอบแทนตอ
อัตรากําไรสุทธิ
สวนของผูถ ือหุน
สินทรัพยทั้งหมด
ตัวแปรอิสระ
constant
MVR
STAKE
DIV
ACT
Number
Adjusted R2
F-test
sig. of F



sig.

-1.004

0.592

1.730
0.774
1.784

0.000***
0.004**
0.032*

332
0.134
18.024
0.000***

sig.



-1.038
0.198
1.077
1.165

0.327
0.040*
0.000***
0.000***

328
0.230
33.563
0.000***



sig.

-1.579
4.739

0.000***
0.000***

0.778

0.000***

261
0.712
321.698
0.000***

หมายเหตุ: ***, **, * คือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความสามารถในการอธิ บายของตัวแบบจากคาสั มประสิทธิ์การตัดสิ นใจที่ ปรับแลว (Adjusted R2)
พบวา ตัวแบบที่มีตัวแปรตามอัตรากําไรสุทธิเปนตัววัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร มีความสามารถในการอธิบายสูง
ที่สุด คือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 71.2 ไดตัวแบบสมการ ดังนี้
NPM = -1.579 + 4.739(MVR) + 0.778(DIV)
สวนตัวแบบที่มีตัวแปรตามเปนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนและอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมดที่วัด
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร มีความสามารถในการอธิบายคอนขางต่ํา คือ รอยละ 13.4 และรอยละ 23
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาตัวแปรเชิงปริมาณเพื่อใชวัดปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร
ซึ่งมี วัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาอิ ทธิพ ลของปจจัยดั งกลาวที่ มีต อความยั่ง ยืนทางเศรษฐกิ จขององค กรในตลาดหลักทรั พย แห ง
ประเทศไทยทั้ง 7 หมวด จากขอมูล 351 บริษัทจดทะเบียน ในป พ.ศ. 2555-2557 ผลวิจัยพบวาบริษัทจดทะเบียนยังคง
รักษาการเติบโตของรายไดและกําไรในระดับดี และพบวาบริษัทยังคงมีกิจกรรมและการปฏิบัติดานตางๆตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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ในระดับคอนขางดี เชน มีพันธกิจเพื่อสังคมในแผนกลยุทธหรือเปาหมายทางธุรกิจ มีชองทางในการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวน
เสียคอนขางมาก และอัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุนคอนขางดี เปนตน
ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรสําคัญจากปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีอิทธิพลเชิง
บวกตอตัวชี้วัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน จํานวนชองทางการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย
และอัตราสวนมูลคาตลาดตอรายได สวนตัวแปรจํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตออัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทานั้น ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนที่มุงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจควรมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder-oriented) โดยมีนโยบายดานการให เงินป นผลต อหุนที่ สูง เพื่ อกระตุนให เกิดการบริ หารกิ จการใหเกิ ดกําไร
สามารถนํากําไรมาจายป นผลไดตามนโยบาย และยังชวยดึงดูดใหเกิดการลงทุนในหุนของบริษัท และควรมีชองทางการให
ขอมูลและการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆอยางเพียงพอ นอกจากเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและตอเนื่องกับผูมีสวน
ได สวนเสี ย แล ว ยั งมี ป ระโยชนใ นการสร างภาพลักษณข ององค กร สอดคล องกั บ ทฤษฎี ผู มีส วนไดส วนเสี ย (Stakeholder
theory) ดังที่ไดอธิบายไปแลวในตอนตน และสอดคลองกับ Jackson (2014) ที่ศึกษาถึงการมุงผูมีสวนไดสวนเสียเปนลักษณะ
ที่สําคัญของคุณลักษณะผูประกอบการทางสังคมขององคกร นอกจากนั้น บริษัทจดทะเบียนตองเนนการพัฒนาดานนวัตกรรม
ที่สงผลใหเกิดมูลคาตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรดังขอสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับ
McDermott and Sexton (2008) ที่ศึกษาพบวาองคกรที่มีนวัตกรรมสูงกวา จะมีอัตราสวนมูลคาตลาดตอรายไดที่สูงมากกวา
องคกรที่ไมมีนวัตกรรมหรือไมเนนนวัตกรรม
งานวิจัย ไมพ บวาตัวแปรจากป จจัย ดานบรรษัทภิ บาลมีอิทธิพ ลตอความยั่ง ยืนทางเศรษฐกิจขอองคกร ซึ่ งผลวิจัย
ดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Haat, Rahman, and Mahenthiran (2008) และ Ergin (2012) เหตุผลอาจเกิดจาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยังไมไดมุงเนนดานบรรษัทภิบาลมากนัก หรือบรรษัทภิบาลอาจไมมีอิทธิพลโดยตรงตอ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ จําเปนที่จะตองทําการศึกษาในอนาคตในประเด็นนี้เพิ่มเติม
7. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ผลวิจัยพบวา การมุงผูมีสวนไดสวนเสียมีอิทธิพลสูงตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยควรมีนโยบายใหทุกบริษัทมุงประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การจัดทํารายงานดานความยั่งยืน
การรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม การรายงานการลงทุนดานการวิจัยพั ฒนาและนวัตกรรม เปนต น
เพื่อใหขอมูลอยางเพียงพอกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการมีจํานวนชองทางการติดตอที่มากเพียงพอเพื่อใหผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว สิ่งนี้ชวยใหบริษัทมุงสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและชวยใหผูลงทุนมี
ความเชื่อมั่นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากขึ้น
2. บริษัทที่มนี โยบายดานอัตราเงินปนผลตอบแทน ถือเปนสิ่งที่เอื้อตอการสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรที่
อยูใ นตลาดหลักทรัพย เพราะนอกจากจะดึงดูดการลงทุนจากทั้งนั กลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปแลว ยังสงผล
โดยตรงตอฝายบริหารที่จะตองบริหารจัดการใหเกิดผลกําไร เพื่อสามารถจายเงินปนผลไดตามนโยบายที่ประกาศไว
3. บริษัทจดทะเบียนควรมุงพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาตลาดที่สูงขึ้น อาจใชแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงสังคมที่
นําประเด็นหรือปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมมาเปนโจทยในการพัฒนานวัตกรรม
4. การศึกษาในอนาคตควรพัฒนาตั วแบบเพื่ อใชพยากรณร ายบริษัท โดยเก็บขอมูล และทําการวิเคราะหข อมูลแบบ
อนุกรมเวลา (Time series data)
5. งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรเพียงดานเดียว งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาความยั่งยืนอีก
2 ดานเพิ่มเติม ไดแก ความยั่งยืนทางสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมขององคกร
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ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม
The Relationship between business environment, relevance the benefits of
information technology of accounting in Nongkhaem district SMEs
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคอยูสามประการ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม ทางดานการลดระยะเวลาในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
และการลดตนทุ น ดานการแข ง ขันของธุ รกิ จ และการใชข อมูล เพื่ อวางแผนและตั ดสิ นใจ 3) เพื่ อศึ กษาความสัม พันธข อง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ในเขตหนองแขม ผูวิจัยเก็บตัวอยางจํานวน 400 คนมีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือจากความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ และวิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยวิธีการของครอนบาคอัลฟา จากประชาชนในเขตหนองแขม ซึ่งมาตรวัดที่ไดอยู
ในเกณฑที่คอนขางสูง อยูในชวง 0.83 ถึง 0.88 วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test
One Way ANOVA และ ทดสอบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพแวดลอมทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =
3.81) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.37) 2) ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.88) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.49) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการลดระยะเวลาในการทํางานโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.90) รองลงมาคือ ดานการ
แขงขันของธุรกิจ และ ดานการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ ( x = 3.89) รองมาตามลําดับ สวนดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของธุรกิจ ( x = 3.86) 3) ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ทางธุรกิ จของนั กบัญ ชีธุร กิจ SMEs กั บ ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบั ญชีข องนั กบัญ ชี ธุรกิจ SMEs พบวา
ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีดานสภาพแวดลอมดานวัฒนธรรมและสังคม และดานกฎหมายและการเมือง ที่แตกตางกัน
มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีธุรกิจ SMEs เขตหนองแขมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
สวนสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจที่แตกตางกันมีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีธุรกิจ SMEs เขตหนองแขม
ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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Abstracts
The purpose of this research is in three respects. 1) To study about the business environment of
small and medium business enterprises (SMEs) in the District of Nongkhaem. 2) study on the benefits of
information technology, accounting, business enterprises, small and medium enterprises (SMEs) in Nongkhaem
reducing the duration of the work. Increase efficiency and reduce costs. The competitiveness of businesses
and using the data for planning and decision making. 3) to study the relationship of the business environment
with the benefits of information technology to accounting of the business. Small and medium enterprises
(SMEs) in the District of Nongkhaem. The researchers collected data from 400 people. A test of the engine by
a panel of experts. And analyzed the reliability by means of Cronbach alpha. The public Nongkham The
gauge has remained relatively high in the range of 0.83 - 0.88. Data were analyzed by frequency, percentage,
mean, standard deviation, T-Test One Way ANOVA test and regression analysis model for the multiplier
(Multiple Regression Analysis).
The research found that The business environment of SMEs, account for an overall average score
is in the high level ( x = 3.81) and a standard deviation equal to (S.D. = 0.37). The benefits of information
technology, accounting for a business account. SMEs overall average score is in the high level ( x = 3.88)
and a standard deviation equal to (S.D. = 0.49). Considering that it was found. The reduction in working
time, with the highest average score ( x = 3.90), followed by the competitive field of business planning
and decision making. The average is equal ( x = 3.89) followed respectively. The side that scores the
lowest. The increase efficiency and reduce the cost of business ( x = 3.86). The relationship between the
accountant of the business environment for SMEs on the benefits of information technology, accounting,
accountants, SMEs found that environmental, technological, environmental, cultural and social. And the
political and legal Different affect the benefits of information technology, accounting, SMEs Nongkham
differ significantly statistically. 05, the environment, economic differences affect the benefits of information
technology, accounting, SMEs Nongkham. not significantly different statistically significant statistically.
Keywords: business environment, information technology of accounting, SMEs
1. บทนํา
ในอดีตที่ผานมาการประกอบธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือ บริษัทมหาชน
จะประสบความสําเร็จหรือไม สวนใหญขึ้นอยูกับตัวบุคคลหรือผูบริหารเปนสําคัญ กลาวคือถาผูบริหารเกงสามารถวางแผนได
ดี ควบคุมงานแผนงานไดดี ก็จะทํ าใหการบริหารกิจการนั้นสําเร็จได และปจจุบันธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ได รับ การสนั บสนุนเพื่ อให เป นตั วขั บเคลื่อนของสัง คมไทย แตใ นป จจุบั นธุ รกิ จมี การแข งขั นรุ นแรง ประกอบกั บ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนามากขึ้น คุณภาพของการบริหารและความอยูรอดขององคนั้นจึงขึ้นกับระบบงาน
มากกวาตัวบุคคล เหมื อนกับ ในอดี ตที่ผานมา ดังนั้นการบริหารงานสมัยใหม จะใหความสําคัญกับ ระบบขอมูล และระบบ
สารสนเทศมากขึ้น เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศที่ดีกวาก็จะทําใหสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากกวา จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทยทําให ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอม (SMEs) ตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับป จจัยในสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจจะ
สงผลตอการพัฒนาการดําเนินงาน ความอยูรอดของธุรกิจ และ การเตรียมความพรอมสําหรับความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อ
เปนการลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายเพื่อใหระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยูในระดับที่องคกรรับไดประเมินระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู ในระดับที่
องคกรรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
เปนสําคัญประเภทของความเสี่ยงประเภทของความเสี่ยง(การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 2548:4)
จากขอมู ลขางต นจะเห็ นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทกับ องคกรทั้ งที่เปนธุรกิจขนาดใหญ ขนาด
กลางจนไปถึงขนาดยอมที่ตองการใชขอมูล สารสนเทศทางการบัญชีก็เปนหนวยยอยของระบบสารสนเทศแตเปนสารสนเทศที่
บงบอกถึงการดําเนินงานของธุรกิจในอดีตที่ผานมา เพื่อใชเปนขอมูลในการพยากรณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและหาวิธีปองกัน
ปญหาที่ค าดวาจะเกิดขึ้ นในอนาคต ในอดีตที่ผ านมาการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญ ชีอาจจะทําไดล าชาเนื่ องจากมี
จํานวนข อมู ล เป นจํ านวนมากและมี ค วามซั บ ซ อน ป จจุ บั นจึ ง มี การนํ าเทคโนโลยีเ ข ามาช วยในการประมวลผลเพื่ อให ไ ด
สารสนเทศที่สามารถใชงานไดทันกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในที่นี้ผูวิจัย เลือกเขตหนอง
แขมเปนพื้นที่ในการศึกษาเนืองจาก เขตหนองแขมเปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขตกรุงธน
ใต สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม แตปจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่มีผูยายถิ่นเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น จากชุมชนการเกษตรเปลี่ยนเปน
ชุมชนอุตสาหกรรมและมีแนวโนมจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการคมนาคมจะสะดวกขึ้นโดยในอนาคตอันใกลจะมีการเปด
เสนทางเดินรถไฟฟาก็จะตัดผานมายังเขตหนองแขม อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่สงเสริมการทําวิจัยในครั้งนี้เพื่อ
ตอยอดและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
“ดัง นั้นผู วิจัย จึง สนใจที่ จะศึ กษาถึง ความสั มพั นธร ะหว างสภาพแวดล อมทางธุ รกิ จกับ ประโยชนข องเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม”
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนอง
แขม
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม ทางดานการลดระยะเวลาในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดตนทุน ดาน
การแขงขันของธุรกิจ และการใชขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม
3. สมมติฐานในการวิจัย
1. สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับประโยชนของเทคโนโลยีของสารสนเทศทางการบัญชีดานระยะเวลา
ในการทํางาน
2. สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับประโยชนของเทคโนโลยีของสารสนเทศทางการบัญชีดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนของธุรกิจ
3. สภาพแวดลอมทางธุ ร กิจมี ความสั มพั นธ กับประโยชน ของเทคโนโลยีข องสารสนเทศทางการบัญ ชีด านการ
แขงขันของธุรกิจ
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4. สภาพแวดลอมทางธุ ร กิจมี ความสั มพั นธ กับประโยชน ของเทคโนโลยีข องสารสนเทศทางการบัญ ชีด านการ
วางแผนและการตัดสินใจ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
Stephen Robbins และ Mary Coulter (2003) ไดใหความหมายของคําวา “สภาพแวดลอมของกิจการ”
หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกองคกรซึ่งมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งอาจสงผลกระทบใน
ทางบวกหรือลบก็ได ประกอบดวยสภาพแวดลอม 2 กลุม คือ
1. สภาพแวดลอมเฉพาะกลุม ธุรกิจ (Specific Environment) เปนสภาพแวดลอมที่จะส งผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของผูบริหารและตอกิจการโดยตรงและทันที สภาพแวดลอมเฉพาะกลุมนี้จะกระทบกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่อยู
ในกลุมหรือประเภทเดียวกัน ไดแก ลูกคา ผูขายวัตถุดิบ คูแขงขัน กลุมพิทักษหรือเรียกรองสิทธิประโยชนตางๆ (Pressure
Group)
2. สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่อยูหางออกไปละสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจทุกกลุม ไมวาจะผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการใด ๆ ขนาดเล็ก หรือใหญเพียงใด
ประกอบดวย
2.1 ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Conditions) หมายถึง การกระทําใด ๆ
อันกอใหเกิด การผลิต การจําหนายและการบริโภค เชน อัตราดอกเบี้ย รายไดของประชากรขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ การจาง
งาน การซื้อบานหรือซื้อรถใหม เปนตน
2.2 วัฒนธรรมสังคม (Social Cultural) หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิงสัญลักษณ
ที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิตซึ่งเปนพฤติกรรมและสิ่งที่คนในกลุมสรางขึ้น ดวยการเรียนรูซึ่ง
กันและกั น และรวมใช อยูใ นหมู พ วกของตน เอกลั กษณ ของตนเอง และสภาพแวดล อมทางวั ฒ นธรรมสั ง คมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาหรือสถานการณเปลี่ยน
2.3 การเมือง (Political Conditions) หมายถึง กระบวนการและวิธีการที่จะไดมาและรักษาการสนับสนุน
กิจกรรมที่ทําในนามสาธารณะ หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสวนรวม เชน ความมั่นคงทางการเมือง นโยบายของรัฐบาลตอ
การดําเนินธุรกิจ
2.4 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ
เชน อุปกรณ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แมกระทั่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองไดเชน กระบวนการตาง ๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรเครื่องมือ คอมพิวเตอร ขอมูลขาวสาร
สภาพแวดลอมทางธุรกิจนั้นมีทั้งภายในองคกรไมวาจะเปนปจจัยทางดานบุคคล และปจจัยของตัวกิจการเอง แลว
ยังมีส ภาพแวดล อมภายนอก คือ เศรษฐกิ จ วั ฒนธรรมและสัง คม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มี การเปลี่ย นแปลงอยู ทุ กวั น
เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดจําเปนตองอาศัยขอมูลดานตางเพื่อใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารของแตละองคกร
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค ประณีตพลกรั ง (2541) กล าววา เทคโนโลยีสารสนเทศเข ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของการ
ทํางานมากขึ้น องคกรธุรกิ จทั้งบริษัทรานคาที่ประกอบกิจการจึงตองมีการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และการแขงขั นทางธุรกิจซึ่ง การประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมสูยุคของเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทําใหองคกรตอง
อาศั ยข อมู ลที่ มี ความถูกต องแม นยํ า เพื่ อนํ ามาใช ป ระกอบการตัด สิ นใจ และการวางแผนงานตาง ๆ ภายในองค กร เพื่ อ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ หากพิจารณาถึงระบบการจัดทําบัญชีในแบบเดิมนั้น มีการทํ างานโดย
ใหพนักงานบันทึกรายการบัญชีดวยมือ ทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย และมีความลาชา ไมสามารถตอบสนองความตองการได
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อยางรวดเร็วอีกทั้งขอมูลที่จัดเก็บ มีความยุงยาก และความลาชาในการคนหาขอมูล ดังนั้นจึงจําเปนตองมีระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมาชวยในการจัดการกับขอมูลตาง ๆ ภายในระบบงานโดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลเปน
ฐานข อมูลทั้ งนี้เ พื่อความสะดวกในการคนหาข อมูลและยั งชวยลดข อผิดพลาดขอมูล ขณะที่ทําการบั นทึกข อมูล ปองกั นการ
เสียหายของขอมู ล ทําให มีการบริหารอย างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่องคกรธุรกิจนํ าเอาระบบสารสนเทศเขามาช วยในการ
บริหารงานกันมากขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค (1) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (2) เพิ่มผลผลิต (3) เพิ่มคุณภาพในการบริการ
ลูกคา (4) ผลิตสินคาใหมและขยายผลิตภัณฑ (5) สรางทางเลือกในการแขงขัน (6) สรางโอกาสทางธุรกิจ (7) ดึงดูดลูกคาเอาไว
และปองกันคูแขงขัน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเทคโนโลยีมีสารสนเทศมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจในสภาพแวดลอมทางธุ รกิจ ใน
ปจจุบันธุรกิจตาง ๆ จึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการการทํางานมากขึ้น
3. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
นพฤทธิ์ คงรุงโชค (2549) กลาววา ระบบสารสารสนเทศทางการบัญชีมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ โดย
สามารถตอบสอนงความตองการข อมูล ที่มี ความถูกต อง รวดเร็วและมีคุ ณภาพของผู เกี่ย วข องโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริ หาร
องคกรที่มีความตองการขอมูลสําหรับใชวางแผนงานเพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไวทําใหองคกรธุรกิจตาง ๆมีการใช
ระบบสารสนเทศทางการบั ญชีอยางแพรหลาย ทั้ง องค กรขนสดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บางองคกรพัฒ นาระบบ
สารสนเทศทางการบั ญ ชีขึ้ นใช เ อง บางองค กรซื้ อโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการบั ญชี สํ าเร็ จรู ป บางองค กรใชวิธี ซื้อ
โปรแกรมแลวนํามาปรับปรุงใหเขากับลักษณะการประกอบธุรกิจของตน ปจจุบันพบวามีการพัฒนาการใชคอมพิวเตอรกับงาน
บัญชีในระดับสูงขึ้น ไดแก การนําเสนอรายงานเพื่อการจัดการก็เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
จัดการครบถวนยิ่งขึ้น ใยการที่ จะนําเสนอหรือกลั่นกรองเฉพาะขอมูลที่มีสาระสําคัญแกผูบริ หารเพื่อใชในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ผูจัดทํารายงานทางการบัญชีโดยนักบัญชีจําเปนตองตระหนักถึ งความตองการขอมูลของผูบริหารในฝายตาง ๆ อยาง
ถูกต องเช น ผูบริ หารระดั บสูง ตองการเฉพาะขอมูล ในลั กษณะสรุ ปผล ผู บริ หารระดับ กลางมักต องการรายงานในลั กษณะ
เปรียบเทียบเหตุการณเกิดขึ้นจริงกับเหตุการณตามที่ประมาณการไวลวงหนา ถาเกิดความแตกตางขึ้นผูบริห ารจะตองจัดการ
ติดตามหาสาเหตุและแกไขดังนั้นภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในปจจุบัน ทําใหภาคธุรกิจ
ตองการปจจัยที่เปนแรงสนับสนุนที่จะชวยใหกิจการสามารถตัดสนใจหรือดําเนินงานในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตองทันเวลาและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอการสรางความมั่นคงใหแกกิจการในอนาคต ซึ่งในการบริหารงานสมัยใหมจะใหความสําคัญกับระบบ
ขอมูลและระบบสารสนเทศมากขึ้น เนื่องจากหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศที่ดีก็จะทําใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ถูกตอง
ทันเวลาและเชื่อถือได โดยระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จําแนกไดเปน ดานการบัญชี ดานการเงิน การตลาด การผลิตและการ
ดําเนินงาน และทรัพยากรบุคคล
จากขอมูลขางตนกลาวไดวาระบบสารสนเทศทางการบั ญชีมีความสําคัญมากกับการดําเนินธุรกิจและเมื่อนํามาใช
รวมกับเทคโนโลยีก็จะทําใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ที่สามารถใหขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา ประหยัดเวลา
ในการทํางานและลดตนทุน ผูบริหารมีขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เพื่อทันตอการแขงขันอยางรุนแรงของสภาพธุรกิจใน
ปจจุบัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สภาพแวดลอมภายใน
- เพศ
- อายุ
- ประเภทธุรกิจ
- ทุนจดทะเบียน
สภาพแวดลอมภายนอก
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานวัฒนธรรมและสังคม
- ดานการเมือง/กฎหมาย
- ดานเทคโนโลยี

ตัวแปรตาม
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีธุรกิจ
SMEs เขตหนองแขม
1.ดานการลดระยะเวลาในการทํางาน
2.ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของธุรกิจ
3.ดานการแขงขันของธุรกิจ
4.ดานการวางแผนและตัดสินใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยใชการทําวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาแบบสอบถามและมีการทดสอบแบบสอบถาม ดวย
การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยง ( คาอัลฟาครอนบาค = 0.83 - 0.88 ) กอนทําการเก็บขอมูล
ขอบเขตของพื้นที่วิจัย เก็บขอมูลจากนักบัญชีของบริษัท ในเขตหนองแขม โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน มกราคม –
เมษายน พ.ศ. 2560
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักบัญชีของบริษัท ในเขตหนองแขม ใชวิธีหาขนาดตัวอยางเมื่อประชากรไมสามารถ
ประมาณจํ านวนที่ ชั ด เจนตามสู ต รของ Cochran (1953) ได ตั วอยางที่ ต องการคื อ 385 บริ ษัท และผู วิจัย ทํ าการส ง
แบบสอบถามใหประชากรทั้งหมด 1,439 และเลือกใชแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 400 บริษัท
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Sampling) โดยเริ่มจากการแบงเขตหนองแขมออกเปนแขวง
หลังจากนั้นกําหนดโควตาตามสัดสวนประชากรของแตละแขวง ไวที่ 197 และ 189 บริษัท โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญเมื่อ
เก็บไดครบตามจํานวนเปาหมายแลวจึงยุติการจัดเก็บ
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ94.50) มีอายุในชวง 30 – 40 ป (รอยละ 52) มี
สถานภาพโสด (รอยละ 74.30) การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี (รอยละ 88) ตําแหนงสวนใหญเปนเจาหนาที่บัญชี (รอยละ
52.30) มีประสบการณทํางานอยูที่ 3 – 5 ป (รอยละ 41.80) รายไดสวนใหญอยูในชวง 20,000 – 30,000 (รอยละ 57.30)
รูปแบบธุรกิจสวนใหญเปน บริษทั จํากัด (รอยละ 71.50) สวนมากเปนประเภทธุรกิจการคา (รอยละ36.50) ทุนจดทะเบียนอยู
ในชวงต่ํากวา 5 ลานบาท (รอยละ 53.80) ระยะเวลาการดําเนินงานอยูในชวง 5 – 10 ป (รอยละ 42.80) สวนมากจํานวน
พนักงานอยูระหวาง 15 – 50คน (รอยละ33.30) รายไดเฉลี่ยตอปอยูที่ 5 – 10 ลานบาท (รอยละ 37.80)
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สวนที่ 2 สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ผูวิจัยใชการวิเคราะห ที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว โดยผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ
SMEs ในเขตหนองแขม
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตน
ลดระยะเวลาใน เพิ่มประสิทธิภาพ การแขงขันของ ดานการวางแผน
การทํางาน
และลดตนทุน
ธุรกิจ
และตัดสินใจ
เพศ
×
×
×
×
อายุ
×
√
×
×
สถานภาพ
√
√
√
√
ระดับการศึกษา
√
√
√
√
เงินเดือน
√
√
√
√
ประสบการณ
√
√
×
×
ตําแหนง
×
√
√
√
รูปแบบการจดทะเบียน
×
×
×
×
ประเภทธุรกิจ
√
×
√
√
ทุนจดทะเบียน
×
×
×
×
ระยะเวลาดําเนินกิจการ
×
√
×
×
จํานวนพนักงาน
√
√
√
√
รายไดเฉลี่ยตอป
×
√
×
×
หมายเหตุ : √ = มีผล × = ไมมีผล

สถิติที่ใช
T-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
T-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA

จากการศึกษาพบว าสภาพแวดลอมภายในที่มี ผลตอประโยชนของเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการบัญ ชีข องธุ รกิ จ
EMEs ในเขตหนองแขม ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน จํานวนพนักงาน โดยมีผลตอประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งดาน ซึ่งไดแก ดานลดระยะเวลาในการทํางาน ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน ดานการแขงขันของ
ธุรกิจ ดานการวางแผนและตัดสินใจ สวนสภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนบางสวน
ไดแก อายุ ประสบการณ ตําแหนง ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินกิจการ รายไดเฉลี่ยตอป และสภาพแวดลอมภายในที่
ไมมีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เพศ รูปแบบการจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
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ตารางที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ
SMEs ในเขตหนองแขม
ตัวพยากรณ
B
SE B
Beta
t
Sig.
คาคงตัว
0.842
0.107
7.86
0
ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
0.056
0.028
0.076
1.949
0.052
ดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย
0.101
0.033
0.121
3.047
0.002
ดานสภาพแวดลอมทางสังคม
0.303
0.04
0.342
7.665
0
ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
0.331
0.032
0.418
10.404
0
2
Adjusted R = 0.683, SEE = 0.280, F= 215.514*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 วาปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ
SMEs ในเขตหนองแขมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถทํานายประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ของธุรกิจ SMEs ในเขตหนองแขมไดรอยละ 68.30
7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
การศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป นการวิ จัย เรื่ องความสั ม พั นธ ร ะหว างสภาพแวดล อมทางธุ ร กิ จกั บ ประโยชน จากเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMES ในเขตหนองแขม มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการบัญชีของธุ รกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม ทางดานการลดระยะเวลาในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดตนทุน ดาน
การแขงขันของธุรกิจ และการใชขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ พบวา ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ
นักบัญชีธุรกิจ SMEsโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป นรายดานพบวา ดานการลดระยะเวลาในการ
ทํางานโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุ ด รองลงมาคือ ดานการแขงขั นของธุรกิจ และ ดานการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่ง มีคาเฉลี่ ย
เทากันคือ สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวราภรณ เหลืองวิลัย (2548) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการใชสารเทศสนเทศทางการบัญชีบริหารกั บผลการ
ดําเนินงานขององคกร จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชสารสนเทศทางการบัญชีบริหารที่ไดจากการประยุกตใช
เทคนิค ทางการบั ญชี บริห ารจํานวน 14 เทคนิค กั บผลการดํ าเนินงานขององคกร พบวา การใชป ระโยชนจากสารสนเทศ
ทางการบัญชีบริหารจากเทคนิคตนทุนกระบวนการ / ตนทุนชวง การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหผลตาง ตนทุนมาตรฐาน
การวิเคราะหงบการเงิน การกําหนดราคาโอนระหวางสวนงาน การจัดทํารายงานตนทุนคุณภาพ การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร ทําใหผลการดําเนินงานมีแนวโนมดีขึ้น
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนอง
แขม พบวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ SMEsโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางสังคม ต อมาคือ
ดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสา เนื่องสมศรี ไดศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมธุรกิจและความคาดหวังในการทํางานที่มี
ตอจรรยาบรรณวิชาชีพและความเชื่อถือในการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
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พบวา นักบัญชีธุรกิจ SMEs มีความเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดล อมธุรกิจโดยรวมเปนดาน อยูในระดับมาก นักบัญชี
ธุ ร กิ จ SMEs ที่ มี ร ะยะเวลาการดํ าเนิ นงานแตกต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การมี จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด านความรู
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติง านแตกตางกัน นักบัญ ชีธุรกิจ SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจเปนหางหุนสวน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความนาเชื่อถื อในการทํางานโดยรวมแตกต างกัน นักบัญชี ธุรกิจ SMEs ที่มีร ายไดตอปแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความนาเชื่อถือในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน และนักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรายไดตอปตางกันมี
ความคิ ดเห็นดวยเกี่ย วกั บการมีค วามนาเชื่ อถื อในการทํางานดานความเปนจริ งของขอมูล และความเป นกลางแตกตางกั น
สภาพแวดล อมธุ ร กิ จมี ค วามสั ม พั นธ แ ละผลกระทบเชิ ง บวกกั บ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และความคาดหวั ง ในการทํ างานมี
ความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีนักบัญชี SMEs
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม พบวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ
SMEs มีความสัมพันธกับ ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชีธุรกิจ SMEs โดยจัดในระดับสูง เมื่อ
แยกเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี มีความสัมพันธ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทาง
สัง คม ด านสภาพแวดล อมทางการเมื องและกฎหมาย ส วนด านที่ มีค วามสั ม พั นธ น อยที่ สุ ด คือ ด านสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร หทัยพันธลักษณ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสารสนเทศ
ทางการบัญชีบริห าร การเรียนรู องคกร และผลการดําเนินงานดานการผลิตของบริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพยแ ห ง
ประเทศไทยจากผลการวิจัยพบวาเทคโนโลยีทางการผลิตที่กาวหนาและกลยุทธดานการผลิตมีความสัมพันธกับปริมาณการใช
สารสนเทศทางการบัญชีบริหารไปในทิศทางเดียวกันอยางมีสาระสําคัญ และปริมาณการใชสารสนเทศทางการบัญชีบริหารกับ
ผลการดําเนินงานทางดานการผลิตก็มีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. ผูบริหารควรมีนโยบายในการบริหารและการพัฒนาในดานตางๆ และการกําหนดนโยบายการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใหบุคลากรรับทราบและ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายในการบริหาร
และสงผลใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดงายขึ้น
2. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ควรใชหลักการมีสวนรวม และควรเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน หรือการใชกระบวนการสนทนากลุม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของหรือสงผลตอความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ของธุรกิจ SMEs ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการตัดสินใจของพนักงานการเงินและบัญชี
2. ควรไดมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตหนองแขม
3. ควรไดมีการศึกษาขยายผลในเรื่องของความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตหนองแขมไปใชในธุรกิจอื่น ๆ หรือหนวยงานอื่นๆ
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซีย
Factors Affecting the Fluctuation of the Thai Baht/Malaysian
Ringgit Exchange Rate
เกสินี หมื่นไธสง* ปาริณี สถาพรมงคลเลิศ และธีราภรณ ลิมานนทวราไชย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
kesinee.m@acc.msu.ac.th
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินริงกิต
มาเลเซียโดยปจจัยที่นํามาศึกษาประกอบดวยดุลการคาไทย-มาเลเซีย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย LIBOR และเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศ โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือ นมกราคม 2545
ถึง ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 180 เดือน ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายเดือน โดยใช การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
คาเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดแก อัตราเงินเฟอ และเงินสํารองระหวาง
ประเทศ และตัวแปรทั้งสองยังมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซีย ซึ่งจาก
ผลการวิจัยรัฐบาลควรกําหนดอัตราเงินเฟอและเงินสํ ารองระหวางประเทศ เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอริงกิตมาเลเซี ย
เปนไปตามทิศทางที่กําหนด โดยแบบจําลองมีความสามารถในการทํานายไดรอยละ 59
คําสําคัญ: อัตราแลกเปลีย่ น อัตราเงินเฟอ เงินสํารองระหวางประเทศ
Abstract
This article aims to study the factors affecting the fluctuation of the Thai Baht/Malaysian Ringgit
exchange rate. The factors are Thailand-Malaysia trade equilibrium, inflation, interest rate and foreign
exchange reserve. The multiply regression is used to study the relationship between dependent variables
and independent variables. Data used in this study is the time series secondary data from January 2000
to December 2016 on a monthly basis, totaling of 180 months. The study finds that the fluctuation of the
Baht/Ringgit exchange rate is significantly affected by inflation and foreign exchange reserve at a significant
level of .05. These two factors have positive relation to the Baht/Ringgit exchange rate. Consequently,
the Thai government should decide its inflation and foreign exchange reserve as it can significantly
affected the Baht/Ringgit exchange. The regression model has 59% predictive power.
Keywords: exchange rate, inflation, foreign exchange reserve
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1. บทนํา
ทามกลางการแขงขันทางเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทําใหหลายๆประเทศหาทางกระตุนการสงออก ซึ่ ง
ประเทศไทยไดกระตุนโดยการรวมกลุมประเทศในอาเซียน จัดตั้งเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic
Community: AEC) เพื่อเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน ที่ไดดําเนินการอยูแลวใหลึกและกวางขึ้น โดยมี
เปาหมายลาสุด คือ เปดเสรีทั้งการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะ รวมทั้งมีการเคลื่อนยายเงินทุนที่
เสรีขึ้ น นั บว าเป นรู ป แบบของการรวมกลุ ม เศรษฐกิจทางภูมิ ภาคที่กาวหนามากที่สุ ดในภูมิ ภาคเอเชี ย แตการรวมกลุม ใน
ลักษณะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไมไดกาวไปถึงขั้นการเปนสหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) ดังสหภาพยุโรป
(European Union: EU) ซึ่งมีการใชเงินสกุลเดียวกัน ควบคูกับการเปดเสรีการคา การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย าย
ปจจัยการผลิต พรอมทั้งปรับนโยบายเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปใหประสานสอดคล อง
กัน ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนปจจัยสําคัญในการเคลื่อนยายไมวาจะในตลาดสินคาและบริการและตลาดทุนเชน การ
นําเขา-สง ออกสินคา การลงทุนจากตางประเทศก็จําเปนตองคํานวณความเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตรา ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เปนสิ่งที่ยากตอการคาดเดา เนื่องจากมีปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก
การคาดการณและการเก็งกําไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและตางประเทศ จิตวิทยาตลาด ขาวลือตางๆ และปจจั ยทาง
เทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น กอใหเกิดความเสี่ยงแกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนําเขาสงออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคตางประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) ดังนั้นหากจะพิจารณาหากปจจัยที่สงผล
ตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยหลักแลวจะเนนปจจัยที่เชื่อมโยงกับภาคตางประเทศ ไมวาจะเปน ดุลการคา เงินทุน
สํารองระหวางประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ทั่วโลกใชอางอิง เชน อัตราดอกเบี้ย LIBOR ก็ถูกใชเปน Benchmark กันอยาง
แพรหลาย สาเหตุก็คือ เนื่องจากกรุงลอนดอนเปนศูนยกลางทางการเงินของโลกมาเปนเวลาชานาน รวมทั้งไดมีธนาคารชั้นนํา
ของโลกหลายแหงมาเปดสาขาที่นี่ จึงสงผลใหมีธุรกรรมทางการเงินจํานวนมหาศาลเกิดขึ้นที่มหานครแหงนี้ และเปนที่มาของ
อัตราดอกเบี้ย LIBOR ของเงินสกุลหลักตางๆ ถึง 10 สกุล ซึ่งที่สําคัญไดแก US dollar LIBOR, EURIBOR (LIBOR ของเงิน
สกุลยูโร), CHF LIBOR (LIBOR ของเงินสวิสฟรังค) และ Yen LIBOR (ธนาคารไทยพาณิชย, 2560) ปจจัยเหลานี้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงลวนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและความผันผวนของคาเงินดวย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคือ หนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญในการติดตอทําธุรกรรมกับตางประเทศ เชน การคา การ
ลงทุน การทําธุรกิจรวมกัน รวมถึงการทองเที่ยว และการใหความชวยเหลือกันระหวางประเทศ โดยเงินถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ใช
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ ยนเพื่ อทําธุร กรรมกับ ตางประเทศ แตเ นื่องจากแตล ะประเทศใช สกุ ลเงินที่แตกต างกัน ทํ าให
จําเปนตองอาศัย อัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อทําหนาที่ใ นการเปนสื่อกลางชวยเชื่ อมโยงราคาสินคาและคาบริ การต างๆ ระหวาง
ประเทศที่เปนเงินสกุลตางกันใหมีมูลคาเทาเทียมกัน ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก
เพราะเมื่ออัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนไป นั่นหมายถึงความตองการคาเงินที่เปลี่ยนไป สงผลกระทบตอการทําธุรกรรม
ทางเศรษฐกิ จ เพราะเมื่ ออั ต ราแลกเปลี่ ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงส ง ผลกระทบต อระดั บ ราคาสิ นค า ในประเทศหมายถึ ง
ความสามารถในการแขงขันทางการคาของประเทศที่เปลี่ยนไป และจะทําใหมูลคาการนําเขา-สงออกสินคา มูลคาการลงทุน
จากตางประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง และเนื่องดวยประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งพึ่งพาการนําเขา -สงออกสินคา
ระหวางประเทศเปนสําคัญ หรือในภาคการผลิต จําเปนจะตองนําเขาวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง เครื่องจักรจากตางประเทศ เพื่อ
ผลิตสินคาสงออก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาอาเซียนเปนคูคาที่ สําคัญของไทย ในอันดับที่ 1 ทั้งในดานสงออก และนําเขา และใน
ปจจุบันจากการเขาสู AEC ทําใหประเทศไทยมีการติ ดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบานมากยิ่งขึ้น เพราะ มีกฎเกณฑตางๆ
ชวยเหลือในการลงทุน ทั้งลดภาษี ลดการกีดกัน ทําใหเกิดการคา การลงทุนมากขึ้น และประเทศมาเลเซียถือวาเปนประเทศ
อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยไดติดตอซื้อขาย ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราบาทกับริงกิตมาเลเซียมีความสําคัญ
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มากขึ้น ดั งนั้ น การทราบป จจั ยที่ สง ผลกระทบกั บอั ตราแลกเปลี่ย นบาทกับ ริง กิต มาเลเซี ยจะช วยให ประเทศไทยสามารถ
คาดการณอนาคตเพื่อสามารถแขงขันกับประเทศตางๆไดมากยิ่งขั้น
ตาราง 1 มูลคาการคาระหวางไทยกับประเทศคูคาที่สําคัญในอาเซียน 5 อันดับแรก ป 2559
อันดับ
1
2
3
4
5

ประเทศ
มูลคาการคา
มาเลเซีย
724,101.6
สิงคโปร
519,387.7
อินโดนีเซีย
509,376.2
เวียดนาม
487,071.80
ฟลิปปนส
320,312.10
อาเซียน
3,161,597.30
รวม
โลก
14,453,297.6
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ 2560

%
5.0
3.6
3.5
3.4
2.2
21.9
100.0

สงออก
337,695.2
288,396.2
283,246.2
330,119.4
224,104.1
1,859,365.0
7,548,572.6

%
4.47
3.82
3.75
4.37
2.97
25.39
100.0

หนวย : ลานบาท
นําเขา
%
386,406.5
5.60
230,991.4
3.35
226,130.0
3.28
156,952.4
2.27
96,208.0
1.39
1,302,232.3
18.86
6,904,725.0
100.0

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัย ที่มีผลกระทบต อความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนค าเงินบาทตอเงินริงกิ ตมาเลเซียโดยปจจัย ที่
นํามาศึกษาประกอบดวยดุลการคาไทย-มาเลเซีย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย LIBOR และเงินทุนสํารองระหวางประเทศ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1) ดุลการคาไทย-มาเลเซีย คือตัวแปรที่เปนการเปรียบเทียบระหวางผลตางของมูลคาการนําเขาสินคากับมูลคา
การสงออกสินคาของประเทศไทย มาเลเซียหากเกินดุลการคา แสดงถึงวา มูลคาการสงออกสิ นคามากกวามูลคาการนําเข า
สิ นค า ทํ าให เ งิ นบาทแข็ ง ค า ทํ าให อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นบาทต อริ ง กิ ต มาเลเซี ย ลดลง และมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
3.2) อัตราเงินเฟอ คือปจจัยที่เกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาของปปจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของ
ปกอน ที่เกิดจากภาวะที่ราคาสินคาและบริการมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลทําใหคาของเงินที่เราถืออยูลดลง อัตราเงินเฟอยิ่งสูงจะ
สงผลใหอัตราดอกเบี้ยที่หักเงินเฟอออกหรือที่เรียกวาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจะมีคาลดลงและกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สงผล
ใหเงินบาทออนคาและเงินทุนไหลออกนอกประเทศ เนื่องจากผลตอบแทนของเงินทุ นจากการลงทุนในตางประเทศสูงกว า
ผลตอบแทนจากการลงทุนภายในประเทศ ทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย เพิ่มขึ้น
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
3.3) อัตราดอกเบี้ย LIBOR คืออัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารประเทศของเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาในตลาด
ยุโรปที่มีกรุงลอนดอนเปนศูนยกลางคาเงินที่สําคัญ อัตราดอกเบี้ยนี้จะเคลื่อนไหวไปตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งสวนตางอัตราดอกเบี้ยมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนอยางแนนอน และเปนตัวชี้นํา (Leading indicator)
ตอการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย ในระยะสั้นแลวการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR จะสงผลตอเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ และเกิดผลสุทธิตอเงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทย
ดังนั้น ถาอัตราดอกเบี้ย LIBOR ต่ํากวา อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ จะทําใหเงินทุนไหลเขามาภายในประเทศ ทําใหเงินบาท
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แข็งคา ทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอริงกิตมาเลเซียลดลง และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขาม
3.4) เงินทุนสํารองระหวางประเทศ คือ ปจจัยพื้นฐานที่สะทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง
โดยทั่ วไปเงิ นทุ นสํ ารองระหว า งประเทศ ประกอบด วย ทองคํ า เงิ นตราสกุ ล ต างประเทศ และหลั กทรั พ ย ข องรั ฐ บาล
ตางประเทศ ดังนั้น ถาระดับทุนสํารองระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป ยอมทําใหรายไดของประเทศเปลี่ยนแปลงตาม ดังนั้น
ถาเงินทุนสํารองระหวางประเทศมากขึ้น จะทําใหเงินบาทแข็งคา ทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
ริงกิตมาเลเซียลดลง และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 ทฤษฎี
4.1.1 ทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค (Purchasing Power Parity) ไดแบงออกเปน 2 ประเภท
1.) ทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซือ้ อยางสัมบูรณ เปนเครื่องมือในการอธิบายความเชื่อมโยงระหวางระดับราคาและ
อัตราแลกเปลี่ยน โดยทฤษฎีนี้เชื่อวาระดับราคาสินคาของประเทศเป นสิ่งสําคัญที่สุดในการกําหนดระดับอัตราแลกเปลี่ยน
โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดกฎราคาเดียว (Law of One Price) ที่อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนและราคา
สินคา คือ การที่ระดับราคาสินคาชุดเดียวกันในทุกประเทศ เมื่อคิดในรูปเงินสกุลเดียวกันแลวจะตองมีค าเทากันจากการทํา
Arbitrage ในตลาด แนวคิดกฎราคาเดียวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นทําใหราคาสินคาประเทศนั้นๆมี
การเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เทากัน เรียกวา การสงผานอัตราแลกเปลี่ยนแบบสมบูรณ
2.) ทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซือ้ โดยเปรียบเทียบมาจากการปรับขอบกพรองของทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซื้อ
อย างสั ม บูร ณ เป นการหาอัต ราแลกเปลี่ ยนดุ ลยภาพจากอั ต ราส วนของการเปลี่ ย นแปลงระดับ ราคาในประเทศเทีย บกั บ
ตางประเทศ ผานตัวชี้วัด คือ ดัชนีราคา (Price Index) โดยดัชนีราคานี้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปที่ศึกษากับฐาน
ดัชนีราคาเปนตัวแทนของระดับราคาทําใหเรามีมาตรฐานการวัดระดับราคาเหมือนกันในทุกประเทศ งายตอการเปรียบเทียบ
ระดับราคาระหวางประเทศ
ดังนั้นทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค อธิบายระดับราคาสินคาและบริการมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งในบทความนี้ใชอัตราเงินเฟอ แทนระดับราคาสินคาและบริการ
4.1.2 ทฤษฎี The Fisher effect (1930) และ The International Fisher Effects
The Fisher effect อธิบายวา ในตลาดเงินแตละประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงิน (Nominal Interest Rate) จะ
เทากับอัตราดอกเบี้ยแทจริงบวกอัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในแตละตลาดจะมีแนวโนมเทากัน
และมีการพัฒนาทฤษฎีนี้ตอเปน International Fisher Effects ระบุวา อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไปเทากับความ
แตกตางของอัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงินของสองสกุลแสดงวา อัตราแลกเปลี่ยนจะเคลือ่ นตัวไปหักลบ การเปลี่ยนแปลงในความ
แตกตางของอัตราเงินเฟอ
ดังนั้นทฤษฎี Fisher effect อธิบายระดับราคาสินคาและบริการ และอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งในบทความนี้ใชอัตราเงินเฟอ แทนระดับราคาสินคาและบริการและอัตราดอกเบี้ย LIBOR แทนอัตราดอกเบี้ย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดวงพร แซตั้ง (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง พบวา
ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง คือ อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
รัฐบาล (BOND) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FIXED) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงไปในทิศทางเดียวกัน
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มินลดา พิ มจุฬา และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2556) ศึ กษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ย น
คาเงินบาทตอคาเงินริงกิตมาเลเซีย พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอคาเงินริงกิตมาเลเซีย
คือ อัตราเงินเฟอทั่ว ไป (INF) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันและเงินสํารองระหวางประเทศ (IR) มี
ความสัมพันธกับอัตราแลกเปลีย่ นเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
น้ําเพชร นิ่มนวลดี และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตออัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศลวงหน ากรณีศึ กษา เงิ นบาทต อเงิ นดอลลารส หรัฐ อเมริกา พบวา ปจจัย ทางเศรษฐกิ จที่ มีผลตออั ตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศลวงหนาตอดอลลารสหรัฐอเมริกา คือ สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตรา
ดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา (Interest) และอุปทานตอเงินดอลลารสหรัฐ (SD) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทาง
เดียวกันและมูลคาการคาสุทธิ (CP) และ อุปสงคต อเงินดอลลารสหรัฐ (DD) มีความสัมพันธ กับอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม
ทัดพงศ อวิโรธนานนท (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาท
ตอเงินเยน พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ ีผลตออัตราแลกเปลีย่ นคาเงินบาทตอเงินเยน คือ เงินทุนสํารองระหวางประเทศของ
ไทย (R) อัต ราแลกเปลี่ ยนของคาเงินเยนในตลาดโลก (US) และอั ต ราดอกเบี้ ย LIBOR (LIBOR) มี ค วามสั ม พันธกับ อัต รา
แลกเปลีย่ นเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
อารมย โกวิชั ย และนงนภัส แกวพลอย (2558) ศึกษาเรื่อง ป จจั ยทางเศรษฐกิ จไทยที่ มีผ ลกระทบต ออัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอดอลลาร สหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัย ทางเศรษฐกิจที่มีผ ลตออัตรา
แลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา คือ ดัชนีราคาผูบริโภค (HLCPI) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนไปใน
ทิศทางเดียวกันและดัชนีราคาสินคาเขา (IMPI) และ ดัชนีราคาสินคาเขาออกเปรียบเทียบ (ECEI) มีความสัมพันธกับอัตรา
แลกเปลีย่ นเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
กรรณิกา ศรีสังขงามและกิตติพันธ คงสวัสดิเ์ กียรติ (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินบาทกับเงินหยวนพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราแลกเปลีย่ นคาเงินบาทตอเงินหยวนคือ มูลคาสินคา
สงออกไทย-จีน (XCN) และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (IBR) และคาเงินบาทที่แทจริง (REER) มีความสัมพันธกับอัตรา
แลกเปลีย่ นเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
Taoufik Bouraoui และ Archavin Phisuthtiwatcharavong (2015) ศึกษาเรื่อง On the determinants of
the THB/USD exchange rate พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ ีผลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาคือ เงินทุนสํารองระหวางประเทศ (R) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน และอัตราการคา
(TOT) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลีย่ นเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูเขียน
ตัวแปรตาม
ดวงพร แซตั้ง (2553)
อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง
มินลดา พิมจุฬา และ
อัตราแลกเปลีย่ นคาเงินบาทตอคาเงินริง
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร(2556)
กิตมาเลเซีย
น้ําเพชร นิ่มนวลดี และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556)
ลวงหนา
(ดอลลารสหรัฐอเมริกา)
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ตัวแปรอิสระ
INF +, BOND + และ FIXED +
INF +, R –
Interest +, SD +, CP– และ
DD–
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ผูเขียน
ทัดพงศ อวิโรธนานนท (2557)
อารมย โกวิชัย และ
นงนภัส แกวพลอย(2558)
Taoufik Bouraoui และ Archavin
Phisuthtiwatcharavong (2558)
กรรณิกา ศรีสังขงามและ
กิตติพันธ คงสวัสดเกียรติ (2559)

ตัวแปรตาม
อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอ
เงินเยน
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
On the determinants of the
THB/USD exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงิน
หยวน

ตัวแปรอิสระ
R–, US–และ LIBOR–
HLCPI +, IMPI + และ ECEI +
R + และ TOT XCN +, SET +, IBR– และ
REER–

5. ระเบียบวิธีวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ มีเป าหมายสําคั ญเพื่อศึกษาความสําคั ญของตัวแปรตางๆ ที่ มีความสัมพั นธตออัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซียซึ่งไดใชขอมูลทุติยภูมิซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณประชากรที่ใชในการศึกษากําหนดให
เป น ตั ว แปรตาม (Y) คื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย นค า เงิ น บาทต อ ริ ง กิ ต มาเลเซี ย (EXR) และกํ า หนดให เ ป น ตั ว แปรอิ ส ระ (X)
ประกอบดวยดุลการคาไทย-มาเลเซีย (XTM) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราดอกเบี้ย LIBOR (LIBOR) และเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศ (R) โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2545 ถึง ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 180 เดือน ซึ่งได
เก็บรวบรวมข อมูล จากเว็บ ไซต และขอมูลจากสถาบั นตางๆ ไดแก ธนาคารแห งประเทศไทย กรมการค าระหวางประเทศ
เปนตน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับ
ริงกิตมาเลเซียนั้นเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series data) ทําการสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)
และทดสอบตั วแปรแต ละตั วและประเมิ นสมการดวย ด วยวิ ธี Unit Root Test และทดสอบป ญ หา Autocorrelation,
Multicollinearity เพื่อดูความเหมาะสมของตัวแปรและสมการ
Unit Root Test เปนการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Stationary) เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลาในบางที่ใชขอมูลอาจ
เกิดวิกฤตตางๆ เปนผลใหขอมูลที่ไดคลาดเคลื่อนจากปกติ ซึ่งมีผลตอการทดสอบปจจัยทําใหตองตรวจสอบความนิ่งของขอมูล
ดวยวิ ธี Augmented Dickey-Fuller ซึ่ ง พบว า ตั วแปรอนุกรมทุ กตั วมี ลั กษณะคงที่ เ มื่ อมีการแปลงข อมูล ด วยการ 1st
Difference ยกเวน ดุลการคาไทย-มาเลเซียมีลักษณะคงที่ทรี่ ะดับ Level ดังตารางที่ 3 ทําใหตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนคาเงิน
บาทตอริงกิตมาเลเซียอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย LIBOR และเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ตองแปลงคา (Difference) เมื่อ
การทําทดสอบการถดถอยพหุคูณ

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 763

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบ Unit Root Test
level
ตัวแปร
t-Statistic
MYR
-1.904071
XTM
-9.828527
INF
-2.329307
LIBOR
-1.094036
R
-1.054879

Prob.*
0.6483
0.0000
0.4156
0.9263
0.9325

1st Difference
t-Statistic
-10.39286
-9.502694
-10.60271
-10.69958

Prob.*
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Autocorrelation เป นปญ หาหนึ่งที่ เกี่ย วของกับ ตัวคลาดเคลื่ อน (Error) โดยป ญหาเกิด ขึ้นเนื่องจากการที่ตั ว
คลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน หรือตัวคลาดเคลื่อนมีการกระจายที่ไมเปนอิสระแกกันดวยวิธี Durbin-Watson statistic
ซึ่งการไมเกิดปญหาคา D.W. ตองมีคาประมาณ 1.5-2.5 จากการทดสอบพบวา ไมเกิดปญหาเนื่องจาก คา D.W. เทากับ 1.60
ปรากฏผลดังตารางที่ 5
Multicollinearity เป น การทดสอบความมี อิ ส ระของตั ว แปร โดยทํ าการทดสอบ Multicollinearity ด วยวิ ธี
Simple Correlation Coefficients ซึ่งการตรวจสอบดวยวิธีนี้ คาที่ไดจะอยูระหวาง 0 – 1 และคาที่ไดจะตองไมเกิน 0.8
(Kennedy, 2003) จึงจะพบวา ตัวแปรแตละตัวไมมีความสัมพันธกันจากการทดสอบ พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความเปนอิสระตอ
กัน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบ Multicollinearity

EXR
XTM
INF
LIBOR
R

EXR
1.0000
0.0627
0.3718
0.3279
-0.7748

XTM
0.0627
1.0000
0.1329
-0.2224
0.1438

INF
0.3718
0.1329
1.0000
0.4083
-0.2221

LIBOR
0.3279
-0.2224
0.4083
1.0000
-0.6466

R
-0.7748
0.1438
-0.2221
-0.6466
1.0000

จากขอมูลเบื้องตน ทําใหสามารถสรางแบบจําลองที่ใชในการศึกษา ดวยวิธีสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regressions) โดยแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินริงกิต
มาเลเซีย ในชวงเวลาระหวางเดือน มกราคม 2545 ถึง ธันวาคม 2559 ดังนี้

โดยกําหนดให
EXR
b0

คือ อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย
คือ คาคงที่
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b1 ,b2 ,b3 และ b4 คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
XTM
คือ ดุลการคาไทย-มาเลเซีย
INF
คือ อัตราเงินเฟอ
LIBOR
คือ อัตราดอกเบี้ย LIBOR
R
คือ เงินทุนสํารองระหวางประเทศ
6. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราบาทตอริงกิตมาเลเซียกับดุลการคาไทย-มาเลเซีย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย
LIBOR และเงินทุนสํารองระหวางประเทศปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตาราง 5 ผลการทดสอบการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
Variable
Coefficient
C
-0.029539
XTM
2.27E-07
D(INF)
0.041221
D(LIBOR)
-0.016285
D(R)
3.57E-07
Durbin-Watson stat = 1.600576
R-squared = 0.80169
Adjusted R-squared = 0.59264

Std. Error
0.012617
2.47E-06
0.015600
0.048922
1.47E-07

t-Statistic
-2.341173
0.092052
2.642415
-0.332882
2.421297

Prob.
0.0203
0.9268
0.0090
0.7396
0.0165

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สามารถแสดงในรูปสมการเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปรไดดังตอไปนี้
EXR = -0.029539 + 2.27E-07XTM + 0.041221INF - 0.016285 LIBOR + 3.57E- 07R
จากขอมูลพบวา คาสัมประสิทธิข์ องการตัดสินใจ เทากับ 0.801 โดยแบบจําลองมีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับ
รอยละ 59 ซึ่งพบวา อัตราเงินเฟอและ เงินทุนสํารองระหวางประเทศมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับ
ริง กิต มาเลเซีย อย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ในขณะที่ ดุล การค าไทย-มาเลเซี ย และ อั ต ราดอกเบี้ ย LIBOR ไม มี
ความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยังพบวาดุลการคาไทย-มาเลเซียอัตราเงินเฟอและเงินทุนสํารองระหวางประเทศมีความสัมพันธเชิงบวก
กับอัต ราแลกเปลี่ยนระหว างเงินบาทกับ ริงกิ ตมาเลเซี ย ขณะที่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ไมมีค วามสัมพันธเชิ งบวก กับ อัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย
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7. อภิปรายผล
การศึกษาจากการสมการเชิงถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา
อัตราเงินเฟอ ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน ตามทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาคแบบเปรียบเทียบ (The Relative Purchasing Power Parity) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดวงพร แซตั้ง (2553) ที่พบวาอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงไปในทิศทาง
เดียวกัน กับอัตราเงินเฟอ
เงิ น ทุน สํ ารองระหวางประเทศ มีค วามสั ม พันธ อยางมีนัย สําคั ญ กับ อั ตราแลกเปลี่ ย นระหวางเงิ นบาทกั บริ ง กิ ต
มาเลเซีย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับงานวิจัยของ Taoufik Bouraoui และ Archavin Phisuthtiwatcharavong
(2015) ที่พบวา อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินหยวน มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน กับ เงินทุน
สํารองระหวางประเทศ
ดุลการคาไทย-มาเลเซีย ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน การกีดกัน การนําเขา สงออก ของรัฐบาล เพื่อกระตุนใหประชาชน
บริโภคสินคาและบริการภายประเทศทําใหการนําเขา และสงออก ถึงภายหลังจะมีการจัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาช วยลดการกีด กัน ก็อาจทําให ขอมู ลที่ไ ดมีค วามผันผวน ทําใหบ างช วงเวลาขอมู ลไม นิ่ง จึง สงผลให ไมส ามารถวิ เคราะห
ความสัมพันธของอั ตราแลกเปลี่ยนได ซึ่งสอดคลองกั บ ประวีณา ศาลิคุ ปต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่พบว า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาสุทธิระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
อัตราดอกเบี้ย LIBOR ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติ ฐานอาจมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจในทวีปยุ โรปและสหรั ฐอเมริกา ซึ่ งสงผลกระทบมายั งอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR ที่มีศูนยกลางอยูที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความผันผวนตามไปดวย จึงสงผลให ไมสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของอัตราแลกเปลี่ยนได
8. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย ทํ าให ท ราบว าตั วแปรอั ตราเงิ นเฟอ และเงินสํ ารองระหว างประเทศเป นป จจั ย ที่ กําหนดอั ต รา
แลกเปลี่ย น และมี ความสัม พันธใ นทิ ศทางเดีย วกั น ซึ่ง อัต ราเงิ นเฟอ และเงิ นสํ ารองระหวางประเทศเปนตัวแปรที่ รัฐ บาล
สามารถควบคุมได เมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลควรควบคุมตัวแปรอัตราเงินเฟอ และเงินสํารองระหวาง
ประเทศ เพื่อใหสามารถกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไดตามทิศทางที่กําหนด และนอกจากนี้ทางสถาบันการเงินและนักลงทุนควร
มีการปรับตัวหรือวางแผนเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจัดการปองกันความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานอัตราเงินเฟอและเงินทุนสํารองสงผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินริงกิต
มาเลเซีย สําหรับในการศึกษาครั้งตอไปเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เลือกทดสอบดวยขอมูลรายเดือนซึ่งมีความละเอียดสูง จึงมีการ
จัดเก็บขอมูลจํากัดเฉพาะบางหนวยงานเทานั้น สงผลในมีทางเลือกในการคัดสรรตัวแปรตางๆเขาสูแบบจําลองมีนอย ดังนั้นใน
อนาคตเพื่อลดขอจํากัดดังกลาวหากปรับเปลี่ยนไปใชขอมูลรายไตรมาส หรือรายป ก็จะเปนการชวยลดขอจํากัด ชวยขยาย
ทางเลือกในการคัดเลือกตัวแปรอื่นๆมาใชในการศึกษา เชน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หรือแมแต
ผลิตภายมวลรวมภายในประเทศ เปนตน
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การศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
A study of business environment of community enterprises
in Nakhon Pathom province
พงษสันติ์ ตันหยง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ptanyong@npru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อพัฒนา
ขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
รวมกับการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมมีจุดแข็ง คือ
ใชวัตถุดิบในชุมชน จุดออน คือ มาตรฐานของสินคาหรือบริการ บรรจุภัณฑ ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสิทธิภาพการทําธุรกิจ โอกาส คือ รัฐใหการสนับสนุน การเติบโตของการทองเที่ยวและเทคโนโลยีการสื่อสาร อุปสรรค
คือ คูแขงขัน สินคาทดแทน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาที่ไดจากการกําหนดกลยุทธ ไดแก การพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชน
การประชาสัมพันธเนนสินคาชุมชน การพัฒนาสินคาหรือบริการใหม ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ รวมทั้งการขยาย
ธุรกิจทั้งในสวนฐานของลูกคา ชองทางการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มรายได
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
Abstract
The objectives of this research were 1) to study business environment of community enterprises
and 2) to develop strategic recommendations for community enterprises in Nakhon Pathom province.
This research used both of the qualitative and documentary research. The results showed that community
enterprises’s strength was the use of raw materials in the community. Weaknesses were the standard of
goods or services, packaging, marketing and information technology knowledges, and business performance.
Opportunities were government support, the growth of tourism and communication technology. Threats
were competitors and goods substitution. Therefore the strategies to develop are goods and service standards
development, packaging development, marketing and information technology knowledge development,
Strength of community enterprises development, public relations focused on community goods, new product
and service development, business performance Improvement, including business expansion in the customer
base and distribution channels to increase revenue.
Keywords: business environment, community enterprises, Nakhon Pathom province
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1. บทนํา
ปจจุบันเปนยุคของการแขงขัน มีการเปลี่ยนแปลงเปนพลวัตตลอดเวลา รวมทั้งมีแนวโนมที่รุนแรงทําใหสังคมไทย
ไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจอยางหลี กเลี่ยงมิได เปนเหตุ ใหรัฐบาลเล็ง เห็นถึง ความจํ าเปนที่ ตองเพิ่ มศักยภาพและโอกาสใหกับประชาชน
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมั่นคงและเพิ่มขีดความสามรถในการแขงขัน จากการวิเคราะหของธนาคารกสิกร
ไทยคาดการณวาในป 2560 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.3 การตลาดของภาคธุรกิ จ ไมดอยไปกวาป 2559 สงผลให
สภาวะทางการตลาดโดยรวมของภาคธุรกิจนาจะมีทิศทางที่ฟนตัวไดตอเนื่อง ซึ่งปจจัยที่ทําใหธุรกิจฟนตัวสรุปไดคือ กําลังซื้อ
ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รัฐออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และผูสงออกน้ํามันมีแนวโนมขยายตัว
ดีขึ้น แมภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมปรับตัวไดดีขึ้น แตยังคงตองระวังเรื่องปจจัยที่ทําใหตนทุนและเงินเฟอในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจดวยเชนกัน ตนทุนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจเพิ่มขึ้น นั้นคือราคาน้ํามัน คาแรง
ขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอัตราเงินเฟอในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้นผูประกอบการ SME ทั้งในธุรกิจที่
มีแนวโนมขยายตัวและธุรกิจที่ยังเผชิญความทาทาย จําเปนตองเรงปรับตัวและพัฒนาจุดแข็งของตนอยูเสมอ (ธนาคารกสิกร
ไทย, 2560) และจากขอมูลสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2560, หนา 1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวไดรอยละ 4.9 สูงกวาไตรมาสกอนที่ขยายตัว
รอยละ 4.3 ในขณะที่จีดีพี ประเทศขยายตัวรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนตอจีดีพี ประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.2 ในปกอน เปน
รอยละ 42.5คิดเปนมูลคากวา 1.61 ลานลานบาท จะเห็นไดวาธุรกิจขนาดยอมนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตและสรางความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจใหกับประเทศ
รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของภาคครัวเรือน ชุมชนและสังคม เปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลที่ยั่งยืน โดยจะตองใหความสําคัญตอการเสริมสรางทุน
ของประเทศที่มีอยูใหมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการสรางฐานรากที่ดีจะสงผลใหเศรษฐกิจแข็งแกรง รัฐบาลจึงมีการออกกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนนั่นคือ พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 เดือน
มกราคม 2548 เปนตนไป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2548) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเปน
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจํานวนหนึ่งอยูในระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา ใหไดรับการ
สงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของ
หนวยธุรกิจที่สูงขึ้น (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558)
จังหวัดนครปฐมก็เชนเดียวกันเปนจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากตั้งอยูทางดานใต
ของจังหวั ดกรุงเทพมหานครเพียง 56 กิ โลเมตร เปนเมืองแหงอาหารและมี แหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม จากขอมูลของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมพบวาปจจุบันมีจํานวนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 240 กลุม สวนใหญผลิตสินคามีสวนนอยที่
ใหบริการ ปญ หาหลั กนั้นพบวายั ง ขาดความรูใ นการพั ฒ นาในหลาย ๆ สวนไมวาจะเป นตั วสิ นค าหรือบริการ การตลาด
ตลอดจนเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อรองรั บ การแข ง ขั นและการที่ ป ระเทศไทยมี นโยบายนํ าประเทศเข าสู ไ ทยแลนด 4.0
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560) จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะใหสามารถเติบโตไดอยาง
มั่นคง ยั่งยืนและยืนหยัดในยุค ของการแขงขันที่ทวีความรุนแรง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิ จของวิส าหกิ จชุม ชนในจั งหวั ดนครปฐม ในอันจะเปนพื้นฐานในการพัฒ นาข อเสนอแนะกลยุ ทธใ นการพัฒ นา เพื่ อให
วิสาหกิจชุมชนนั้นทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันในยุคของการแขงขันไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
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3. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจยั ขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
3.1 วิสาหกิจชุมชน
ขอมูลของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) นําสรุปใหเห็นภาพวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
ความหมาย
วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือ
การอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ
บุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อยางสรางสรรคเพื่อ
การพึ่งตนเอง "ทุนของชุมชน" ไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางสังคม (กฎเกณฑทางสังคมที่รอยรัดผูค นใหอยูรวมกันเปนชุมชน เปนพี่เปนนองไวใจกัน)
ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน มีองคประกอบอยางนอย 7 ประการ
1. ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เปนหลัก
3. ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน
4. เปนฐานภูมิปญญาทองถิ่น ผสมผสานภูมิปญญาสากล
5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย เครือขายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัว
กัน โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ความเปนมา
ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญาอยูมากมาย ซึ่งเปนธุรกิจที่ยังมีขนาดไมถึงวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดยอม (SME) หรือสหกรณ แตเปนธุรกิจที่สามารถชวยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไดในระดับหนึ่ง ธุรกิจใน
ระดับนี้ยังมีปญหาที่ประสบอยู คือ
1. ไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับ
2. การสนับสนุนจากภาครัฐไมตรงกับความตองการที่แทจริง เนื่องจากขอมูลกลุมเปาหมาย และความตองการไม
ชัดเจน รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ
หลักการ
เพื่อสงเสริมสนับสนุ นเศรษฐกิ จชุมชนซึ่ง เปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจํานวนหนึ่งอยูใ น
ระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา ใหไดรับการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่ อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของหนวยธุรกิจที่สูงขึ้น
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
กฎหมายกําหนดใหมีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางครบวงจร
1. ระดับปฐมภูมิ สงเสริมการจัดตั้ง การใหความรู การศึกษาวิจัย ในการนําทุนชุมชนมาใชเหมาะสม การรวมมือกัน
ในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได
2. ระดับสูงขึ้น สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด
การสร า งความเชื่ อถื อทางธุ ร กิ จ และความปลอดภั ย แก ผู บ ริ โ ภค การประสานงานแหล ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ให ส ามารถเป น
ผูประกอบการหรือพัฒนาไปสูการประกอบธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลาง ตอไป
3. การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะใหการสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ
และความร วมมื อกันระหว างเครือข าย หรื อภาคธุ รกิ จหรื ออุต สาหกรรมอื่ น เพื่อขยายและสร างความมั่ นคงใหแ ก กิจการ
วิสาหกิจชุมชน
770 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมใหความสําคัญกับยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานเลขานุการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ไดกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม ใหสอดคลองกัน และใชกระบวนการ
เรียนรูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม โดยใชกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชน สงเสริมใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาระดับตําบลใหมีการเสนอเพื่อบรรจุแผน
ความตองการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไวในแผนแมบทชุมชน และมีการแปลงแผนไปสูการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการสงเสริม
การเรีย นรูของชุ มชนในประเด็นที่ เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนให มีความรู ความเข าใจเกี่ย วกับวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ปจจุบันมี
จํานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จํานวนรวม 240 วิสาหกิจ
ชุมชน/เครือขาย (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560)
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่
คุกคามหรือเรียกกันทั่วไปวา SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันทั้งภายในและภายนอก
องคกรหรือโครงการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานไปสูสภาพที่ตองการในอนาคต
(Humphrey cited in Armstrong, 1996)
3.2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) เปนการประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันภายในของ
องคกรหรือโครงการมีหลักการดังนี้ (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 118-119 และคุณากร เพชรคง.2554: 12-15)
1. Strengths (S): จุดแข็ง จุดเดนหรือขอไดเปรียบที่องคกรมีอยู จุดแข็งเปนแหลงที่มาของความสามารถที่จะ
นํามาพัฒนาเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได กรอบในการวิเคราะหไดแกความสามารถ จุดขาย ทรัพยากร ประสบการณ
ความรู ขอมูล ระบบการทํางาน การประสานงาน วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน เปาหมาย เชน บุคลากรมีความสามารถในการ
ใช ITและมีความพรอมที่จะพัฒนาในระดับที่สูง ขึ้น ความนาเชื่อถือขององคกรเนื่องจากเป นหนวยงานของภาครัฐ การมี
งบประมาณอยางเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผน มีวิธีการเฉพาะที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง เปนตน จุดแข็งของ
องคกรตองนํามาใชใหเหมาะสมและควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร
2. Weaknesses (W): จุดออนหรือจุดดอยซึ่งเปนปญหาขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกรและ
ทาใหองคกรเสียเปรียบคูแขง ดังนั้นองคกรจึงควรปรับปรุงจุดออนใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร
และการดําเนินโครงการ กรอบในการวิเคราะหไดแก งบประมาณ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ผลกระทบของกิจกรรม
ความนาเชื่อถือของขอมูล แผนงาน ผูนํา การบริหาร ระบบและขั้นตอนการทํางาน เปนตน ยกตัวอยางเชน ขาดระบบการ
บริหารงานและการบริหารเงินที่เปนมาตรฐาน ขาดการนําแผนงานไปปฏิบัติ บุคลากรมีความรูจํากัดและไมไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เปนตน
3.2.2 การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เปนการ
ประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันภายนอกองคกร เชน การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี
เปนตน การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคมีหลักการดังนี้ (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 119 และคุณากร เพชรคง. 2554: 16-19)
1. Opportunities (O): เปนการประเมินโอกาสใหมที่สามารถดําเนินการไดเพื่อใหองคกรเติบโตและมีกําไร
กรอบในการวิเคราะหไดแก นวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ กลยุทธการดําเนินงาน การรวมมือในเครือขายและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ การพัฒนาดานเทคโนโลยียกตัวอยางเชน นโยบายของรัฐและกฎหมายเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ มี
กฎระเบียบที่เอื้อตอการขยายความรวมมือกับองคกรเครือขาย สมาชิกในเครือขายมีความเขมแข็ง เทคโนโลยีมีความกาวหนา
เปนตน ผูบริหารที่ดีตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น
2. Threats (T): อุปสรรค เปนปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกรที่ทําใหประสบความสําเร็จไดยาก กรอบ
ในการวิเคราะหไดแก ผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองผลกระทบจากกฎระเบียบ สิ่งแวดลอม การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ความสามารถในการแขงขันการใหการสนับสนุนจากผูบริหาร การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู
ความสามารถ การขาดแคลนงบประมาณ ยกตัวอยางเชน แนวทางหรือมาตรการตามนโยบายไมชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบอย
ขาดอํานาจทางการบริห ารเพื่ อขับ เคลื่อนยุท ธศาสตรสู การปฏิบัติ เทคโนโลยีมี การเปลี่ย นแปลงรวดเร็ว เป นต น องคกร
จําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น
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3.3 การกําหนดกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT matrix)
เมื่อไดวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกและภายในแลวสามารถนาสิ่งที่วิเคราะหไดมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อใหสะดวก
แกการเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยใชหลักการสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix)
ในการกําหนดกลยุทธ (สิริวัฒก หมีทอง, 2554: 1 และคุณากร เพชรคง, 2554: 23-24) ไดแก
1. S-O กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (Strategy to increase potential) หรือกลยุทธรุกเต็มที่ เปนการใชประโยชนจากจุด
แข็งที่มีอยูผนวกกับสภาพโอกาสที่เอื้ออานวยจากภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูง
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได
2. S-T กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (Strategy to build security) เปนการใชจุดแข็งที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อหลบหลีกหรือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการทางานใหลดนอยลง
3. W-O กลยุทธเรงพัฒนา (Strategy to accelerate development) เปนการใชโอกาสจากสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เอื้ออํานวยตอการทํางานมาปดจุดออนขององคกร กลยุทธนี้จึงอาศัยปจจัยผลักดันจากภายนอกใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานและแกไขจุดออนหรือจุดดอยที่องคกรมีอยู
4. W-T กลยุทธแกวิกฤติ (Strategy to solve the crisis) หรือกลยุทธตั้งรับเปนการใชประโยชนอยางระมัดระวัง
จากสภาพโอกาสที่เลวรายและจุดออนของหนวยงานที่มีอยูเพื่อแสวงหาแนวทางใหมๆ และปรับรื้อระบบการทางานใหตางจาก
เดิม เพื่อหาทางอยูรอดใหไดภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออานวยจากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการวิเคราะห SWOT ชวยให
องคกรรูระดับศักยภาพของตนเองและของคูแขงได ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยางชัดเจน
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของสวนใหญจะศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจดวยการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis) โดยผูวิจัย
ขอนําเสนอ ดังนี้
อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล (2554) ที่ศึกษาสถานการณการประกอบการและแนวโนมทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของจั ง หวั ด นครปฐม ผลการศึ กษาพบว าด วยข อปฏิ บั ติ ใ นเรื่ องการต อ ทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ที่ จะต องมี การยื่ น แผน
ประกอบการ และการที่ตองมีการจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายไวเพื่อการตรวจสอบดานภาษีของวิสาหกิจชุมชน คาดวา
ในปถัดไป มีแนวโนมวาจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ไมมาตอทะเบียนเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม จํานวนวิสาหกิจชุม ชนที่จดทะเบียน
และมีการดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง (ประมาณรอยละ 33) ซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีผูนําที่เขมแข็งและเขาใจในหลักการ
บริหารจัดการที่ดี สําหรับแนวโนมทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐมในปถัดไป กําหนดใหมีการบูรณา
การกับสถาบันการศึกษาที่มีอยูในจังหวัดไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลวิสาหกิจชุมชนและวางแผนการพัฒนา ทั้งใน
ดานการใหความรู การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน การปรับปรุงให เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีการบูรณาการการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตนแบบดาน อย. และการจัดงานแสดงสินคาระดับ
จังหวัด นอกจากนี้ การลดรายจายดานพลังงานยังไดรับการสนับสนุนดวยดีจากพลังงานจังหวัดนครปฐมอยางตอเนื่อง
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุมทะเลสาบสงขลาผลการศึ กษาสภาวการณ ของวิสาหกิจชุมชนพบวา ปจจัยด านการเมือง ป จจั ย
ทางดานเศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม เอื้ออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน สวนปจจัยทางดานเทคโนโลยี และ
ปจจัยทางนิเวศวิทยา เปนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนมีดังนี้ ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและการเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปญหาดานการออกแบบผลิตภั ณฑ และป ญหาตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพั ฒนาการดํ าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
หนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู การพัฒนาทักษะดานตางๆ การ
สนับสนุนดานการตลาด และการกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
รั ช นี รู ป หล อ ดุ ษ ฎี พรหมหั ต และ วั ล ภา ว องวิ วิ ธกุ ล (2556) ศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาสู ค วามยั่ ง ยื นและ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมซน ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมซนเกิดจากหนวยงานภาครัฐเขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
ของคน ในชุมซนเพื่อขอรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตและเงินทุน แตการดําเนินงานเปนลักษณะกิจการสวนตัว ปญหาที่พบ
คือไมสามารถขยายตลาดได ไมสามารถดําเนินงานในรูปแบบของกลุมวิสาหกิจได ทําใหวิสาหกิจชุมซนออนแอและมี แนวโนม
การยกเลิกกลุ ม แตยั งดํ าเนินการผลิ ตในลักษณะของผลิต ภัณฑ ชุม ซน แนวทางการพัฒ นาวิสาหกิ จชุ มซนสูค วาม ยั่ ง ยื น มี
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โอกาสขยายตัวเซิงธุรกิจไดจึงตองเริ่มจากผูนํามีความสามารถ มีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของสมาซิกและมี ความสัมพันธที่ดี
กับชุมซน และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมซน และสรางตลาดภายในทองถิ่น
จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจะนําประเด็นวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ดวยสวอต (SWOT analysis) และการกําหนดกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix) มาใชเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
ตอบคําถามตามวัตถุประสงค
4. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
Research) เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความครบถวนสมบูรณและมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้
ขั้นที่ 1 วิจัยเชิงเอกสารดวยการศึกษาขอมูลเอกสาร (documentary Research) โดยการศึกษาคนควารวบรวม
ข อมู ล จากแหล ง ข อมู ล ต า งๆ ได แ ก เอกสารทางวิ ช าการ วารสาร บทความ วิ ท ยานิ พ นธ รายงานวิ จัย และข อมู ล ทาง
อินเตอรเน็ต มาเปนขอมูลเบื้องตน จากนั้นนําขอมูลเหลานี้มาพิจารณารวมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสราง
กรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง (semi-structured Interviews)
ขั้นที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก
โดยมีรายละเอียดในการวิจัย ดังนี้
4.1 ผูใหขอมูลหลัก (key informant)
ผูใหข อมูล หลัก ในงานวิจัย นี้คือ ผูป ระกอบการวิ สาหกิจชุ มชนจังหวัดนครปฐม และบุค ลากรภาครัฐ ที่ทําหนาที่
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม
4.2 วิธีการเก็บขอมูล
ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก (key informant) คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยการใชการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ(snowball technique) เก็บ
ขอมูลจนกระทั่งขอมูลมีการอิ่มตัว ซึ่งงานวิจัยนี้สัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) ดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางกับ
ตัวแทนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมจํานวน 10 กลุมๆ ละ1รายโดยมีตําแหนงประธานกลุมหรือตัวแทนที่
ไดรับมอบหมาย บุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมจํานวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย
4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
4.4 การวิเคราะหขอมูล
4.4.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณเชิงลึก ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบขอมูล ไดแก การถอดเทปสัมภาษณ การเขียนบันทึกสิ่งที่สังเกตพบและสรุปขอมูลในทันที
หลังการสัมภาษณแตละครั้ง หลังจากนั้นอานขอความหลาย ๆ รอบใหเขาใจ และเลือกขอความที่บงบอก ถึงสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และขั้นตอนที่ 2 การสรุป/การตีความ ผูวิจัยหาขอสรุปโดยมองหาแบบแผนที่ปรากฏในขอมูล
และมองหาความแตกตาง-ความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ โดยถาขอมูลมีความลงรอยกัน (เหมือนกัน) ประมาณรอยละ
90 หรือมากกวานั้น ถือวาขอมูลที่ไดนั้นมีความนาเชื่อถือสูง หลังจากนั้นนําขอสรุปมาตีความ
4.4.2 วิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยกรอบสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ
4.4.3 การตรวจสอบสามเสาดานข อมูล ระหวางขอมูล จากผูประกอบการวิ สาหกิ จชุม ชนจัง หวัด นครปฐมกั บ
บุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม นอกจากนั้นยังใชการตวจสอบดานวิธีการรวมดวยการ
สัมภาษณกับการใชเอกสาร
4.5 เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณเชิงลึก เอกสารที่เกี่ยวของ ใชการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis)
เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค รวมกับสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix) ในการกําหนดกลยุทธ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 773

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

5. ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จุดแข็ง (Strengths: S)
1.ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น
2. เปนลักษณะการรวมตัวของกลุมบุคคล รวมความสามารถ
จุดออน (Weaknesses: W)
1.เงินทุนในการขายกิจการ
2.มาตรฐานของสินคาและบริการ
3.บรรจุภัณฑ
4.ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.การดําเนินงานมีลักษณะกิจกรสวนตัว ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได
โอกาส (Opportunities: O)
1.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
2.การเติบโตการทองเที่ยว
3.ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร
อุปสรรค (Threats: T)
1.คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น
2. คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น
3. สินคาทดแทน
จากตารางที่ 1 สามารถนํามากําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา โดยใชสวอตเมทริกซ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT matrix)
จุดแข็ง (S)
ปจจัยภายใน
S1.ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น
S2. เปนลักษณะการรวมตัวของกลุม
บุคคล รวมความสามารถ
ปจจัยภายนอก

โอกาส (O)
O1.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
O2.การเติบโตการทองเที่ยว
O3.ความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (SO)
1. ขยายฐานลูกคา (S1+O1+O2)
2.ขยายชองทางการจัดจําหนาย
(S1+O1+O3)
3. ขยายธุรกิจ (S1+O1+O2+O3)

อุปสรรค (T)
T1.คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น
T2. คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น
T3. สินคาทดแทน

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (ST)
1.ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน
(S1+T1+T2)
2. พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ
(S1+S2+T1+T2+T3)
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จุดออน (W)
W1.ตนทุนสินคาหรือบริการสูง
W2.มาตรฐานของสินคาและบริการ
W3.บรรจุภัณฑ
W4.ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
W5.การดําเนินงานมีลักษณะธุรกิจสวนตัว ไม
สามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได
กลยุทธเรงพัฒนา (WO)
1.พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ
(W2+O1+O2)
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ (W3+O1)
3.พัฒนาความรูดานการตลาด การทําธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (W4+O1+O2+O3)
4.พัฒนาความเขมแขงกลุม (W5+O1)
กลยุทธแกวิกฤติ (WT)
1. พัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ
(W1+T1+T2)
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6. สรุปผล
จากผลการวิจัย จากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารที่เกี่ยวของในการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis) นั้นสรุปไดวา
จุดแข็งคือ 1) ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 2) เปนลักษณะการรวมตัวของกลุมบุคคล รวมความสามารถ
จุดออนคือ 1) ตนทุนสินคาหรือบริการสูง 2) มาตรฐานของสินคาและบริการ 3) บรรจุภัณฑ 4) ความรูดานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การดําเนินงานมีลักษณะธุรกิจสวนตัว ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได
โอกาสคือ 1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 2) การเติบโตการทองเที่ยว 3) ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสาร
อุปสรรคคือ 1) คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 2) คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 3) สินคาทดแทน
สวนการพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยการวิเคราะหดวยสวอตเมทริกซ
(SWOT Matrix) ในการกําหนดกลยุทธนั้นสรุปไดคือ
1. กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (SO) ในการขยายธุรกิจและมุงเติบโตดังนั้นจึงตองใชกลยุทธขยายฐานลูกคา หรือขยายชอง
ทางการจัดจําหนาย หรือขยายธุรกิจ เพื่อสรางยอดขายเพิ่มรายได
2. กลยุทธเรงพัฒนา (WO) เนื่องจากผลที่ไดจะพบวามีจุดออนคอนขางมาก แตมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจมาก
เชนกน ดังนั้นจึงควรที่จะตองจัดการกับจุดออนเพื่อที่จะสามารถควาโอกาสที่มีดวยกลยุทธ ไดแก 1) พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ 3) พัฒนาความรูดานการตลาด การทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4)พัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชน
3. กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (ST) ดวยปญหาที่เกิดจากอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงจําเป นที่วิสาหกิจชุมชน
จะตองใชจุดแข็งมาจัดการปองกันหรือสรางภูมิคุมกันจากอุปสรรคที่มีดวยกลยุทธไดแก 1) ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน และ
2) พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ
4. กลยุทธแกวิกฤติ (WT) ดวยปญหาที่เกิดจากจุดออนที่มีและอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้นจึงตองใช
กลยุทธพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ ดวยการลดคาใชจายตางๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต การสรางความพึง
พอใจในการใหบริการ เปนตน
7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดวา
7.1 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง แตมีโอกาสมากกวาอุปสรรค ดังนั้นการปรับจุดออนและ
เสริมสรางจุดแข็งจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถควาโอกาสที่มีอยู
7.2 สามารถนํามากําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจดวยกลยุทธตางๆ ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ผูที่สนใจสามารถนําไป
ตอยอดในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนในจังหวัดนครปฐมในดานตางๆ ไดแก 1)พัฒนามาตรฐานสิ นคาและบริ การ2)
พัฒนาบรรจุภัณฑ 3)พัฒนาความรูดานการตลาดและการทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
วิสาหกิจชุมชน 5) ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน 6) พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ และ 7) พัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ
เปนตน
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ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม
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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความหมายทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีในมุมมองของ
นักบัญชีเขตหนองแขม 2) เปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีการเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 3) เปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม
ประเภทของกิจการ 4) เปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม
ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากนักบัญชีแตละสถานประกอบการ
ที่จดทะเบียนการคา ในเขตหนองแขม จํานวน 1,768 คน มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการของครอนบาคอัลฟา จากกลุมตัวอยางในเขตหนองแขม ซึ่งมาตรวัดอยูในเกณฑที่
คอนขางสูง โดยอยูในชวง 0.925-0.930
ผลจากการศึกษาพบวา 1. ทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดา นทักษะ
ทางวิชาการเชิง ปฏิบั ติแ ละหนาที่ การงาน ดานทั กษะทางปฏิสั มพันธระหว างบุ คคลและการสื่อสาร ดานทักษะทางป ญญา
สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการรักษาความลับโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดาน
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป
2. เพศที่ตางกันไมมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 อายุที่ตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชี และ ระดับการศึกษาที่ตางกัน
ไมมีผลตอจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ประสบการณการ
ทํางานดานบัญชีที่ตางกั นมีผลตอทักษะวิชาชีพบั ญชี และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบั ญชี ตามขอบังคั บสภาวิชาชี พ
บัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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3. ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชี พบัญชีตามขอบังคั บสภาวิชาชีพ บัญ ชี
(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ที่แตกตางกันไมมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตามขอบัง คับสภาวิชาชีพ บัญชี พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 19) ทุ นจดทะเบียนที่ แตกตางกัน มี ผลตอทั กษะวิช าชีพบัญ ชี และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 รายไดโดยประมาณตอป
ที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่
19) พ.ศ.2553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คําสําคัญ: ทักษะวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักบัญชี
Abstract
This research Aims to 1) Meaning, skills and professional conduct of accountants in view of
Accountants Nongkham. 2) a comparison of the account about the skills and professional ethics for
accountants, classified by personal factors 3) a comparison of accounting skills and professional ethics
for accountants, classified by type of business 4) a comparison of accounting skills and professional
ethics for accountants classified by general factors of the business. Using quantitative research. The
researchers collected data from questionnaires and accountants each establishment registered trade
Nongkham number of 1,768 people have tested the quality of the tool by a panel of experts and analysis
of reliability by means of Cronbach alpha. The sample in Nongkham This measure remained relatively
high. In a range of 0.925 to 0.930
The study found that 1. vocational skills for professional accountants have an overall average
score is in the high level. Considering that it was found. Skills, personal attributes, with the highest average
score, followed by the academic skills and practical work. Skills, interpersonal interaction and communication.
Intellectual skills The side that scores the lowest. Skills, organizational and business management. And
ethics of professional accountants in accordance with the FAP (No.19), 2553. Overall, the average score
is the highest level. Considering that it was found. The secrecy with the highest average score. The second
is its transparency, independence, integrity and honesty. The knowledge and standard of practice work. The
side that scores the lowest. Responsibility colleagues and ethics in general.
2. Gender differences do not affect the accounting professional skills and ethics of professional
accounting regulations FAP (No. 19), 2553. Age affects different accounting professional skills and ethics
of professional accountants in accordance with the FAP (No. 19), 2553. Educational differences are affecting
the accounting profession, skills and educational levels do not affect the same code of ethics for
professional accountants in accordance with the FAP (No.19) 2553. Experience the different accounts
that affect the accounting professional skills and ethics of professional accountants in accordance with
the FAP (No.19) 2553 a significant statistical level .05.

778 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3. Type of business factors affect different accounting skills are statistically significant at the .05
level And Type of business factors affect different code of ethics for professional accountants in accordance
with the FAP (No. 19) 2553 Different statistical significance level .05.
4. The duration of the operation. Different accounts does not affect the professional skills and
ethics of professional accountants FAP Regulations 2553 (No.19) Capital Different Effects on professional
accounting skills. And ethics of the profession in accordance with accounting regulations, the FAP (No.
19), 2553. Estimated revenue per year Different skills are affecting the accounting profession and ethics
of professional accountants in accordance with the FAP (No. 19), 2553, a significant statistical level .05.
Keywords: accounting skills, accounting ethics, accountants
1. บทนํา
ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว สืบเนื่องจากปจจัยหลายประการ อาทิ การเปน
หนึ่ งในประเทศสมาชิ กของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน การเป ดเขตการคาเสรี การลงทุ นจากนายทุ นชาวต างชาติ หรื อ
แมกระทั่งคนยุคใหมในปจจุบัน ที่หันมาเปนนายตัวเองมากกวาการเปนลูกจาง กอใหเกิดธุรกิจหลากหลายประเภท สงผลให
แนวโนมธุรกิจของประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็วขึ้น ภายในระยะเวลาไมกี่ป จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศจึงสงผลกระทบกับองคกรธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนหลายองคกร ไมวาจะเปนดานการบริหารงาน การ
วางแผนงาน และดานทรัพยากรบุคคลซึ่งปจจัยเหลานี้ สงผลไปถึงตนทุนทางการผลิตทั้งสิ้น ผูบริหารจะตองมีการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหธุรกิจหลุดพนจากภาวะผลกระทบเหลานี้พรอมกับตองวางแผนการดําเนินธุรกิจโดยการนําแนวคิด
ใหมๆมาประยุกตใชในธุรกิจ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ระบบการบัญชีในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก มีเครื่องมือหลายตัวที่เขามาชวยสนับสนุนในการลง
บันทึกทางการบัญชี ประหยัดทั้งเวลา การจางทรัพยากรบุคคล และสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว แตก็ยังมิไดตอบโจทย
การบั ญชีไ ดทั้งหมด เพราะบทบาทสําคัญ ของการบั ญชี อยูที่ ทรัพยากรบุคคลที่มีค วามเชี่ยวชาญ มีทักษะ มีความละเอีย ด
รอบคอบ และมีความซื่อสัตย ซึงสิ่งเหลานี้คือคุณสมบัติจรรยาบรรณของนักบัญชี
หนาที่ของผูทําบัญชีไมเพียงแคทําบัญชีและรายงานทางการเงินเทานั้น แตยังสามารถชวยในการจัดทํางบการบริหาร
เพื่อชวยในการตัดสินใจใหแกผูบริหารองคกร ผูทําบัญชีวิชาชีพตองเปนผูรวบรวมขอมูล และ ประมวลผลขอมูลขององคกรทั้ง
ที่เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน และรวมเปนผูวางแนวทางในการจัดทํารายงานมาตรฐานทางบัญชี โดย
ยึดหลักมาตรฐานการบัญชี และใชทักษะวิชาชีพทางการบัญชีในการทํางานภายใตหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี
หรืออีกในดานหนึ่งนักบัญชีตองใชความรูในดานสาขาวิชาอื่นๆที่ไมใชเพียงวิชาดานการบัญชีอยางเดียวมาผสมผสานในการวาง
แผนการบริหารงาน ไมวาจะเปนดานคณิตศาสตรประกันภัย ดานการบริหารงานจัดการการเงิน ดังนั้นนักบัญชีต องมีการ
พัฒนาตนเองเพื่ อใหมีค วามรูท างดานทักษะทั้ง ดานนักบัญชีและในดานอื่นๆ เพื่อใหส ามารถตอบสนองความตองการใหแ ก
ผูบริหารองคกรได
แตในสภาพสังคมยุคปจจุบันสิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนคือเรื่องของการทําผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผูทําบัญ ชีขาด
จรรยาบรรณทางการบัญชีที่ถูกตองในการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความเชื่อถือได หากผูทําบัญชีวิชาชีพมีทักษะ ความรู
และความสามารถในการปฏิบัติ งานแตข าดซึ่ง จรรยาบรรณวิชชาชีพ หรื อ ขาดทั กษะความรู และขาดความสามารถ แต มี
จรรยาบรรณวิชชาชีพสูง ก็ไมสามารถที่จะเปนผูทําบัญชีที่สมบูรณแบบได
เขตหนองแขมเปน 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานครอยูในกลุมเขตกรุงธนบุรีฝงใต โดยแบงเปน 2
เขตการปกครองย อยออกเป น 2 แขวงได แ ก แขวงหนองค างพลู และ แขวงหนองแขม โดยในเขตหนองแขมนี้ มี ส ถาน
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ประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจหลากหลายประเภท เชนธุรกิจประเภทการผลิต การบริการ และการจําหนายสินคา ซึ่งแตละ
ธุรกิจเหลานี้มีการะบวนการในการบริหารงานและความตองการบุคคลากรที่ตางกัน รวมถึงมีสถานศึกษาและสถาบันฝกอาชีพ
หลายแหง ในการทําวิจัยครั้งนี่ผลที่ไดออกมาจะไดนําไปปรับปรุงและเปนแนวทางในการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาใชเปน
ประโยชนตอไป
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี
เขต หนองแขม โดยมี วัต ถุ ประสงคเ พื่ อสํ ารวจมุม มองของนักบั ญชี แ ตล ะประเภทของกิ จการ โดยเก็บ รวบรวมขอมู ลจาก
ผูประกอบการในเขต หนองแขม ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูทํ า
บัญชีพรอมกับการฝกอบรมในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพควบคูกันไป เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพในการทํางานของผูทําบัญ ชี
ตอไปภายใตคําที่วา นักบัญชีตองเกงและดี
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความหมายทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชีเขตหนองแขม
2.เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีการเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดย จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
3.เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม
ประเภทของกิจการ
4.เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม ปจจัย
ทั่วไปของธุรกิจ
3. ขอบเขตการวิจัย
1.ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักบัญชีของสถานประกอบการใน เขตหนองแขม
2.ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานประเภทของกิจการ ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ ในเรื่อง
ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม
3.พื้นที่ในการทําวิจัย ใชพื้นที่เขตหนองแขมซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท โดยแบงแยกเปน แขวงหนองคา
พลู และ แขวงหนองแขม
4.ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูล เดือน มกราคม-เมษายน 2560
4. สมมติฐานการวิจัย
1.ปจจัยสวนบุคคลของนักบัญชีมีผลตอมุมมองในดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี
2.ปจจัยดานประเภทของกิจการมีผลตอมุมมองในดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี
3.ปจจัยดานทั่วไปของธุรกิจมีผลตอมุมมองในดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนัก
บัญชี เขตหนองแขมซึ่งแบงสาระสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
1.ทักษะทางวิชาชีพบัญชี
แนวความคิดเกี่ ยวกับทักษะทางวิชาชีพสําหรับ ผูประกอบวิชาชี พบัญชี( Professional Skills) (สภาวิชาชีพบัญชี ,
2548 : 1-6) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ วิชาชีพบัญชี(International Education Standards
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for Professional Accountants:IES) ฉบับที่ 3 ไดกลาววา ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี (Accountant Professionalism) นั้น
ประกอบดวย ทักษะ 5 ดาน ดังนี้
1.ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซึ่งแบงยอยไดอีก 6 ระดับตามลําดับจากนอยไปหามาก
ไดแกมีค วามรูค วามเข าใจสามารถประยุกตใ ชสามารถวิเคราะหไ ดสามารถสังเคราะหไ ด (นําองคความรู หลายๆดานมา
ประมวลเขาดวยกันแลวทําการคาดการณและใหผลสรุปได) และสามารถประเมินคุณคาได สิ่งที่สําคัญคือบุคคลที่พรอมจะ
เปนผูประกอบวิชาชีพตองบรรลุระดับสูงที่สุดของทักษะเหลานี้ ณ ชวงเวลาที่ มีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีทักษะ
ทางปญญาชวยใหนักบัญชีแกปญหาตัดสินใจและใชดุลยพินิจ ที่ดีแกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรไดทักษะทางปญญาที่
จาเปนประกอบไปดวยทุกเรื่องดังนี้
(ก) ความสามารถที่จะกําหนดไดมาจัดและเขาใจสารสนเทศจากคนสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิคส
(ข) ขีดความสามารถที่จะสอบถามวิจัยคิดเชิงเหตุผลและการวิเคราะห
(ค) ความสามารถที่จะระบุและแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน
2.ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน (Technical and Functional Skills)
ประกอบดวย ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสาหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งรวมถึง
(ก) ความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และความชํานาญดานเทคโนโลยี สารสนเทศ
(ข) การวิเคราะหแบบจาลองการตัดสินใจและความเสี่ยง (Decision modeling and risk Analysis)
(ค) การประเมินคา
(ง) การรายงานและ
(จ) ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ
3.ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซึ่งเกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยการเรียนรูและการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งรวมถึง
(ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง
(ข) มีความคิดริเริ่มมีความสามารถโนมนาวและเรียนรูดวยตนเอง
(ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจากัดและจัดแจงงานใหเสร็จตาม
กําหนดเวลา
(ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
(จ) พิจารณาปรับคานิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ
(ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
4.ทักษะทางปฏิสั มพัน ธร ะหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills) ซึ่งชวยใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นในองคกรไดดีรับและสงผลสารสนเทศ
ไดทําการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสวนประกอบของทักษะปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลและการสื่อสาร
ประกอบดวย
(ก) การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง
(ข) สามารถทํางานเปนกลุม
(ค) มีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่ตางวัฒนธรรมและความคิดเห็นตางกันได
(ง) เจรจาตอรองหนทางแกปญหาและกําหนดขอตกลงรวมกันในสถานการณทางวิชาชีพ
(จ) การทางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ฉ) สามารถนาเสนออภิปรายรายงานและการปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพผานการ
เขียนและการพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
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(ช) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง
5.ทั ก ษะการบริ ห ารองค ก รและการจั ด การทางธุ ร กิ จ (Organizational and Business
Management Skills) มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งจะมีการเรียกรองใหเปนผูแสดงบทบาทในเชิง
รุกในการจัดองคการในแตละวันในขณะที่กอนหนานี้บทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัด อยูเพียงแคการเก็บ
และรวบรวมข อมู ล เพื่ อ ให ห น วยงานอื่ นนํ าไปใช แ ต ใ นป จจุ บั นผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด เ ข าไปมี บ ทบาทกั บ หลาย
หนวยงานมากขึ้นจึงมีความจําเปนที่ตองมีความรูดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบ
ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธการบริหารโครงการการบริหารงานบุคคลและทรัพยากรการ ตัดสินใจ
(ข) ความสามารถที่จะจัดแบงหนาที่งานและการมอบหมายงานเพื่อกระตุนและพัฒนาบุคคลากร
(ค) การมีภาวะความเปนผูนา
(ง) การพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ
2. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค (2557) กลาววา จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ดีตองปฏิบัติหนาที่ใหกับผูมีสวน
ไดเสียดวยความโปรงใส เปนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว ไมปกปดขอเท็จจริง มีความเปน
อิสระ ปฏิบัติงานโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นทําใหเกิดความเปนกลาง มีความเที่ยงธรรม กลาวคือ การใชดุลพินิจเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชี พโดยปราศจากอคติ ความขัด แยงทางผลประโยชน มีความซื่ อสัตย สุจริตปฏิ บัติงานอยางตรงไปตรงมา ไม
หลอกลวง ปฏิบั ติ ง านบนหลั กฐานที่ เป นจริ งและเชื่อถื อได ปฏิ บัติ ง านจริ ง มีค วามรูค วามสามารถ ความชํ านาญในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑและมาตรฐานในการทํางาน รวมทั้งตองรักษาความลับของผูใชบริการ
โดยไมนําข อมูล ใดๆ ที่ ปกติ ไม ไดเ ผยแพร ตอสาธารณะชนมาเปด เผย เปนตน พิภพ วชังเงิน(2546) กลาวว า จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี หมายถึง อุดมคติอันเปนหลักปฏิบัติแหงวิชาชีพ เปนการประพฤติดี ปฏิบัติชอบของผูประกอบอาชีพตางๆมีหลัก
พึงควรกระทําตนใหเปนที่ปรารถนาของกันและกัน ซึงถือวามีความสําคัญตองรับผิดชอบมากกวาอื่นใดตองมากอนประโยชน
สวนตน
3. นักบัญชี
นักบัญชี คือ ผูรับผิดชอบในการทําบัญชี โดยนักบัญชีตองสามารถวางระบบบัญชีใหกิจการตลอดจนสามารถควบคุม
การลงบัญชีทั้งหมดได นอกจากนี้นักบัญชีตองสามารถวิเคราะหงบการเงินที่ทําขึ้นแลวรายงานตอผูบริหารได ดังนั้นนักบัญชีจึง
ตองเปนผูที่มีความรูทางการบัญชีอยางกวางขวาง ผูที่ทําหนาที่เปนนักบัญชีไมวาจะอยูในหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน หรือ
ธุรกิจที่มุงหวังกําไรหรือไมมุงหวังกําไรนั้นจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานที่กําหนด
ของหนวยงานนั้น และตองมั่นใจวางานที่ทําถูกตอง ยุติธรรมและซื่อสัตย เพราะผลงานของนักบัญชีไดถูกนํา เสนอตอบุคคล
หลายฝ ายทั้ ง ภายในและภายนอกกิ จการข อมู ล นั กบั ญ ชี ที่ จัดทํ าขึ้ น จะต องมี คุ ณสมบั ติ ที่ เ ชื่ อถื อได มี ค วามเป นกลางหรื อ
ปราศจากความลําเอียงไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวหรือผูใชกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งจะทําใหผูใชขอมูลเหลานั้นเชื่อไดวาขอมูล
ดังกลาวเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม รัตนา วงศรัศมีเดือน (2548) กลาววา นักบัญชีที่ดีจะตองมีความซื่อสัตยละเอียด ถี่ถวน
รอบคอบ ขยันและอดทนศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวของตลอดเวลา หลักฐานหรือเอกสารทาง
การเงินการบัญชีทุกฉบับ ควรเก็บรักษาไวที่ปลอดภัยตามเวลาที่กฎหมายกําหนด รักษาความสะอาดและความเรียบรอยของ
สมุด บัญชีทุกเลม การมอบหรือการรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงินควรตรวจใหละเอียด ถี่ถวน เรียบรอยการ จายหรือรับเงิน
ทุกครั้ง เรียกหลักฐานเก็บไวเปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีเมื่อทําบัญชีพบการทุจริต เสียหาย ตองรีบแจงผูมีอํานาจทราบ
ทันทีเพื่อหาทางแกไข รวมถึงการมีจรรยาบรรณของนักบัญชีคือไม เปดเผยขอมูล และไมวิจารณการดําเนินงานของกิจการที่ทํา
บัญชีอยู ยรรยง ธรรมธัชอารี (2548, หนา 152-153) ไดกลาวถึงคุณสมบัติสําคัญของนักบัญชีวา เนื่องจากวิชาชีพบัญชีมี
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ลักษณะงานที่แตกตางจากวิชาชีพอื่นในหลายๆ ดานอีกทั้งบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบก็มีความสําคัญในการพาองคกร
ไปสูความสําเร็จที่มุงหวังไวนักบัญชีจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติเดนบางประการเพื่อใหสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
น
- ประสบการณ
งานดานบัญชี
ประเภทของกิจการ
- ธุรกิจประเภทการผลิต
- ธุรกิจประเภทการบริการ
- ธุรกิจประเภทการจําหนายสินคา

ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
รายไดโดยประมาณตอป

ตัวแปรตาม
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงมี
1.ดานทักษะวิชาชีพสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี
1.1 ทักษะทางปญญา
1.2 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
1.3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
1.4 ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร
1.5 ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ
2.จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553
หมวดที่ 2 ความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต
หมวดที่ 3 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 4 การรักษาความลับ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบตอผูถ ือหุนผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให
หมวดที่ 7 ความรับผิดชอบตอเพื่อรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
6. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในกาวิจัย และไดมีการทดสอบแบบสอบถาม
ไปทดสอบกั บนั กบัญ ชีใ นเขตภาษีเ จริ ญ ด วยการตรวจความตรงตามเนื้อหา และความเที่ ยง(คาอัลฟาครอนบาค =0.9250.930) กอนเก็บขอมูล
ขอบเขตของพื้นที่การวิ จัย เก็บ ข อมู ลจากกลุ ม เป าหมาย คื อ นักบั ญชี ของสถานประกอบการใน เขตหนองแขม
จํานวน 400 บริษัท โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2560
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมาย คือ นักบัญชีของสถานประกอบการใน เขตหนองแขม ที่ขึ้นทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา มี
จํานวนของธุรกิจทั้งหมด 1,768 ราย โดยจําแนกตามปจจัยรูปแบบของธุรกิจ ไดแก 1.ธุรกิจประเภทการผลิต 578 ราย 2.
ธุรกิจประเภทการบริการ 124 ราย 3.ธุรกิจประเภทการจําหนายสินคา 1,066 ราย (ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา วันที่
30/7/59 ออนไลน) ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยใชสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางของ ”ทาโร ยามาเน”(Taro Yamane,1973:125)ซึ่งยอมใหคาคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 400 ราย หลังจากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางโดยแบงตามสัดสวนดังนี้
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ตารางที่ 2 กลุมตัวอยางที่จัดเก็บ ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2559 ขอมูลผูประกอบการเขตหนองแขม วันที่ 30 กรกฎาคม
2559 จาก https://www.dbd.th
ประเภทธุรกิจ
ประชากร
ขนาดกลุมตัวอยาง
แขวงหนองคางพลู
แขวงหนองแขม
แขวงหนองคางพลู
แขวงหนองแขม
ธุรกิจประเภทการผลิต
278
300
63
69
ธุรกิจประเภทบริการ
57
67
13
15
ธุรกิจประเภทจําหนายสินคา
556
510
125
115
7. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ76.75) อยูในชวงอายุ 36-45ป (รอยละ42)
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 64.75) ประสบการณการทํางานดานบัญชี 10 ปขึ้นไป (รอยละ 45.50) ประเภทของ
กิจการสวนใหญเปนธุรกิจประเภทการจําหนายสินคา(รอยละ 59.00) ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 11 - 15 ป (รอยละ31.50)
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 - 5,000,000 บาท (รอยละ 53.80) รายไดโดยประมาณตอป 10,000,000 บาทขึ้นไป (รอยละ
65.00)
ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ความหมาย
ประเด็น
S.D.
x
ดานทักษะทางปญญา

4.07

0.57

มาก

ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน

4.13

0.51

มาก

ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

4.16

0.49

มาก

ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร

4.08

0.50

มาก

ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ

3.65

0.71

มาก

รวม
4.02
0.37
มาก
ผลการศึกษา ทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.02) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.37) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.16) รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน ( x = 4.13) ตอมาคือ
ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ( x = 4.08) ดานทักษะทางปญญา ( x = 4.07) รองมาตามลําดับ
สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ ( x = 3.65)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553
ความหมาย
ประเด็น
S.D.
x
ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรมและความ
ซื่อสัตยสุจริต
ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน

4.33

0.58

มากที่สุด

4.31

0.51

มากที่สุด
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x

S.D.

ความหมาย

ดานการรักษาความลับ

4.44

0.56

มากที่สุด

ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป

4.23

0.57

มากที่สุด

ประเด็น

รวม
4.33
0.40
มากที่สุด
ผลการศึ กษาจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชีพ บั ญชี ต ามพระราชบัญ ญั ติวิช าชีพ บั ญชี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.33) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.40) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการรักษาความลับโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.44) รองลงมาคือ ดานความโปรงใสความเปนอิสระความ
เที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจริต ( x = 4.33) ตอมาคือ ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน ( x =
4.31) รองมาตามลําดั บ สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานความรับ ผิดชอบตอเพื่อนรวมวิ ชาชีพและจรรยาบรรณ
ทั่วไป ( x = 4.23)
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบดานทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในมุมมองของนักบัญชีโดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ประเภทของกิจการ และ ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ
ผูวิจัยใชการวิเคราะห (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One Way ANOVA)
เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว โดยสามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานดานทักษะวิชาชีพบัญชีในมุมมองของนักบัญชี
ตัวแปรตน

สถิติที่ใช

คา Sig

ผลการทดสอบสมมติฐาน

เพศ
Independent t-test
0.156
ไมมีผล
อายุ
One Way ANOVA
0.020
มีผล
ระดับการศึกษา
One Way ANOVA
0.030
มีผล
ประสบการณงานดานบัญชี
One Way ANOVA
0.020
มีผล
ประเภทของกิจการ
One Way ANOVA
0.000
มีผล
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
One Way ANOVA
0.205
ไมมีผล
ทุนจดทะเบียน
One Way ANOVA
0.039
มีผล
รายไดโดยประมาณตอป
One Way ANOVA
0.040
มีผล
ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นดานทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในมุมมองของนักบัญชี พบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณงานดานบัญชี ประเภทของกิจการ ทุนจดทะเบียน รายได
โดยประมาณตอป มีผลตอมุมมองดานทักษะวิชาชีพบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.
2553 ในมุมมองของนักบัญชีโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประเภทของกิจการ และ ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19)
พ.ศ.2553 ในมุมมองของนักบัญชี
ตัวแปรตน
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณงานดานบัญชี
ประเภทของกิจการ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
รายไดโดยประมาณตอป

สถิติที่ใช

คา Sig

ผลการทดสอบสมมติฐาน

Independent t-test
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA

0.393
0.047
0.469
0.009
0.000
0.075
0.004
0.000

ไมมีผล
มีผล
ไมมีผล
มีผล
มีผล
ไมมีผล
มีผล
มีผล

ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่19) พ.ศ.2553 ในมุมมองของนักบัญชี พบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ประสบการณงานดานบัญชี ประเภทของ
กิจการ ทุนจดทะเบียน รายไดโดยประมาณตอป มีผลตอมุมมองดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
8. อภิปรายผลขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึ กษาครั้งนี้เ ปนการศึกษาทักษะและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ บัญชีข องผูทํ าบัญชี ในมุ มมองของนั กบัญชี เขต
หนองแขมมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาความหมายทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชีเขตหนองแขม พบวา
ทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ด าน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน าที่การ
งาน ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุ คคลและการสื่ อสาร ดานทักษะทางปญ ญา สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคื อ
ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรักษา
ความลับโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัต ยสุจริ ต
ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบตอเพื่อน
รวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรศักดิ์ ธนันไชย (2551) ไดศึกษาเรื่อง การวัดทักษะทาง
วิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
พนักงาน บัญชี ในกิจการมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดับมาก โดยมีความเห็นตอทักษะทางคุณลักษณะ เฉพาะบุคคล
ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะปญญา ทักษะทางวิชาการเชิง ปฏิ บัติและหนาที่การงาน อยูใ น
ระดับมาก และสอดคลองกับ ฐิติรัตน มีมาก (2558) สภาพแวดลอมในการทํางาน และความรูความสามารถของ นักบัญชีที่
สงผลต อคุณภาพรายงานการเงิ นของวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัด นครราชสี มา พบวา ความรู
ความสามารถของนักบัญชี ของธุรกิจ SMEs ภาพรวมนักบัญชีมีความรูความสามารถในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวานักบัญชีมีความรูความสามารถในระดับมากทุกดาน โดยนักบัญชีของธุรกิจ SMEs มีความรูความสามารถในดานคุณคา
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แหงวิชาชีพ ในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาไดแกในดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดานความรูทางวิชาชีพ และในดาน
ทักษะทางวิชาชีพ ตามลําดับ
2. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีการเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดย จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานดานบัญชีที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพ
สําหรั บผู ป ระกอบวิช าชี พ บัญ ชีด านทั กษะทางป ญ ญาตางกันอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 และ ป จจั ย ดานอายุ
ประสบการณการทํางานดานบัญชีที่แตกตางกันมีผลตอจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2553 ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดาภา ดีสุข (2558) ทัศนคติ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครตอการประกาศใช ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 พบวา ผูที่จบการศึกษาทางบัญชีระดับปวช.ปวส.อนุปริญญาหรือเทียบเทาเห็นดวยกับ
ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ในระดับมาก โดยเห็นดวยที่
คาเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องหมวดที7่ ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปที่วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
ประพฤติ ปฏิ บัติต นในทางที่ ถูกที่ ควรสํานึกในหนาที่และไมปฏิ บัติต นในลักษณะที่ทํ าใหเกิ ดความเสื่ อมเสีย เกีย รติ ศักดิ์ แห ง
วิชาชีพบัญชี ผูที่จบการศึกษาทางบัญชีปริญญาตรีหรือเทียบเทาเห็นดวยกับ ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ในระดับมาก โดยเห็นดวยที่คาเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องหมวดที่ 1 บททั่วไป
ที่วา จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิ ชาชีพ บัญชี นอกจากกําหนดไว ในข อบัง คับสภาวิช าชีพ บัญชี ฉบับที่ 19 ใหเ ปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ ผูที่จบการศึกษาทางบัญชีปริญญาโทหรือเทียบเทาเห็นดวยกับ ขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ในระดับมากโดยเห็นดวยที่คาเฉลี่ยมากที่สุด
ในเรื่องหมวดที่ 1 บททั่วไปที่วา ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2553 ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูวินิจฉัยและถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนที่ส้ินสุด
3. เพื่ อเปรีย บเที ย บมุม มองของนั กบั ญ ชี เ กี่ ยวกั บ ทั กษะและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของผู ทําบั ญ ชี โ ดยจํ าแนกตาม
ประเภทของกิจการ พบวา ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ดานทักษะทางปญญาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 19) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนา เหมวงคกุล (2545) ศึกษาเรื่องทัศนคติของผูประกอบการในการจัดทํา
บัญชีสําหรับธุรกิจนิติบุคคลในจังหวัดลําปาง ไดแบงกลุมธุรกิจออกเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและ
บริการ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนธุรกิจประเภทขนาดกลางและขนาดยอม ทุนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท
รายไดและสินทรัพยไมเกิน 30 ลานบาท มีการจัดทําบัญชีโดยสํานักงานทําบัญชี แตถาธุรกิจขนาดใหญการจัดทําโดยพนักงาน
ของบริษัทเอง ผูประกอบการที่ใชบริการสํานักงานทําบัญชีมีความเชื่อถือในสํานักงานในเรื่องการทําบัญชี การใหคําปรึกษา
และสามารถติด ตอประสานงานไดเ มื่อมีปญ หา และส วนใหญ ใหค วามสํา คัญต อการจั ดทํางบการเงินเพื่อยื่นชําระภาษีต อ
กรมสรรพากรมากกวาการนํ าไปใชบ ริห ารและตัด สินใจ ผู ประกอบการที่ ต องการใชข อมู ลทางบัญ ชีเ ปนเครื่องมื อในการ
บริหารงานตองมีความรูทางบัญชีในระดับดี มีการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบ แตผูประกอบการสวนใหญไมมีความรูทางบัญชี
จึงจํ าเปนตองพึ่ง พาสํานักงานทําบัญ ชีดั งนั้ นจึง เสนอแนะใหมีการพัฒ นาวิช าชีพ บัญ ชีใ หผู ประกอบการใช ประโยชน ได โดย
ภาครัฐตองดําเนินการชวยสนับสนุนการจัดอบรมและสถาบันการศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อสรางนักบัญชี
ที่มีคุณภาพ
4. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเกี่ยวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม ปจจัย
ทั่วไปของธุร กิจ พบว า ปจจัย ดานทุ นจดทะเบีย น รายไดโ ดยประมาณตอป ที่แ ตกตางกั นมี ผลตอทักษะวิช าชี พสํ าหรับ ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีดานทักษะทางปญญาและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 19) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ไฉไล พงศอุดมกุล
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(2551) ไดศึกษาเรื่อง การจัดทําบัญชีของผูประกอบการในเขตจังหวัด รอยเอ็ด พบวาผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการ
ดําเนิ นงานแตกต างกั นมี การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ าบั ญ ชี โ ดยรวม ผู ป ระกอบการที่ มี จํานวนพนั กงาน และขนาดของ
สินทรัพยแตกตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีโดยรวม ดานการปองกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย
และดานเปนแหลงขอมูลทางการเงินแตกตางกัน ผูประกอบการที่มีจํานวนทุนจดทะเบียนแตกตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทําบัญชีโดยรวม ดานการจดบันทึกรายการคาใหเปน ระเบียบแบบแผน ดานการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการ
เงิ น ด านการป องกั นการทุ จริ ต และการสู ญ หายของสิ นทรั พ ย แ ละด าน เป น ต น แหล ง ข อ มู ล ทางการเงิ นแตกต างกั น
ผูประกอบการที่มียอดขายตอปแตกตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี ดานการปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมายและ
การคํานวณภาษีแตกตางกัน
จากการเก็บขอมูลเบื้องตนนักบัญชีไดใหความเห็นวา นอกจากทักษะและจรรยาบรรณของผูทําบัญชีที่พึงมีแลวผูทํา
บัญ ชีค วรเพิ่ มพู นความรูใ นด านอื่นๆเช น ความรูท างด านกฎหมาย ความรูท างดานบั ญชี ภ าษี อากร ความรูท างเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้นไป จึงไดเขียนไวในขอมูลเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูทําบัญชี บัญชีควรใหความสําคัญกับทักษะ เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิ ชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ความรู ความสามารถทางกฎหมาย ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น และ
ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อที่จะทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการตาง ๆขององคกร
2. ผูทํ าบัญ ชีค วรมี การเพิ่มพู นเกี่ยวกับ ทักษะ เช น ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ วิช าชีพ บัญ ชี จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรูความสามารถทางกฎหมาย และ ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ใหสูงขึ้น
เพราะสามารถเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานและความพรอมในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น
3. ผูทํ าบั ญชี ควรมี การปฏิบั ติห นาที่ด วยความระมัด ระวัง รอบคอบในการใชแ ละปกปองข อมู ลที่ ได ระหว างการ
ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่พึงมีเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางดี ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพอยางจริงจัง มีการมุงเนนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ
5. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี พนักงานควรใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในดานทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่มีผลตอการสรางประสิทธิภาพการทํางานเพื่อนําไปสรางขอไดเปรียบในปฏิบัติงานดานบัญชีตอไป
6. องคกรควรใชเปนขอมูลในการประเมินความรูความสามารถของผูทําบัญชีที่สามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ
คุณสมบัติอันดีและพึงประสงค
9. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุมอื่น
อาชีพ เชน นักวิ ชาการภาษี นักวิชาการสรรพสามิต เจ าพนั กงานสรรพสามิต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบั ติงานให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึ กษาถึ ง ป ญ หาและอุ ปสรรคต าง ๆ ของทั กษะ เช น ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ วิช าชี พ บั ญ ชี
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความรูความสามารถทางกฎหมาย และ ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีตอประสิทธิภาพการทํางานและความพรอมในการปฏิบัติงาน
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3. ควรศึกษาตัวแปรแทรกอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมอง
ของนักบัญชี เขตหนองแขม เชน ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบัญชีภาครัฐและภาคเอกชน ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเบิก
จายเงิน ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ความละเอียดรอบคอบ ทักษะในการใหคําปรึกษา เปนตน
4. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการเปรียบเทียบทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของพนักงานบัญชีของแตละจังหวัดเพื่อพัฒนาเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑผาทองถิน่ : กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
The Potential Development of a Local Cloth Product:
A Case Study of Petchaburi Province
สุปรียา ควรเดชะคุปต
รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
fecosyk@ku.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการศึกษากลุมสตรีผาทอมือหมูบานรางจิก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่ผูหญิงรวมตัวกันแกปญหา
โดยพัฒนาการทอผาขาวมา จนสามารถตั้งกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกเปนวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ
ผาทองถิ่นไปขายในและตางประเทศ และสรางระบบที่ยั่งยืน การศึกษาใชขอมูลปฐมภูมิเก็บขอมูลจากกลุมสตรีผาทอมือหมูบาน
รางจิก อําเภอชะอํา โดยใชแบบสอบถาม การประชุมกลุมลุมลึก และการสังเกตการณ
ผลการศึกษาพบวาคะแนนการประเมินศักยภาพโดยรวม เฉลี่ยเทากับ 2.46 คือระดับดี ตามแนวคิดคนไทย 4.0 เทียบได
ประมาณคนไทย 3.0 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่กลุมสตรีบานรางจิกใหความสําคัญมากที่สุดคือผลิตภัณฑ กลุมสตรีพฒ
ั นา
โดยรับฟงความตองการของลูกคา ปรับรูปแบบสินคา ปรับปรุงลดตนทุน ใหความสะดวกขายถึงตัวลูกคา และเห็นความสําคัญ
ในการสื่อสารกับลูกคา แตขาดการคนควาวิจัย ขาดความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคา และ
ความรูดานการบริหารจัดการ
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพ ผาทองถิ่น เพชรบุรี
Abstract
This study was about Moo Ban Rang Jig women group, Amphoe Cha-um, Petchaburi Province,
where women joined together to solve their community problem by developing local cloth product, formed
a group and became a community enterprise. They sold their product inside and outside the country,
developed a sustainable system. Primary data were collected by questionnaires from all group members,
including focus group and participatory session.
The results showed that the potential development score was 2.46, which was good. According
to the concept Thai 4.0, it was equivalent to Thai 3.0. The most important marketing mix factor was product.
The group also developed customers, cost, convenience and communication. But they lacked research,
science and technology to improve the product and to improve their management system.
Keywords: development potentials, local cloth, Petchaburi
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1. บทนํา
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา อธิบายในรายการ"ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน" (ประยุทธ จันทรโอชา,2559)
โดยยกตัวอยางโทรศัพทมือถือ (smart phone) สรุปไดวา คนไทย 1.0 ใชโทรศัพทดังกลาวแคโทรเขา-โทรออก คนไทย 2.0 ใช
สงไฟลเอกสาร สื่อสารเพื่อประโยชนในการทํางานและกิจวัตรประจําวัน คนไทย 3.0 สามารถใชเหมือนเปนเครื่องคอมพิวเตอร
เชื่อมตอ ในการแสวงหาความรูใหมๆไดจากทั่วโลก คนไทย 4.0 สามารถใชโทรศัพทสรางรายได สรางอาชีพ เครือขาย สราง
นวัตกรรมใหมๆ หมายความวาทุกคนสํารวจสิ่งที่ทานมีและใชสิ่งที่มีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คนไทยทุกคนไมวาใครก็ตาม
ควรพัฒนาตนเองขึ้นไปตามลําดับ โดยอยูบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมูบ านรางจิก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีปญหาเนื่องจากชาวบานไมมีงานทํา ยากจนไมมีรายได แตมีเวลาวาง
กลุมสตรีบานรางจิกตองการแกปญหา จึงรวมตัวกัน โดยรวมกันฝกและเรียนรูการทอผา จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความรวมมือกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด สามารถรวมกลุมกันขึ้น โดยมีการแบงงานกัน
ทําตามความรับผิดชอบ ตามความถนัดของตนเอง ผลิตผาขาวมาทอมือบานรางจิกเพื่อใชเองและเพื่อจําหนาย จนพัฒนาเปน
วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกมีความตั้งใจพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องผ าทอในทองถิ่นเปนรายไดเสริ ม แต ในปจจุบันยัง ประสบปญหาการผลิต การตลาดและระบบการบริหาร
จัดการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะเขาไปศึกษาการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก เพื่อแกปญหาและเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดคนไทย 4.0 ในการผลิตผาขาวมา
วัตถุประสงคในการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑผาของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัด
เพชรบุรี 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุรี 3) สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุรี
2. แนวคิดทฤษฎี
2.1 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน ในตัวที่ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมั ด ระวั ง อย างยิ่ ง ในด านวิ ช าการต างๆ มาใช ใ นการวางแผนและการดํ าเนิ นการทุ กขั้ นตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิต ใจของคนในชาติ ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่ อสัตยสุจริ ต และให มี
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพีย ร มีสติปญญา และความรอบคอบ สรุปแนวทางในการนํ า
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับปฏิบัติไดเปน 4 ขั้น คือ 1. พึ่งตนเองได 2. อยูไดอยางพอเพียง 3. อยูรวมกันอยาง
เอื้ออาทร 4. อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู
2.2 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
ส วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ บ ริ ษัท ใช เ พื่ อทํ าให ลู กค า
กลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจและซื้อสินคามากขึ้น (Kotler P., 2000) (ศิริวรรณ, 2541) ทฤษฎีนี้รูจักกันโดยทั่วๆ ไปวา 4P
ประกอบดวย Product Price Place และ Promotion ซึง่ เหมาะสมกับการศึกษาวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ผูวิจัยไดปรับปรุง
ใชแนวคิดการตลาด 4C คือ Customer Cost Convenience และ Communication มาใชรวมดวย
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพและการจัดการองคความรู
ศักยภาพหมายถึงความสามารถที่มีอยู แตไมรูวามีอยูของบุคคล หนวยงาน หรือองคกร เมื่อไดรับ การพัฒนาความรู
ความเขาใจ กระตุนในทางที่ถูกตอง ก็จะสามารถทําไดและทําไดดี ศักยภาพหมายรวมถึงความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของ
บุคคล หนวยงาน หรือองคกร ถาไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ จะสามารถทําประโยชนใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน สั งคมและ
ประเทศชาติ การพัฒนาศักยภาพตองพัฒนาองคความรูและการนําองคความรูมาปฏิบัติ เริ่มขั้นแรกดวยการประเมินศักยภาพ
ของบุคคล หรือองคกรวาอยูในระดับใด ศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนา ใหองคความรู นําไปปฏิบัติ คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนไดมีการศึกษาเรื่องนีม้ ากและไดพัฒนาแบบประเมินศักยภาพ ซึ่งไดนํามาใชในการศึกษานี้ (สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2556)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุปรียา ควรเดชะคุปต (2546) ศึกษาโครงการจัดทําตนแบบของกระบวนการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตอยอดจาก
งานถ ายทอดเทคโนโลยี เดิ ม และให การชวยเหลือเร งด วนแกผู ป ระสบอุ ทกภัย อํ าเภอวั ง ชิ้นและอําเภอลอง จัง หวัด แพร :
กรณี ศึกษา ผลิต ภั ณฑ ผ าทอและผาจกพื้ นเมือง วั ต ถุป ระสงคข องานวิจัย นี้คื อ ศึ กษาป ญ หาของโครงการหนึ่ ง ตําบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ ผลการศึกษา พบวา ชาวบานคิดวาการผลิตไมมีปญหา ปญหาอยูที่ตลาด รัฐบาลคิดวาปญหาไมไดอยูที่ตลาด แตอยู
ที่การจัดการ การศึกษาครั้งนี้ พบวา มีปญหาทั้งการผลิต การตลาด และการจัดการปญหาในการผลิตที่สําคัญ คือ ผูทอขาด
ความรู ผายังไมมีมาตรฐาน คุณภาพไมสม่ําเสมอ สูคูแขงไมได ผูทอตัดราคากันเอง ลอกเลียนแบบ ปญหาในดานการตลาด คือ
ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ไมมีค วามสามารถกระจายสินค าเอง ขายไมไ ด ขาดทุน ในด านการจัด การ คือ ชาวบ านยั ง
บริการจัด การเองไมไ ด พื้นที่กรณี ศึกษามี โครงสร างการจัด การ 4 แบบ คื อ บริ หารจัด การแบบชาวบ าน การจั ดการแบบ
สหกรณ การจัดการแบบพอคาคนกลาง และการจัดการแบบโซหวงอุปทาน นอกจากนี้ การจัดการแรงงานมี 3 ประเภท คือ
ทอเอง เปนกลุม และลูกทอ การผลิตเปนปญหาพื้นฐานที่สําคัญ การแกไขอยูที่การจัดการ
สุปรียา ควรเดชะคุปต (2558) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑผาทองถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อศึกษาขอมูลความเปนมาของผลิตภัณฑผาจกไท-ยวน ราชบุรี หรือผาคูบัว ของ
จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรไท-ยวน ราชบุรี และ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหแกผลิตภัณฑผาจกไท-ยวน ราชบุรี หรือผาคูบัว ขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ ขอมูลปฐม
ภูมิ ผลการศึกษาพบวา การประเมินศักยภาพในภาพรวมของสหกรณการเกษตร ไท-ยวน ราชบุรีอยูในระดับดีในดานผูนําและ
การบริหาร การวางแผนการดําเนินงาน การบริหารตลาด การจัดการความรู และขอมูล การบริหารสมาชิก การจัดการสินคา
หรือบริการ และดานผลลัพธการดําเนินงานอยูในระดับดีในทุกๆ ดาน
กาญจนา สุระ (2556) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการทองเที่ยวได 3 ระดับวิธี โดยระดับแรก
เปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลระดับเบื้องตน โดยการใหความรูดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ โดยเฉพาะความรูดานการบริหาร
จัดการองคกรการใหบริการทองเที่ยวการบริหารดานการตลาดการเงินและบัญชี สําหรับ ระดับที่สองเปนการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลในระดับกลาง เนนการพัฒนาภาวะผูนําในองคกรใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานธุรกิจ และระดับที่สามเปน
การใหวิธีการวางแผนธุรกิจดานการทองเที่ยวแกชุมชน ใหบุคลากรในองคกรเขาใจถึงการประยุกตใชแผนธุรกิจโดยเฉพาะการ
จัดการตนทุนและผลตอบแทนของการทําธุรกิจทองเที่ยวใหมีกําไรไดดวยทรัพยากรของชุมชนเอง จึงจะทําใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในชุมชน ซึง่ เปนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ และหากมีการบูรณาการรวมกันกับ
วิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องแลว ก็จะเกิดการพัฒนาศักยภาพไดอยางยั่งยืน
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร (2556) ประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ในภาคตะวันตกของ
ไทย และ (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน อัจฉรา มลิวงค และขจรศักดิ วงศวิราช (2547)
ลําดวน ขันซอน และสุรพล เศรษฐบุตร (2558) คือศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และแนวทาง
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การแกปญหาตางๆดังกลาว จากการศึกษางานวิจัยเหลานี้ ปญหาหลักที่คลายคลึงกันคือปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาการตลาด
และปญหาดานการจัดการ แนวทางการแกปญหาเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือสรางความรูที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ทํา ใหการ
จัดการเปนระบบที่ จะทําใหยั่ง ยืน ผูวิจัย ไดนําความรูจากงานวิ จัยเหล านี้ม าเปนแนวทางในการออกแบบงานวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงคที่ตองการรู
3. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตรจุลภาค จึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เก็บขอมูลปฐมภูมิจาก
สมาชิกกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกทั้งหมด ทําการประชุมกลุมลุมลึก (Focus Group) และการสังเกตการณ ขอมูลทุติยภูมิ
เก็บรวบรวมจากเอกสารและสถิติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การวิเคราะหใชวิธีเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณคือ ความเปนมา
ปญหาและอุปสรรคใชวิธีพรรณนา การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีใชวิธีเชิงปริมาณคือ หลักเกณฑการประเมิน
ศักยภาพและหลักเกณฑการประเมินสวนประสมทางการตลาด
4. ผลการศึกษา
การศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑผาขาวมาของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก จังหวัดเพชรบุรี พบวา หมูบานราง
จิกเปนหมูบานเกษตรกรรม คนสวนใหญทําเกษตรกรรมและรับจาง มีรายไดนอยและยากจน แตมีเวลาวาง กลุมสตรีผาทอมือ
บานรางจิกตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2544 เปนการรวมตัวกัน โดยรวมกันฝกและเรียนรูการทอผา จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และดวยความรวมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สามารถตั้งกลุม เพื่อสรางรายได มีสมาชิก
เพิ่มขึ้นบาง ลดลงบางมาตลอด จุดเดนคือผาขาวมา มีลวดลายสีสันสวยงาม สีไมตก มีความคงทน ผืนใหญ สามารถใชไดทั่วไป
ทําใหมีชื่ อเสียงเปนผลิตภั ณฑ OTOP ของอําเภอชะอํา ชนะการประกวดไดระดับ 5 ดาวในป พ.ศ. 2553 ทําใหเ ปนที่รูจัก
ตอมาไดพัฒนาขึ้นเปนวิสาหกิจชุมชน
การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวาปญหาของสมาชิกคือมีการศึกษานอย ยากจน การเกษตรบาง
ปมีปญหามาก อายุมาก มีเวลาวาง จึงตองการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได ปญหาการบริหารจัดการคือไมมีความรู ความเขาใจการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ การสั่งปจจัยการผลิต การตั้งราคา สตอค ไมรูไปขายที่ไหน การทําบัญชี การควบคุมคุณภาพ
การผลิต การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ อานหนังสือไมคอยรูเรื่อง จะเขาใจไดตองมีคนมาพูดใหฟง ไดซักถามเปนกันเองดวยภาษา
ชาวบาน ปญหาการผลิต คือการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ การมีผูลอกเลียนแบบ ขาดคนทอผาที่ใจเย็น มีฝมือดี คนที่ทําใน
ปจจุบันก็อายุมาก ปวดหลัง ปญหาการตลาดคือการขยายตลาด และปญหาคือผลิตไมทัน เวลามีคําสั่งซื้อมาก แตเวลาขาย
ไมได จะมีสตอคของมาก ขาดเงินหมุนเวียน อุป สรรคคือ ขาดแคลนเงิ นทุน กลุ มตองการการสนับ สนุนงบประมาณเงินทุ น
จุดเดนคือผลิตภัณฑ สินคามีคุณภาพดี สีสวย ทนทาน ทอไดดี มีมาตรฐานทุกผืน ชาวบานใหสีกันเองตามที่เห็นสวย แตกลับ
เปนเอกลักษณของชุมชน การแกปญหาการจัดการคือใหราคามีราคาเดียว มีการลงบัญชีแบบเขาใจงาย มีขอมูลการขายตลอดป
วางแผนสตอคของลวงหนา เก็บเงินกอนใหสินคาไป แบงรายไดสุทธิคนละครึ่งระหวางกลุมและคนทอและกลุมมาทอดวยกัน
ทอไปคุย ไป มีน้ํามี ของกิน ชวยกั นออกแบบลาย สีแ ละแปรรูป การแกปญ หาการผลิ ตคือสั่ง ปจจั ยการผลิต จากเจ าประจํ า
เชื่อถือคุณภาพและราคาได ใชวิธีคัดคนทอแทนการคัดสินคาทําใหผูบริโภคพอใจมาก เกิดความเชื่อถือไววางใจ ความยั่งยืน
ของกลุมแกดวยการสืบทอดผูนําและการสืบทอดศิลปะเอกลักษณของชุมชน สอนคนรุนใหมตั้งแตในโรงเรียน การแกปญหา
การตลาดคือใหสั่งซื้อลวงหนา สั่งไดหลายชองทางกับกลุมโดยตรง จายเงินกอนรับสินคาและไดรับเชิญไปออกรานตามงาน
ตางๆโดยสมาชิกไปชวยๆกัน
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การประเมินศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุรี พบวาการประเมินศักยภาพดานผูนํากับ
การบริหาร ดานการวางแผนดําเนินงาน การจัดการความรูและขอมูล การบริหารสมาชิก การจัดการสินคาและบริการ และ
ดานผลลัพ ธ การดําเนิ นงาน ทั้ ง หมดอยู ในระดั บ ดี การประเมิ นศั กยภาพในด านการบริห ารตลาดมี ระดับ ปานกลาง ต อง
ปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยการประเมินศักยภาพในภาพรวมอยูที่ 2.46 อยูในระดับดี (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การประเมินศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก
ปจจัยที่ประเมิน
คะแนน (สูงสุด =3)
1.ผูนําและการบริหาร
2.71
2.การวางแผนการดําเนินงาน
2.93
3.การบริหารตลาด
1.57
4.การจัดการความรูและขอมูล
2.62
5.การบริหารสมาชิก
2.36
6.การจัดการสินคาหรือบริการ
2.62
7.ผลลัพธการดําเนินงาน
2.41
ภาพรวม
2.46

ระดับที่ไดรับ
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตละดาน มีดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ระดับคะแนน (สูงสุด=5)
ดานผลิตภัณฑ
4.31
ดานราคา
4.22
ดานสถานที่จัดจําหนาย
3.92
ดานการสงเสริมการตลาด
3.28
ในดานผลิตภัณฑ สมาชิกเห็นวาสินคามีชื่อเสียงเปนที่รูจักสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ สินคามีความแตกตางจากที่
อื่น สามารถผลิตไดตามความตองการของลูกคาคือ สั่งสีได และสินคามีคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยคือ 4.31 คือ สําคัญมากที่สุด
(ตารางที่ 2) ในดานราคา สิ่งสําคัญที่สุดคือ ราคาแขงขันกับคนอื่นได รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการกําหนด
ราคาคงที่ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 คือ สําคัญมากที่สุด ในดานสถานที่จัดจําหนาย สมาชิกเห็นวาการขายไดมากกวาหนึ่ง
ชองทางสํ าคั ญที่ สุด หาซื้อได โ ดยสะดวกสําหรั บลู กคา การจั ดแสดงสิ นคาให เลื อกซื้ อไดง าย และการขายให นักท องเที่ ย ว
รองลงมาตามลําดั บ ในดานการสง เสริมการตลาด สมาชิกไมเห็นดวยกับการมีของแถมหรือลดราคา การสงเสริมการขาย
สมาชิกใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธและการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ มีคะแนนเฉลี่ยในดานการสงเสริมการตลาด
เทากับ 3.28 อยูในระดับสําคัญ
ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเพราะเปนพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพ การศึกษาพบวา รอยละ 96 ของ
สมาชิกกลุมรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และรอยละ 92 ใชเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน สมาชิกทุกคนคิดวาการกอตั้งกลุม
สตรีทอผาทําใหชุมชนมีความรวมมือและเขมแข็งมากขึ้น มีรายไดดี ชวยเหลือกันและกลุมจะไมทําอะไรเกินตัว จะคอยๆเติบโต
อยางมั่นคง
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การพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีบานรางจิก ในดานการจัดการความรู ไดใชแนวคิด 4C คือรับฟงความคิดเห็นจาก
ลูกคานํามาปรับปรุงผาทอใหดียิ่งขึ้น ใหตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น มีการเรียนรูความตองการของผูซื้อจากการ
พูดคุย มีการคิดออกแบบและคิดปรับปรุงสินคาอยูเสมอ ลดตนทุนและเปรียบเทียบสินคากับสินคาของคนอื่นๆ เปนประจํา
เห็นความสําคัญในการพูดคุยกับลูกคาและพยายามใหลูกคามากกวาที่ลูกคาคาดคิด ความรูในดานการวิจัย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเทานั้นที่กลุมขาด ไมสามารถทําได
ในดานการพัฒนาศักยภาพการทํา ตลาด เปนการบอกตอๆ กันไป สินคามีชนิดเดี ยวและราคาเดี ยว คนซื้อครั้งละ
จํานวนมาก สําหรับงานบุญ งานบวช งานแตงงาน งานรับขวัญ และใหเปนของขวัญในโอกาสตางๆ มีคนมาซื้อถึงที่กลุมสตรี
ดวยตนเอง เจาหนาที่จากหนวยราชการและหมูบานตางๆมาสั่งซื้อกันจํานวนมากๆโดยโทรมาสั่งซื้อลวงหนา แลวนัดวันมารับ
มารับ ถึง ที่ และมาจายเงิ น ตอมาไดไ ปออกงานของจั งหวัด มีนักท องเที่ย วมาซื้อไป มีการใหข อมู ล ประชาสัม พันธ ชขายใน
internet มีชาวตางประเทศมาดู ก็ไดซื้อไปจําหน ายที่ตางประเทศ ตอมาก็มาสั่งเสมอผานinternet นัดสง ของและจายเงิ น
นําไปขายที่ตางประเทศ ตอมาวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกไดพัฒนาเปนศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี มี
ผูมาดูงานจากหลายแหง ในแตละครั้งก็ จําหนายไดจํานวนมาก และมีการบอกตอๆ ไป การพัฒนาศั กยภาพการผลิตและ
การตลาดไปด วยกั นได ดี กลุม สตรี มีการวางแผนดํ าเนิ นงานทอเป น จํานวนสต อคที่ เ หมาะสมทั้ ง ป รูวาในรอบปจะมีย อด
จําหนายมากนอยในเดือนไหน นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปและขายใหหมูบานอื่นๆ เอาไปแปรรูปสงขายที่ตางๆ มีสมาชิกที่ชอบ
ออกแบบเสื้อ นําไปตัดเสื้อสวยงาม ใสเปนตัวอยางทําใหมีผูทําตามจํานวนมาก
ในดานคนไทย 4.0 สมาชิก วิส าหกิจชุม ชนกลุ มสตรี บานรางจิกของจั งหวัด เพชรบุรี ซึ่ งทอผ าขาวมาทอมือเป น
ผลิตภัณฑผาทองถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาที่ระดับคนไทย 3.0 ยังตองพัฒนาเปนคนไทย 4.0ตอไปอีก คือยังไมสามารถคิดคน
วิจัยหรือใชความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับปรุงผลิตภัณฑ สรางระบบ สรางเครือขายรายไดเพิ่มขึ้น
6. การอภิปรายผล
การศึกษานี้ทําใหไดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานชนบทไทย คือชาวบานเขาใจและปฏิบัติตาม
หลั กเศรษฐกิ จพอเพี ย ง รายได เ พิ่ ม มาจากการทอผ า เพื่ อ ใช เ องและขาย พั ฒ นาเป น ขั้ น เป น ตอน คื อ 1. พึ่ ง ตนเองได
2. ครอบครั ว อยู ไ ด อ ย า งพอเพี ย ง 3. กลุมอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร 4. กลุมอยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู เชน หมูบานรางจิก
อยางไรก็ตาม การพัฒนาไปไดถึงคนไทย 3.0 การคิดคนวิจัยหรือใชความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับปรุงผลิตภัณฑ
กลุมสตรียังทําเองไมได ในดานนี้ตองทําผานมหาวิทยาลัย แลวถายทอดใหชุมชน ใหชุมชนโดยเฉพาะคนรุนใหมไดหัดวิเคราะห
วิจัยและนําความรูไปปรับใชตามบริบทของแตละชุมชนชนบท นอกจากนี้ จากผลการศึกษานี้ ยังสามารถนําไปใชแนะนําใหกับ
ชุมชนอื่นๆ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
และศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามสํารวจจากกลุมตัวอยางผูที่บริโภคผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารในจังหวัด
สงขลาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 400 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสถิติเพื่อการวิจัยดวย
คาความถี่ รอยละ ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square และคา Cramer’s V พบวา ผูบริโภคสวนใหญซื้อผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทอาหาร 1-4 ครั้งตอป เพราะรสชาติอรอย ถูกปากและความเปนเอกลักษณทองถิ่น ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ซื้อที่งาน
แสดงสินคา/งานโอท็อปและรานขายของฝาก เพื่อรับประทานในครอบครัว ครั้งละ 100-300 บาท การวิเคราะหความสัมพันธ
ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวา อายุมีความสัมพันธ
กับสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร และจํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ สถานภาพมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค
ในการซื้อ และจํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ และ
จํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ สวนอาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธ จํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร จังหวัดสงขลา
Abstract
The purpose of this research were to study the purchasing behavior of community food products
and study the relationship between personal factors and purchasing behavior of community food products
in Songkhla province. This research was quantitative research. The data was collected by questionnaire,
purposive sampling from 400 consumers. Data was analyzed by Statistical Packages for Social Science
and used for analysis were frequency, percentage and hypothesis test by Chi-square and Cramer’s V.
The results showed that most consumers bought community food products 1-4 times per year because
yummy and local identity, decision purchasing by themselves, bought at OTOP Expo and Souvenir shop,
for consume in family and spent 100-300 Baht per purchase. The result of relationship between personal
factors and purchasing behavior of community food products in Songkhla province showed that age was
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significantly related to place and amount of purchases. Status was significantly related to objective of
buying and amount of purchases. The level of education was significantly related to reason to buy,
objective of buying and amount of purchases. Finally, occupation and revenue were significantly related
to amount of purchases.
Keywords: purchasing behavior, community food products, Songkhla Province
1. บทนํา
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือผูประกอบการชุมชน เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชน
และเปนแนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการสงเสริมใหชุมชนรูจักใชทรัพยากรทองถิ่น
ทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอยางมั่นคง เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาค
เกษตร และชุ มชน เปนรากฐานของการพัฒ นาประเทศให มี ความแข็ง แกร งมากขึ้ น (สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดานการนําความรูสมัยใหมทั้งดานการตลาด การผลิต
และการบริหารจัดการมาประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนโดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถพึ่งพา
ตนเองและใชทรัพยากรภายในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูประกอบการชุมชนชุมชนสวนใหญยังมีปญหาเรื่องศักยภาพของ
การบริหารจัดการ การตลาดและการจัดจําหนาย ผูประกอบการชุมชนจะตองพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม (ทิชากร เกสรบัว, 2556) นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการชุมชนเปนจํานวนมาก ที่
ยังคงประสบปญหาดานการตลาด ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการออกแบบ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑให
สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน, 2556)
ผูประกอบการชุมชนตองมีการสรางมูลคาเพิ่มดานตางๆใหกับสินคาทั้งไดดานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑให
สอดคลองกับความตองการของตลาดอยางแทจริงและเปนลักษณะเฉพาะของลูกคาแตละกลุม ควรสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ
ใหมที่สรางคุณคาใหกับผูบริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองมาตรฐาน พรอมทั้งหา
ตลาดเปาหมายและชองทางการตลาดในการกระจายสินคาใหครอบคลุมกลุมเปาหมายในตนทุนที่ต่ําที่สุด (ธันยมัย เจียรกุล,
2557) จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนของผูบริโภค เพื่อนําขอมูลไปใชในการสราง
มูลคาเพิ่มและใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป
2. วัตุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
3. สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
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4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร ไดแก ความถี่ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ
ผูมีอิทธิผลในการซื้อ สถานที่ซื้อ วัตถุประสงคการซื้อ และคาใชจายตอครั้ง ดังภาพที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
- ความถี่ในการซื้อ
- เหตุผลในการซื้อ
- ผูมีอิทธิพลในการซื้อ
- สถานที่ซื้อ
- วัตถุประสงคในการซื้อ
- คาใชจายตอครั้ง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูบ ริ โ ภคมี ค วามแตกต างกั นอย างมากทั้ ง อายุ รายได ระดั บ การศึ กษา อาชี พ และรสนิ ยม การใช ชี วิต รวมถึ ง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค าเพื่อมาตอบสนองความต องการ ซึ่งพฤติกรรมการเลือกซื้อ เปนการกระทําใดๆ ของบุคคลที่ มี
ลักษณะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการคนหา เลือกสรร การซื้อ การใชสินคาหรือบริการ และการประเมินความพึงพอใจ
หลังการใชสินค าและบริการนั้ นๆ (Schiffman and Wisenblit, 2014) พฤติกรรมการเลือกซื้อ เกิดจากป จจัยต างๆ ที่ม า
กระทบต อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การเขาใจถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคถือเปนงานที่สําคัญมากของนักการตลาด
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจในการใชทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และ
อื่นๆ) เกี่ยวกับการบริ โภคสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนการศึกษาวา สินคาและบริการที่จะทํ าการขายนั้นใครคื อลูกคา (Who)
ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Whom) และมี
กระบวนการซื้ออยางไร (How) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ เปนการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
และใชสินคาและบริการอยางไร การคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค ทําให
ทราบถึ ง ลั กษณะพฤติ กรรมการซื้ อและการใช ข องผู บ ริ โ ภค เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารตลาด (Marketing
Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (Kotler and Armstrong, 2015)
6. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ เปนผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่บริโภคผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร ซึ่งไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยาง (Cochran, 1977: 428) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5%
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 ตัวอยาง และผูวิจัยเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง
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วิธีก ารสุ มตัว อย าง วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บข อมู ลโดยใช แบบสอบถามกับ กลุ ม
ตัวอย างที่กําหนดไว เลือกเฉพาะผูที่ บริโภคผลิต ภัณฑชุ มชนประเภทอาหาร โดยดํ าเนินการเก็บข อมูลตามสถานที่ทํ างาน
หางสรรพสินคา สถาบันการศึกษา ที่อยูอาศัย ซึ่งกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรข องผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 6 ขอคําถามไดแก เพศ
อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชน มีจํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก ความถี่ในการซื้อ
เหตุผลในการซื้อ ผูมิอิทธิผลในการซื้อ สถานที่ซื้อ วัตถุประสงคการซื้อ และคาใชจายตอครั้ง เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (Check-list)
การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จัดทําราง
แบบสอบถามให มี ค วามสอดคล องกั บ นิ ย ามของตั ว แปรและวั ต ถุ ป ระสงค การวิ จัย หลั ง จากนั้ น ส ง ร า งแบบสอบถามให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง
(IC) .67-1.00 แลวนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลกับผูบริโภคที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธีการหาความคงที่ภายใน (Internal Consistency) ซึ่ง
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.80 ทําใหทราบวา แบบสอบถาม
มีความนาเชื่อถือมาก (Sekaran & Bougie, 2010: 325) แลวทําการสรางแบบสอบถามฉบับจริงสําหรับเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางจริง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานสถิติเพื่อการวิจัย หาคาสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) การวิ เ คราะห ขอมู ล ทั่ วไปของกลุ ม ตัวอย างและพฤติ กรรมการเลื อกซื้อผลิ ต ภัณฑ ชุ ม ชน ด วย
คาความถี่ และรอยละ ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธดวย Chi-square และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Cramer’s V
7. ผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้
7.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางส วนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 281 คน (รอยละ 70.25) เพศชาย จํานวน 119 คน (รอยละ 29.75)
อายุ 30-34 ป จํานวน 102 คน (รอยละ 25.50) อายุ ≤ 24 ป จํานวน 83 คน (รอยละ 20.75) สถานภาพ โสด จํานวน 237
คน (รอยละ 59.25) สมรส จํานวน 147 คน (รอยละ 36.75) หมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 16 คน (รอยละ 4.00) ระดับ
การศึกษาระดั บปริญ ญาตรี จํานวน 253 คน (รอยละ 63.25) สูงกว าปริญญาตรี จํานวน 119 คน (รอยละ 29.75) ต่ํากว า
ปริญญาตรี จํานวน 28 คน (รอยละ 7.00) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 161 คน (รอยละ 40.25) นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 84 คน (รอยละ 21.00) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 80 คน (รอยละ 20.00) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 61 คน
(รอยละ 15.25) แมบาน/พอบาน จํานวน 14 คน (รอยละ 3.50) รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท และสูงกวา 35,000
บาท จํานวน 70 คน (รอยละ 17.50) รายได 15,001-20,000 บาท จํานวน 69 คน (รอยละ 17.25)

800 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

7.2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ไดแก ความถี่ใน
การซื้อ เหตุผลในการซื้อ ผูมอี ิทธิผลในการซื้อ สถานที่ซื้อ วัตถุประสงคการซื้อ และคาใชจายตอครั้ง ตามตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
(ครั้งตอป)
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง
9-10 ครั้ง
มากกวา 10 ครั้ง

จํานวน
(n=400 )
193
117
46
16
8
20

รอยละ
48.25
29.25
11.50
4.00
2.00
5.00

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 1-2 ครั้งตอป จํานวน
193 คน (รอยละ 48.25) 3-4 ครั้งตอป จํานวน 117 คน (รอยละ 29.25) 5-6 ครั้งตอป จํานวน 46 คน (รอยละ 11.50)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
ความเปนเอกลักษณทองถิ่น
รูปแบบสวยงาม นารับประทาน
ประโยชนตอสุขภาพ
รสชาติอรอย ถูกปาก
มั่นใจในคุณภาพวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
ไดรับรองมาตรฐานดานคุณภาพ

จํานวน
(n=400 )
128
17
12
208
27
2
6

รอยละ
32.00
4.25
3.00
52.00
6.75
.50
1.50

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารคือ รสชาติอรอย ถูก
ปากจํานวน 208 คน (รอยละ 52.00) ความเปนเอกลักษณทองถิ่น จํานวน 128 คน (รอยละ 32.00) และมั่นใจในคุณภาพ
วัตถุดิบ จํานวน 27 คน (รอยละ 6.75)
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
บุคคลที่มีอิทธิพล
ตนเอง
ญาติพี่นอง
เพื่อน
พนักงานขาย

จํานวน
(n=400 )
280
74
36
10

รอยละ
70.00
18.50
9.00
2.50

จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารโดยมีผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคือ
ตนเอง จํานวน 280 คน (รอยละ 70.00) ญาติพี่นอง จํานวน 74 คน (รอยละ 18.50) เพื่อน จํานวน 36 คน (รอยละ 9.00)
และพนักงานขาย จํานวน 10 คน (รอยละ 2.50)
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
สถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
รานคาในชุมชน
งานเทศกาลตางๆ เชน งานทอดกฐิน/งานมัสยิด
รานขายของฝาก
แหลงผูผลิต
หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต
ศูนยแสดงสินคาในทองถิ่น
ตลาดสด/ตลาดนัด
งานแสดงสินคา/งานโอท็อป

จํานวน
(n=400 )
64
53
83
49
15
15
38
83

รอยละ
16.00
13.25
20.75
12.25
3.75
3.75
9.50
20.75

จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารที่รานขายของฝาก และงานแสดง
สินคา/งานโอท็อป จํานวน 83 คน (รอยละ 20.75) รานคาในชุมชน จํานวน 64 คน (รอยละ 16.00) งานเทศกาลตางๆ เชน
งานทอดกฐิน/งานมัสยิด จํานวน 53 คน (รอยละ 13.25) และแหลงผูผลิต จํานวน 49 คน (รอยละ 12.25)
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
วัตถุประสงคในการซื้อ
ซื้อเพื่อเปนของฝาก
ซื้อเพื่อรับประทานสวนตัว/ครอบครัว
ซื้อเพราะมีคนฝากซื้อ
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จํานวน
(n=400 )
108
285
7

รอยละ
27.00
71.25
1.75
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จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางส วนใหญ มีวัตถุ ประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ ชุ มชนประเภทอาหารคือ ซื้อเพื่ อ
รับประทานสวนตัว/ครอบครัว จํานวน 285 คน (รอยละ 71.25) ซื้อเพื่อเปนของฝาก จํานวน 108 คน (รอยละ 27.00) และ
ซื้อเพราะมีคนฝากซื้อ จํานวน 7 คน (รอยละ 1.75)
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารโดยเฉลี่ยตอ
ครั้ง
จํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง)
จํานวน
รอยละ
(n=400 )
นอยกวา 100 บาท
21
5.25
100-150 บาท
57
14.25
151-200 บาท
80
20.00
201-250 บาท
59
14.75
251-300 บาท
67
16.75
301-350 บาท
36
9.00
351-400 บาท
18
4.50
401-450 บาท
12
3.00
มากกวา 450 บาท
50
12.50
จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการจายเงินในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารโดยเฉลี่ย 151200 บาท จํานวน 80 คน (รอยละ 20.00) 251-300 บาท จํานวน 67 คน (รอยละ 16.75) 201-250 บาท จํานวน 59 คน
(รอยละ 14.75) และ 100-150 บาท จํานวน 57 คน (รอยละ 14.25)
7.3 ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภค
ในจังหวัดสงขลา โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Cramer’s V และทดสอบความสัมพันธดวย Chi-square ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา
พฤติกรรมการเลือก
เพศ
อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอ
ซื้อผลิตภัณฑชุมชน
เดือน
ประเภทอาหาร
2 V
2
2
2
2 V
2 V
V
V
V
ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ซื้ อ 7.23 .20 27.85
.32 12.13
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ช น
ประเภทอาหาร (ครั้ ง
ตอป)
เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร ซื้ อ 12.11 .06 27.44
.60 7.41
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ช น
ประเภทอาหาร
บุคคลที่มีอิทธิพล
7.63 .05 22.85
.09 6.61
สถานที่ที่ ซื้อผลิต ภัณฑ 7.94 .34 56.52** .01 6.32
ชุมชนประเภทอาหาร
วัตถุประสงคในการซื้อ 3.35 .19 7.04
.72 22.09***
จํ า นวนเงิ น ในการซื้ อ 7.35 .50 66.24** .01 28.58**
ผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง)
**ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ***ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001

.28 9.76

.46 22.64

.31 47.98 .07

.83 24.39**

.02 20.96

.64 32.63 .85

.36 7.72
.96 14.41

.26 17.99
.42 28.03

.12 21.52 .43
.46 56.57 .21

.00 17.64**
.03 33.98**

.001 10.98 .20 22.55 .07
.005 51.86** .015 94.49** .001

จากการวิ เคราะห ค วามสั ม พันธป จจั ย สวนบุ ค คลกับ พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อผลิต ภั ณฑ ชุม ชนประเภทอาหารของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวา อายุมีความสัมพันธกับสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร และจํานวนเงินในการซื้อ
ผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สถานภาพมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการซื้อ และจํานวน
เงิ นในการซื้ อผลิ ต ภั ณฑ (บาท/ครั้ ง ) อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 และ .01 ตามลํ าดั บ ระดั บ การศึ กษามี
ความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้ออยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 วัตถุประสงคในการซื้อ และจํานวนเงินในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนอาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธ จํานวนเงินในการ
ซื้อผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิ ต ภัณฑ ชุม ชนของผู บริ โ ภคส วนใหญ ซื้ อเพราะรสชาติ อรอย ถู กปาก และมี ความเป น
เอกลักษณทองถิ่น แสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจะตองใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีรสชาติอรอย ถูก
ปากผูบริโภคสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิดา พระยาลอ และลําปาง แมนมาตย (2558) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมี
ความแปลกใหม และการพัฒนาผลิตภัณฑจะตองมีความสอคลองกับความตองการของผูบริโภคสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ ริโภคได อยางเหมาะสม (Kotler and Armstrong, 2015) รวมถึงการสรางมูล คาเพิ่มใหกับ ผลิต ภัณฑ ตอง
สอดคล องกับความตองการและพฤติกรรมของผูบ ริโภค (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัต น, 2556) ผล
การศึกษายังแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อดวยตนเองและใชสําหรับรับประทานในครอบครัว โดย
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ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑชุมชนจากรานขายของฝาก งานแสดงสินคา/งานโอท็อป สอดคลองกับงานวิจัยของนิธิดา พระยาลอ และ
ลําปาง แมนมาตย (2558) และงานวิจัยสวนีย จินดาวงศ (2558) สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อโดยทันที ซึ่งอาจเปน
การตัดสินใจที่เกิดขึ้น ณ จุดขาย โดยไมไดมีการวางแผนหรือเตรียมการลวงหนา อาจเปนสิ่งจูงใจดานเหตุผลหรืออารมณก็ได
(Schiffman and Wisenblit, 2014)
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารจํานวนเงินในการซื้อตอ
ครั้ง จะมีค วามสัม พันธจะมีค วามสัม พันธกับอายุ สถานภาพ ระดั บการศึ กษา อาชี พ และรายไดต อเดื อน จะสอดคลอ งกั บ
ผลการวิจัยของพสุธร เรืองถิ่น (2557) ซึ่งผูบริโภคจะใหความสําคัญกับราคาและจํานวนที่จะจายในแตละครั้ง เมื่อผูบริโภคที่มี
ปจจัยสวนบุคคลตางกันใหความสําคัญตอจํานวนเงินในการซื้อตางกัน แสดงใหเห็นวาผูประกอบการชุมชุนตองตัดสินใจวาจะ
วางตําแหนงคุณภาพผลิตภัณฑกับราคาอยางไรในแตละตลาด ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ
กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้นๆ ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู ประกอบการชุมชนตองคํานึงถึง
คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคาแตละกลุม (Kotler and Armstrong, 2015)
9. ขอเสนอแนะ
9.1 สําหรับผูประกอบการชุมชนประเภทอาหารหรือผูประกอบการอื่นๆที่เ กี่ยวของ สามารถนําผลการศึกษามา
กําหนดลู กค าเป าหมาย กลยุ ท ธ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ และกลยุ ท ธ ท างการตลาดให มี ความเหมาะสมได ยกตั วอย างเช น
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลาสวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเองและซื้อเพื่ อ
รับประทานในครอบครัว ซึ่งจะนิยมซื้อจากงานเทศกาล/งานโอท็อป หรือรานขายของฝาก แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีใช
ชองทางนี้ในการกระจายสินคาเปนหลัก และตองใหความสําคัญกับการจัดแสดง ณ จุดขาย รวมถึงกิจกรรมตางๆ เพื่อใหลูกคา
สามารถตัดสินใจซื้อได ทันที และผลการศึกษายังแสดงใหเห็ นวาเหตุผลที่ผู บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชุนประเภทอาหาร
เพราะรสชาติอรอยถูกปากและเปนเอกลักษณของทองถิ่น ดังนั้นผูประกอบการชุมชนประเภทอาหารจะตองใหความสํ าคัญ
รสชาติของอาหาร และยังคงความเปนเอกลักษณของชุมชนหรือทองถิ่นดวย นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวาจํานวนเงินในการ
ซื้อตอครั้งมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดั้งนั้นผูประกอบการควรกําหนดลูกคาแตละกลุมใหชัดเจนและวาง
ตําแหนงดานราคาที่แตกตางกัน
9.2 สําหรั บหนวยงานภาครัฐ สามารถนํ าผลการศึกษามากําหนดนโยบาย การสงเสริ มและสนั บสนุน ผลิตภัณฑ
ชุมชนใหมีคุณภาพ รสชาติอรอยและมีเอกลักษณของทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑใหมากขึ้น ตลอดจนสงเสริม
สนับสนุนดานชองทางการจัดจําหนายใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลาและศึกษาความสัมพันธ
ของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจขอมูล
จากกลุมตัวอยางประชากรในจังหวัดสงขลาที่เคยซื้อประกันชีวิต โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ใชคาสถิติเชิงพรรณนาหาคารอยละ ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยดวย
การหาคาไค-สแควร และหาคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป สถานภาพ
สมรส ไมมีบุตร ไมมีผูอยูในอุปการะ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คาใชจายตอเดือนต่ํากวา
15,000 บาท และรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการทําประกันชีวิต คือ เปนหลักประกัน
ความมัน่ คงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ สวนใหญซื้อประกันชีวิตผานตัวแทน โดยตนเองเปนผูตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิต ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมมากกวา 20 ป ชําระเงินคาเบี้ยประกันแบบราย 6 เดือน โดยถือครองกรมธรรม
ประกันชีวิตจํานวน 1 ฉบับ ชําระเบี้ยประกันเปนเงิน 15,001 – 30,000 บาทตอป บิดามารดาเปนผูรับผลประโยชน และปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ: ประกันชีวิต พฤติกรรมการซื้อ จังหวัดสงขลา
Abstract
The purposes of this research were to study the behavior of purchasing life insurance in Songkhla
and study the relationship between personal factors and behavior of purchasing life insurance in Songkhla
This research is quantitative research. The data were collected by questionnaire from 400 respondents in
Songkhla who purchased life insurance. Data analyzed by Statistical Package for Social Science program
and used is percentage. Pearson’s Chi-square and correlations were used to study the relationship among
factors. The results showed that most respondents were female, aged between 31-40 years, married,
childless, without dependent and bachelor degree. A majority of them were owner business/ merchant
with an average monthly income between 15,001- 30,000 Baht and monthly expenses less than 15,000
Baht. The most respondents choose the reason for choosing life insurance was stability security for family
life and dependents. Most buys life insurance through life insurance personal selling and themselves
decision. An insurance policy coverage for more than 20 years and 6 month payment about 15,00130,000 Baht per year. Beneficiaries are parents. The personal factors were significantly related to behavior
of purchasing life insurance at level of significance .05.
Keywords: life insurance, behavior of purchasing, Songkhla Province
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1. บทนํา
ประกันภัยเปนสิ่งสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต และถือเปนเครื่องมือทาง
การเงิ นที่ มีส วนสํ าคั ญในการเสริ มสรางความมั่นคงใหกับระบบเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ โดยคาดวาป 2560 เบี้ ย
ประกันภัยรับรวมจะขยายตัวไดมากกวาป 2559 สําหรับป 2559 เบี้ยประกันภัยรับรวมมีอัตราการเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ
9 เบี้ ย ประกั นภั ย รั บรวมประมาณ 585,700 ล านบาท อั นเนื่ องมาจากได รั บ ป จจั ย สนั บ สนุ นจากภาวะเศรษฐกิ จที่ มี แ รง
ขับเคลื่อนจากการใชจายของภาครั ฐ และจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจแบบเรง ดวน อาจสง ผลให กับ ผูบริ โภคมีกําลังซื้ อ
ประกันชีวิตมากขึ้น (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2559) นอกจากนี้ปจจัยพื้นฐานดานความปลอดภัยของมนุษย ที่ตองการความ
ปลอดภัยจากอั นตรายทั้ งตอรางกายและจิตใจ ความปลอดภัยในสุข ภาพ รวมไปถึงความต องการความมั่นคง การปกปอง
คุมครองชีวิตและการงาน (Holloway, J. Christopher, 2002) ยอมสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยใหมีจํานวน
เพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันทางธุรกิจประกันภัยมีแนวโนมที่สูงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาดานการตลาดจําเปนตองมุงเนนแนวความคิด
ทางการตลาดสมัยใหมที่ใหความสําคัญตอความตองการของผูบริโภค (Solomon, 2012) การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคซึ่ง
เป นการค นหา เลื อกสรร การซื้ อ การใช บ ริ การ และการประเมิ นความพึ ง พอใจหลั ง การใช บ ริ การ (Schiffman and
Wisenblit, 2015) จึงถือเปนเรื่องที่สําคั ญอยางมากเพื่อที่ธุรกิ จสามารถนําขอมูลพฤติกรรมของผูบริ โภคมาวิเ คราะห และ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโ ภคให
ไดมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคดังกลาว
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของคนในจังหวัดสงขลากับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Schiffman and Wisenblit (2014) ไดกลาวไววาพฤติกรรมผูบริโภค เปนการกระทําใดๆ ของบุคคลที่มีลักษณะเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการคนหา เลือกสรร การซื้อ การใชสินคาหรือบริการ และการประเมินความพึงพอใจหลังการใช
สินค าหรื อบริ การนั้ นๆ และการวิเ คราะห พฤติ กรรมผู บริ โ ภค เปนการค นหาเกี่ ยวกั บ ลักษณะการตัด สิ นใจซื้ อและการใช
ผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งประกอบดวย 7 คําถาม ไดแก ลูกคาหลักใครคือ (Occupants) อะไรคือสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
(Objects) ลูกคามีวัตถุประสงคการซื้อเพื่ออะไร (Objectives) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Organizations) ผูบริโภคจะ
ซื้อผลิตภัณฑเ มื่อใดหรือโอกาสใด (Occasions) ผูบริโภคนิยมซื้อที่ไหน (Outlets) และผูบริโภคมีกระบวนการซื้ออยางไร
(Operations) ทั้งนี้ Kotler and Armstrong (2015) ไดกลาวไววาปจจัยสวนบุคคลถือเปนบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวสวน
บุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ขั้นวัฎจักรชีวิต ระดับการศึกษา อาชีพ รายได รายจาย สถานภาพ และรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2559) กลาวไววาการประกันชีวิต เปน
วิธีการทีบ่ ุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา
โดยที่เมื่อบุคคลใดตองประสบกับภัยเหลานั้นก็ไดรับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว
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โดยบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย แบบของการประกันชีวิตมี
มากมายหลายแบบแตละแบบจะมีลักษณะความคุมครองและผลประโยชนแตกตางกันออกไป โดยแบบการประกันชีวิตพื้นฐาน
มีอยู 4 แบบคือ
- แบบตลอดชีพ เป นการประกั นชี วิตที่ ใ หค วามคุม ครองตลอดชีพ ถาผูเ อาประกั นภั ย เสี ยชี วิตเมื่ อใดในขณะที่
กรมธรรมมีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัย ใหแกผูรับประโยชน วัตถุประสงคเบื้องตนของการ
ประกันภัยแบบนี้เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับจุนเจือบุคคลที่อยูในความอุปการะเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเปนเงินทุน
สําหรับการเจ็บปวยครั้งสุดทายและคาทําศพ ทั้งนี้เพื่อไมใหตกเปนภาระของคนอื่น
- แบบสะสมทรัพย เปนการประกันชีวิตที่บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู
ครบกําหนดสัญญา หรือจายเงินเอาประกันภัย ใหแกผูรับประโยชนเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย
การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนสวนผสมของการคุมครองชีวิตและการออมทรัพย สวนของการออมทรัพย คือสวนที่ผูเอา
ประกันภัยไดรับคืนเมื่อสัญญาครบกําหนด
- แบบชั่วระยะเวลา เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต จะจายเงินใหแกผูรับประโยชนเมื่อผูเอาประกันภั ย
เสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงคเพื่อคุมครองการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไมมีสวนของ
การออมทรัพย เบี้ยประกันภัยจึงต่ํากวาแบบอื่น ๆ และไมมีเงินเหลือคืนใหหากผูเอาประกันภัยอยูจ นครบกําหนดสัญญา
- แบบเงินไดประจํา เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันอยางสม่ําเสมอ ใหแกผูเอา
ประกันภัยทุกเดือน นับแตผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ป หรือ 60 ป เปนตนไป แลวแตเงื่อนไขในกรมธรรม
ที่กําหนดไว สําหรับระยะเวลาการจายเงินไดประจํานี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูเอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- จํานวนบุตร
- จํานวนผูอยูในอุปการะ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน
- คาใชจายตอเดือน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต
- เหตุผลในการเลือกบริษัทประกันชีวิต
- ชองทางการซื้อประกันชีวิต
- ผูมอี ิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
- ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม
- รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน
- จํานวนกรมธรรมที่ถือครอง
- จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป
- ผูรับผลประโยชน
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6. วิธีการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัย ครั้งนี้เ ปนการวิจัยเชิง ปริมาณ ประชากรคือ ประชากรในจั งหวัดสงขลาที่ เคยซื้อประกันชี วิต ซึ่ง ไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยาง (Cochran, 1977:428) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5%
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 ตัวอยาง และผูวิจัยเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง
6.2 วิธีการสุมตัวอยาง
วิธีการสุมตั วอยางเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็ บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุ มตัวอยางที่
กําหนดไว เลือกเฉพาะประชากรในจังหวัดสงขลาที่เคยซื้อประกันชีวิต ณ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานประกอบการ ซึ่ง
กลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง
6.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรข องผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 9 ขอคําถามไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน เป น
แบบสอบถามที่มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต มีจํานวน 9 ขอคําถามไดแก เหตุผลในการเลือกทํา
ประกันชีวิต ชองทางการซื้อประกันชีวิต ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม รูปแบบการ
ชําระเงินคาเบี้ยประกัน จํานวนกรมธรรมที่ถือครอง จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป และผูรับผลประโยชน เปนแบบสอบถามที่
มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-list)
การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผูวิจัยสรางขึ้น ผานการตรวจสอบคุณภาพดาน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ราย มีคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเทากับ 0.91
วิเคราะห ขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็ จรูป ในงานสถิติ เพื่ อการวิจัย ด วยคารอยละ (Percentage) และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดวยการหาคาไค-สแควร และหาคาสหสัมพันธ
7. ผลการวิจัย
7.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.25) เพศชาย (รอยละ 36.75) อายุ 31-40 ป (รอยละ 36.50) อายุ
20-30 ป (รอยละ 32.25) สถานภาพสมรส (รอยละ 51.50) โสด (รอยละ 37.25) ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
71.75) อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 33.50) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 25.25) พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ
25.25) รายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท (รอยละ 28.50) ไมมีบุตร (รอยละ 46.00) บุตร 1 คน (รอยละ 31.75) ไมมีผูอยู
ในอุปการะ (รอยละ 29.75) จํานวนผูอยูในอุปการะ 1 คน (รอยละ 28.75) คาใชจายตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท (รอยละ
38.50) และรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท (รอยละ 31.00)
7.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา
ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการ
ทําประกันชีวิตเพราะเปนหลักประกันความมั่นคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ (รอยละ 71.50) เปนการออม
เงินไวใชยามเกษียณ (รอยละ 18.00) สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีได (รอยละ 5.50) และเปนการกระจาย
การลงทุนทางการเงินที่รับรองผลตอบแทน (รอยละ 5.00) ชองทางการซื้อประกันชีวิตผานตัวแทน (รอยละ 86.50) ธนาคาร
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(รอยละ 10.25) และนายหนา (รอยละ 3.25) ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคือตนเอง (รอยละ 64.25) พอแม/ผูปกครอง
(รอยละ 17.00) และเพื่ อน (รอยละ 18.75) ระยะเวลาความคุ มครองของกรมธรรมที่เลื อกซื้อคือ มากกว า 20 ป (รอยละ
39.75) ระยะเวลา 11-15 ป (รอยละ 21.50) และระยะเวลา 6-10 ป (รอยละ 16.00) รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกันแบบ
ราย 6 เดือน (รอยละ 54.25) แบบรายเดือน (รอยละ 22.00) แบบรายป (รอยละ 13.75) และแบบราย 3 เดือน (รอ ยละ
10.00) ถือครองกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 1 ฉบับ (รอยละ 50.50) จํานวน 2 ฉบับ (รอยละ 39.50) จํานวน 3 ฉบับ (รอย
ละ 6.50) และมากกวาจํานวน 3 ฉบับขึ้นไป (รอยละ 3.50) ชําระเบี้ยประกันเปนเงินตอป 15,001– 30,000 บาท (รอยละ
31.00) ต่ํากวา 15,000 บาท (รอยละ 28.00) 30,001 – 45,000 บาท (รอยละ 20.50) มีผูรับผลประโยชนคือ บิดา/มารดา
(รอยละ 46.75) บุตร (รอยละ 29.50) สามีภรรยา (รอยละ 17.50) และตนเอง (รอยละ 6.25) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
จํานวน
( n =400 )
1) เหตุผลสําหรับการเลือกทําประกันชีวิต
เปนหลักประกันความมั่นคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ
286
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีได
22
เปนการกระจายการลงทุนทางการเงินที่รับรองผลตอบแทน
20
เปนการออมเงินไวใชยามเกษียณ
72
2) ชองทางการซื้อประกันชีวิต
ตัวแทน
346
นายหนา
13
ธนาคาร
41
ไปรษณีย
0
โทรศัพท
0
3) ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ตนเอง
257
พอแม/ผูปกครอง
68
เพื่อน
75
4) ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม
1-5 ป
40
6-10 ป
64
11-15 ป
86
16-20 ป
51
มากกวา 20 ปขึ้นไป
159
5) รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน
รายเดือน
88
ราย 3 เดือน
40
ราย 6 เดือน
217
รายป
55

รอยละ

71.50
5.50
5.00
18.00
86.50
3.25
10.25
0.00
0.00
64.25
17.00
18.75
10.00
16.00
21.50
12.75
39.75
22.00
10.00
54.25
13.75
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พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
6) จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตทีท่ านซื้อทั้งหมด
1 ฉบับ
2 ฉบับ
3 ฉบับ
มากกวา 3 ฉบับขึ้นไป
7) จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป
ต่ํากวา 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
60,001 – 75,000 บาท
75,001 บาทขึ้นไป
8) ผูรับผลประโยชน
ตนเอง
บิดา/มารดา
บุตร
สามีภรรยา

จํานวน
( n =400 )

รอยละ

202
158
26
14

50.50
39.50
6.50
3.50

112
124
82
32
23
27

28.000
31.000
20.50
8.000
5.75
6.75

25
187
118
70

6.25
46.75
29.50
17.50

7.3 ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกัน ชีวิตของผูบริโภคในจังหวั ด
สงขลา
ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา โดยใช
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Cramer’s และทดสอบความสัมพันธดวย Chi-square ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผล
การศึกษาตามตารางที่ 2 และ 3 พบวา
ปจจัยสวนบุคคลทุกดานไมมีความสัมพันธกับเหตุผลสําหรับการเลือกบริษัทประกันชีวิต
อาชีพมีความสัมพันธกับชองทางการซื้อประกันชีวิต
อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนมีความสัมพันธ
กับผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป และผูรับผลประโยชน
อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยู ในอุปการะ และคาใชจายตอเดือนมีความสัมพันธกับระยะเวลาความ
คุมครองของกรมธรรม
เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนมีความสั มพันธกับ
รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน
อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน
มีความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางเพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
พฤติกรรมการซื้อประกัน
ชีวิต
เหตุผลสําหรับการเลือก
บริษัทประกันชีวิต
ชองทางการซื้อ
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อ
ระยะเวลาความคุมครอง
ของกรมธรรม
รูปแบบการชําระเงิน คา
เบี้ยประกัน
จํานวนกรมธรรมที่
ถือครอง
จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระ
ตอป
ผูรับผลประโยชน

เพศ
2
3.41

อายุ
.09

2
15.012

.64
1.24

.04
.06

4.56

สถานภาพ
.11

2
9.51

.11

2
16.69

5.53
72.24***

.08
.30

2.20
47.90***

.05
.25

.11

29.50**

.16

17.15*

11.72**

.17

18.30*

.12

6.08

.12

54.83***

4.11

.10

7.45

.14

V

จํานวนผูที่อยูใน
อุปการะ

จํานวนบุตร
.12

2
12.08

.10

10.06
31.54***

.11
.20

7.59
53.47***

.10
.26

.15

25.75*

.15

23.50*

.14

23.52**

.17

19.84*

.13

15.06

.11

.21

32.86***

.20

30.64***

.16

45.14***

.19

40.80***

.18

29.07**

.19

41.33***

.19

29.60*

.16

86.47***

.27

198.70***

.50

204.91***

.41

92.25***

.28

V

V

V

Pearson Chi-Square แทนคาดวย  2 Cramer's V แทนคาดวย V
* = .05 ** = .01 *** = .001

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต
พฤติกรรมการซื้อประกัน
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน
2
2
2
2
ชีวิต




V
V
V
V
เหตุผลสําหรับการเลือก
3.66
.07
10.05
.09
18.44
.12
16.02
.12
บริษัทประกันชีวิต
ชองทางการซื้อ
2.28
.05
15.53*
.14
17.72
.15
6.42
.09
ผูมอี ิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
4.67
.08 100.58*** .36 49.61*** .25 34.48*** .21
ระยะเวลาความคุมครองของ
8.62
.10
18.53
.11
20.56
.11 35.27** .15
กรมธรรม
รูปแบบการชําระเงิน
19.76** .16 55.36*** .22 155.78*** .36 77.37*** .25
คาเบี้ยประกัน
จํานวนกรมธรรมที่
23.19** .17 38.88*** .18 160.76*** .37 125.90*** .32
ถือครอง
จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป 29.43** .19 55.81*** .19 260.58*** .36 166.52*** .29
ผูรับผลประโยชน
13.82* .13 44.75*** .19 41.46*** .19 35.07** .17
Pearson Chi-Square แทนคาดวย  2
Cramer's V แทนคาดวย V
* = .05 ** = .01 *** = .001
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8. สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซื้อประกันชีวิตเพราะ
ประกันชีวิตเปนหลักประกันความมัน่ คงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ การออมเงินไวใชยามเกษียณ ตลอดจน
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีได โดยซื้อประกันชีวิตผานตัวแทน การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตดวยตนเอง สวน
ใหญเลือกซื้อประกันชีวิตดวยระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมมากกวา 20 ป ชําระเงินคาเบี้ยประกันแบบราย 6 เดือน
และรายเดือน ถือครองกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 1 ฉบับ ชําระเบี้ยประกันตอปเปนเงิน 15,001 – 30,000 บาท บิดา/
มารดาเปนผูรับผลประโยชน และรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่นิยมซื้อคือแบบสะสมทรัพย และแบบตลอดชีพ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของนิรณาภา ลาวงค และเพ็ญศรี เจริญวานิช (2555) ที่ไดพบวาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตระยะยาวของผูที่
เคยซื้อประกันชีวิตระยะยาวพบวา ประเภทประกันชีวิตอื่นที่เคยซื้อคือประกันสะสมทรัพย ถือครองกรมธรรม จํ านวน 1 ฉบับ
ตอคน ชําระคาเบี้ยประกันชีวิตผานทางธนาคาร ตัวแทนประกันชีวิต ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตระยะยาวดวยตนเอง รองลงมาคือ
ครอบครัว อีกทั้งสอดคลองกับการศึกษาของชนารัตน เชรษฐศิริ (2558) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อประกันชีวิตผาน
นายหนาขายประกัน เลื อกทําประกันแบบตลอดชี พโดยตนเองเปนผู รับ ผลประโยชน ถือกรมธรรมป ระกั นชี วิต จํ านวน 1
กรมธรรม เลือกทําประกันชีวิตที่ใหระยะเวลามากกวา 20 ปขึ้นไป
การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบว า
ป จจั ย ส วนบุ ค คลทุ กด านไม มี ค วามสั ม พั นธ กับ เหตุ ผ ลสํ าหรั บ การเลื อกบริ ษัท ประกั น ชี วิต ป จจั ย ส วนบุ ค คลด านอาชี พ มี
ความสัมพันธกับชองทางการซื้อประกันชีวิต ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป รูปแบบการชําระ
เงินคาเบี้ยประกัน จํ านวนกรมธรรมที่ถื อครอง และผูรับผลประโยชน ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ จํานวนบุต ร
ค าใช จายต อ เดื อน มี ค วามสั ม พั นธ กับ ผู มี อิท ธิ พ ลต อการตั ด สิ นใจซื้ อ จํ านวนเบี้ ย ประกั นที่ ชํ า ระต อป ผู  รั บ ผลประโยชน
ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน และจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง ปจจัยสวนบุคคล
ดานจํานวนผูที่อยูในอุปการะมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป ผูรับผลประโยชน
ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมและจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับ
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน และผูรับผลประโยชน ทั้งนี้
Showers and Shotick (1994) ไดสรุปไววาถาครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นจะทําใหมีแรงจูงใจและมีกําลังที่จะซื้อประกันชีวิต
มากขึ้น และพบวารายไดมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความตองการซื้อประกันชีวิต ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีความสัมพันธ
กับรูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับรูปแบบการชําระเงินคาเบี้ย
ประกัน และจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง Burnett & Plamer, 1984 ไดสรุปไววาขนาดของครอบครัวและจํานวนบุตร มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความตองการซื้อประกันชีวิตเนื่องจากจํานวนบุตรหรือจํานวนผูที่อยูในความอุปการะที่มีจํานวน
มาก จะไดรับผลกระทบมากกวาครอบครัวที่มีจํานวนบุตรนอยหากหัวหนาครอบครัวเสียชีวิตไป นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
การศึ ก ษาของชนารั ต น เชรษฐศิ ริ (2558) พบว าจํ า นวนบุ ต ร รายได ระดั บ การศึ กษา รายจ าย อาชี พ เป นตั วแปรที่ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการตัดสินใจทําประกันชีวิต ซึ่งอธิบายไดวาเมื่อมีภาระที่จะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจําเปนตอง
สรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
9. ขอเสนอแนะ
9.1 จากผลการวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิต ธุรกิจจึงควรมุงเนน
การพั ฒนาตัวแทนประกั นชีวิตให มีความน าเชื่ อถือ มีค วามรูเป นอย างดี เอาใจใสติ ดตามลูกคาอยางสม่ําเสมอ หรือการจั ด
กิจกรรมรวมกันเพราะลักษณะการซื้อประกันชีวิตมีเงื่อนไขกรมธรรมระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึง
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ความความสั มพันธข องอายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุ ปการะ รายไดตอเดือน ที่มีความสัมพั นธกับ จํานวน
กรมธรรมที่ถือครอง ยอมเปนโอกาสในการเพิ่มจํานวนกรมธรรมของผูบริโภค ดังนั้นธุรกิจประกันภัยควรใหความสําคัญกับการ
รักษาความสัมพันธกับลูกคา
9.2 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ในภูมิภาคอื่นๆ หรือศึกษากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภค
9.3 สําหรั บผู บริ โภคที่ จะตัด สินใจซื้อประกั นชี วิต ต องคํานึง ถึง ความนาเชื่ อมถือของตั วแทนประกั นชี วิต ควรมี
การศึกษารายละเอียด เงื่อนไขของกรมธรรมใหมากเพื่อเปรียบเทียบกับความคุมคาและความสามารถในการชําระเงิ นในระยะ
ยาวของตนเอง
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคกร 3) เปรียบเทียบการบริหารจัดการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 4) เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล และ 5) ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับความผูกพันตอองคกร เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 184 คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที คาเอฟ คาแอลเอสดี
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกดาน 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นอยูใ น
ระดับมากทุกด าน 3) ปจจั ยสวนบุคคลที่ต างกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ ไมแตกตางกัน 4) ปจจัย สวนบุคคลที่
ตางกันที่ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ไมแตกตางกัน และ 5) การบริหารจัดการมีความสัมพันธในดานบวกกับระดับความ
ผูกพันตอองคกร
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ ความผูกพันตอองคกร
Abstract
The objectives of this research aimed 1) to study the opinions towards the management; 2) to
investigate the opinions concerning to the staff’s organizational commitment; 3) to compare the management
classified by staff’s personal factors; 4) to compare the organizational commitment classified by personal
factors; and 5) to study the relationship between the management and organizational commitment.
A questionnaire was used as the research instrument. The sample size was 184 staff by simple random
sampling. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test,
LSD, and Pearson correlation at 0.05 level of statistical significance.
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The findings showed that; 1) the opinions towards the management were in overall at high level;
2) the opinions concerning to the staff’s organizational commitment were in overall at high level; 3) the
differences of personal factors did not affect the management; 4) the differences of personal factors did
not affect the organizational commitment; and 5) The management had positive relationship with the
staff’s organizational commitment.
Keywords: management, commitment
1. บทนํา
ศตวรรษที่ 21 กลายเปนโจทยสําคัญสําหรับในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต และความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี เพราะการ
กาวยางที่ชาจะทํ าให เราสามารถตกขบวนและเสียโอกาสอีกมากมาย การจั ดการศึกษาเปนอี กประเด็นสํ าคัญ ซึ่ง นอกจาก
จะตองกาวทันความเปลี่ยนแปลงแลวยังจะตองเปนกลไกสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนภาคสวนอื่น ๆ ใหมีความพรอมในการเขาสู
ความเปลี่ยนแปลงดวย ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหมจะเปนกลุมคนที่ไมยึดติดกับที่ทํางาน มีความพรอมที่
จะเปลี่ ยนงานใหมไ ด ตลอดเวลา และนิ ยมที่ จะทํางานแบบอิส ระมากกวา ดั ง นั้นการรูป แบบการบริ ห ารจัด การจึง เปน อี ก
ประเด็นสําคั ญที่ท าทายผูบ ริหารในการปรั บตัวใหเ ขากั บทีม งานรุนใหม ความเปลี่ย นแปลงเปนสิ่งที่ ไมส ามารถหยุดยั้ งได
สถานศึกษาที่เปนหนวยแรก ๆ ของการเตรียมคน สรางคนเพื่อการอยูในความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลที่นําเสนอไปขางตนไมใชสูตรสําเร็จสําหรับสถานศึกษา แตเปนโจทยสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาที่จะนําไปสูการวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูความสําเร็จในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
(จารุวัจน สองเมือง, 2559, เว็บไซต) การบริหารงานในยุคปจจุบันองคกรหลายแหงกําลังใหความสนใจเรื่องความผูกพันกับ
องคกรของบุคลากรซึ่งมีความหมายวา บุคลากรที่มีความตั้งใจทุมเมกําลังกายพลังใจใหกับการทํางานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่
บุคลากรจะรูสึกตื่นเตนทาทายกับงานที่ทําในแตละวัน พนักงานจะพัฒนาตนเอง ดึงเอาความสามารถมาใชกับงานที่รับผิดชอบ
อยางเต็มที่ พรอมทั้งเรียนรูหาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ ซึง่ วิธีที่ดีที่สุดในการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรคือ
การพูดคุยทักทายเจอหนาแบบเผชิญหนา เพราะจะสง ผลตอการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้น (เกศรา
รักชาติ, 2550, เว็บไซต)
พนักงานมหาวิทยาลัยไดถือกําเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ทําใหเมื่อขาราชการ
เกษียณอายุราชการ อัตรากําลังจะถูกยุบในทันที และการรับบุคลากรใหมทดแทน จะมีฐานะเปนเพียง "พนักงานมหาวิทยาลัย"
ทําใหไมไดรับสิทธิประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินบําเหน็จบํานาญ เปนตน เหมือนที่ขาราชการ
ไดรั บ ที่ สําคั ญคื อ "ความไม มั่นคง" เพราะพนั กงานมหาวิท ยาลัยเปนระบบ "สัญญาจาง" พนั กงานมหาวิท ยาลัยจะตองถู ก
ประเมินตามสัญญาวาจาง หาก "ไมผาน" การประเมิน จะไมไดรับการตอสัญญา และเพื่อชดเชยสิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ไมไดรับ รัฐบาลจึงมีมติใหเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเปน 1.5 - 1.7 เทาของขาราชการ เพื่อหวังที่จะจูงใจคนดี และ
คนเกงเขาทํางาน (สํานักขาวอิศรา, ม.ป.ป., เว็บไซต)
ดังนั้นการกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา และมีการการประเมิน
เพื่อตอสัญญาจางทุก ๆ 5 ป ทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี
ความผูกพันตอองคกร เพื่อใหเกิดผลงานที่ดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การบริหารจัดการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
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ทราบแนวทางในการบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ทั้ งนี้ เ พื่ อประโยชน ตอตั วบุ ค ลากรและ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. สมมติฐานในการวิจัย
1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน
2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
3. การบริหารจัด การของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยามีความสัม พันธ กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไมเคิล ดัมเลอร และสตีเวน สกินเนอร (Dumler and Skinner, 2005: 6) เสนอความหมายของคําวาการบริหาร
จัด การว า เป นกระบวนที่ทํ าใหองคกรประสบความสํ าเร็ จตามเปาหมายที่ วางไวผ านความพยายามของคนในองค กร ซึ่ ง
กระบวนการบริหารจัดการนั้นจะประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคกร ความเปนผูนํา และการควบคุม เพื่อที่จะทําให
องคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
กูลิคและเออรวิกค (Gulick & Urwick, 1973: 17) กลาวถึงกระบวนการบริหาร 7 ประการ “POSDCoRB” ดังนี้
1. การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การกําหนดโครงการและแผนงานตาง ๆ ไวลวงหนาวาจะทําอะไรบาง
และทําอยางไรใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว การวางแผนในการบริหารงานนั้นอาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได
2. การจัดองคการ (O = Organizing) หมายถึง การแบงงาน การกําหนดสวนงานโครงสรางขององคการ โดยการ
จั ด แบ ง งานขององค การหรื อของหน วยงานเป นหน วยงานย อย พร อมทั้ ง กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค กํ าหนดหน าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของแตละสวนงาน
3. การจัดบุคคลากร (S = Staffing) หมายถึง การดําเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนกระบวนการของการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาสูหนวยงาน มีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานใหทั้งบุคลากรใหม
4. การอํานวยการ (D = Directing) หมายถึง การสั่งการ ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหารและเปน
บทบาทที่สําคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและคําสั่งของผูบริหารจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมขององคการหรือหนวยงาน
5. การประสานงาน (Co = Coordinating) หมายถึง การประสานงานระหวางหนวยงานหรือการติดตอสื่อสาร
ภายในองคการ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการหรือหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น
818 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

6. การรายงานผล (R = Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธของ
องคการในการบริหารงานนั้นผูบริหารจะตองดําเนินการตามกระบวนการบริหาร
7. การจัดทํางบประมาณ (B = Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณในการบริหารงานนั้นผูบริหารมี
ภารกิจหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ
อัล เล็ น และ เมเยอร (Allen and Meyer, 1990: 7-8) ได เสนอรู ปแบบแนวคิด ของความผูกพั นต อองค กร
ประกอบดวย 3 ดาน
1. ดานจิตใจ (affective commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิด ขึ้นจากความรูสึกภายในสวนบุคคล เป น
ความรูสึกผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกรและการมีสวนรวมในการบริหาร เปนความรูสึกของบุคคลที่ตองการเปน
สมาชิกขององคกร ตองการคงอยูใ นองคกร ตองการทํางานในองคกร
2. ดานการคงอยู (continuance commitment) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่ตองการเปนสมาชิกขององคกร
ตองการอยูในองคกร และตองการทํางานในองคกรเกิดขึ้นจากการพอใจในการใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับจากองคกร
3. ดานบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง ภาระผูกพันหรือหนาที่ที่บุคคลไดรับการปลูกฝงมา
ตลอดเวลาวา ควรอยูในองคกร ประกอบดวยความผูกพันกับผูรวมงาน ซึ่งประกอบดวย มิติดานจิตใจและปทัสถาน การพึ่งพา
องคกรและการมีสวนรวมในการจัดการ เปนความรูสึกของบุคคลที่ตองการเปนสมาชิกขององคกรและตองการอยูในองคกร
ฟาสซีส (Fazzi, 1994: 17-19) กลาววา ความผูกพันตอองคกรมีผลตอการบริหารงานสมัยใหมโดยเห็นวาความ
ผูกพันตอองคกรสามารถที่จะนําไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองสรางความผูกพัน
และความจงรักภักดีของพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มคี าไป
กฤตยา แกวจอหอ (2555, บทคั ดยอ) ไดทํ าการศึ กษาเรื่ อง การศึกษาความรู ความเขาใจ การบริ หารจัด การ
งบประมาณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ที่มีเพศ ระดับการศึกษา
ตําแหนงการปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
ธจิตรา กาจหาญ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ฟารอีสตเพียรเลส
(ไทยแลนด) 1968 จํากัด ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ พนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรในภาพรวม และรายดานอยู
ในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน
เยาวเรศ กาทองทุ ง (2556, บทคัด ย อ) ได ทําการศึกษาเรื่อง การบริห ารจั ดการทรัพ ยากรมนุษย ของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายบริการในกํากับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบขอมูลปจจัย
บุคคล ดานเพศ อายุ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาในการทํางานกั บความคิ ดเห็ นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสาย
บริการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มี
เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา และระยะเวลาในการทํางานตางกัน มี ความคิด เห็ นตอการบริ หารจัดการทรัพ ยากรมนุษย ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมมีความตางกัน
อํานวยพร บํารุงบุญ (2559, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการทํางานที่ตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ไมแตกตางกัน
บาซิคิน (Basikin, 2007, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางานและ
การใหเวลากับงาน : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนโรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย
ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการทุกคามีคาเฉลี่ยรวมคอนขางสูง
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 340
คน บุ คลากรสายวิช าการจํานวน 210 คน และบุค ลากรสายสนับ สนุ นจํ านวน 130 คน โดยกํ าหนดกลุ มตั วอยางจากการ
คํานวณ โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (กัลยา วานิชยบัญชา และ ฐิตา วานิชยบัญชา, 2558: 12) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 184
คน โดยใชการสุ ม ตั วอย างแบบงาย (simple random sampling) เครื่องมื อที่ ใ ช คื อ แบบสอบถามที่ ผู วิจัย สร างขึ้ น
ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) การบริหารจัดการ 3) ความผูกพันตอองคกร ไดตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยไดคา IOC สูงกวา 0.60 ทุกขอ และมีคาความเชื่อถือได (Reliability) เทากับ 0.952
โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที คา
เอฟ คาแอลเอสดี และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
6. ผลการวิจัย
1. ปจจัย สวนบุ คคลของพนั กงานมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบวา พนักงานมหาวิท ยาลั ยสวนใหญเ ปนเพศหญิ ง
จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 61.41 มีระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 98 คน คิดเปนรอย 53.26 ตําแหนงหนาที่การ
ปฏิบัติงาน เปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 55.43 และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา
4 ปขึ้นไป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 62.50
2. การวิเคราะหการบริหารจัด การของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ผลการวิจัยพบวา ระดับความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.75 และ
S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานการจัดทํางบประมาณ รองลงมา คือ ดานการวางแผน และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการประสานงาน ตามลําดับ
3. การวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต อองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย มีค าเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดั บมาก (x̄ = 3.94 และ S.D.= 0.58) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความผูกพันดาน
จิตใจ รองลงมา คือ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig.
ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดาน แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ
ด านการจั ด บุ ค ลากร ด า นการอํ า นวยการ ด านการประสานงาน ด า นการรายงานผล และด านการจั ด ทํ างบประมาณ
ไมแตกตางกัน
5. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา
ระดั บนัย สําคัญทางสถิติ ที่กําหนดไว คือ .05 ทั้ ง 7 ด านแสดงวา พนั กงานมหาวิ ทยาลัย ที่มี ระดั บการศึ กษาตางกัน มีค วาม
คิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัด
บุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ไมแตกตางกัน
6. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig.
ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หนาที่การปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน
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ดานการจัดองคการ ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํา
งบประมาณ ไมแตกตางกัน
7. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทกี่ ําหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน
มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการ
จัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ไมแตกตางกัน
8. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig.
ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนั ย สําคัญทางสถิ ติที่กําหนดไวคื อ .05 ทั้ ง 3 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่ มีเพศ
ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน
9. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทกี่ ําหนดไวคือ .05 ทั้ง 3 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มรี ะดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพัน
ตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน
10. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig.
ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 3 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หนาที่การปฏิบัติงานตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน
11. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา
ระดับ นัยสําคัญทางสถิติ ที่กําหนดไว คือ .05 ทั้ ง 3 ดาน แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มี ประสบการณในการปฏิ บัติงาน
ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน
12. การวิเ คราะห ความสัม พันธ ระหว างการบริ หารจัด การของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยากั บความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ผลการทดสอบความสัมพันธดวย
สถิติ Correlation ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมในระดับคอนขางสูง 0.784
7. อภิปรายผลวิจัย
1. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดาน
การวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดาน
การจัดทํางบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ไมเคิล ดัมเลอร และสตีเวน สกินเนอร (Dumler and Skinner, 2005: 6)
กลาววา การบริหารจัดการเปนกระบวนที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวผานความพยายามของคนใน
องคกร เพื่อที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
2. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน
ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธจิตรา กาจหาญ (2554: บทคัดยอ) ได
ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ฟารอีสตเพียรเลส (ไทยแลนด) 1968 จํากัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี
ความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และ
ดานบรรทัดฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของบาซิคิน (Basikin, 2007: Abstract) ไดศึกษา ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน
การอุทิศตนในการทํางานและการใหเวลากับงาน : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนโรงเรียน
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 821

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

มัธยมในประเทศอินโดนี เซีย ผลการศึกษาพบวา ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความผูกพั นตอองค การทุกคามี คาเฉลี่ย รวม
คอนขางสูง
3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบว า พนักงานมหาวิท ยาลัยที่ มีเพศ ระดั บการศึ กษา ตํ าแหนง หนาที่การปฏิบั ติงาน และประสบการณใ นการปฏิบัติ งาน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ
ดานการจัด บุ คลากร ดานการอํานวยการ ด านการประสานงาน ดานการรายงานผล และด านการจั ดทํ างบประมาณ ไม
แตกตางกัน ทั้ งนี้ อาจเกิ ดจากมหาวิท ยาลั ย มี ให ข อมู ล และการประชาสัม พั นธ เ กี่ ยวกั บการบริ ห ารจั ดการทั้ง 7 ด านของ
มหาวิ ทยาลั ย ไปยั ง บุค ลากรทุ กประเพศทุกคนอย างเทาเที ย มกั น เช น มี การเรีย กประชุ ม ก อนเป ด ภาคการศึ กษาทุ กภาค
การศึกษาโดยใหบุคลากรทุกคนเขารวมประชุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตยา แกวจอหอ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การศึกษาความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการงบประมาณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงการปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเยาวเรศ กาทองทุง (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของพนักงาน
มหาวิท ยาลัยสายบริ การในกํากับของรัฐ กรณีศึ กษามหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเที ยบขอมู ลปจจั ย
บุคคล ดานเพศ อายุ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาในการทํางานกั บความคิ ดเห็ นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสาย
บริการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มี
เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา และระยะเวลาในการทํางานตางกัน มี ความคิด เห็ นตอการบริ หารจัดการทรัพ ยากรมนุษย ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมมีความตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. การเปรียบเที ยบความผูกพั นตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยที่มเี พศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเกิดจากมหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางเทาเทียมกัน เชน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวยพร บํารุงบุญ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพัน
ตอองค กรของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว า บุคลากรที่ มีเ พศ ระดับ การศึกษา ประเภท
บุคลากร และระยะเวลาการทํางานที่ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยรวม ไมแตกตางกัน
5. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัด
บุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ มีความสัมพันธในดาน
บวกกับระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานจิตใจ ดานการคง
อยูกับองคกร ดานบรรทัดฐาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฟาสซีส (Fazzi, 1994: 17-19) กลาววา ความผูกพันตอองคกรมีผล
ตอการบริหารงานสมัยใหมโดยเห็นวาความผูกพันตอองคกรสามารถที่จะนําไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเปน
หนาที่ของผูบริหารที่จะตองสรางความผูกพันและความจงรักภักดีของพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคาไป
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8. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1.1 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.1.1 ด านการอํ านวยการ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากทุ กข อ เมื่ อพิ จารณาเป นรายข อพบว า มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดในประเด็นมหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับบุคลากรฝายตาง ๆ กอนการตัดสินใจ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม
ชองทางในการใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดานการอํานวยการ เชน เปด เวทีรับ
ฟงความคิดเห็นจากบุ คลากร หรือสร างโพลออนไลนเพื่อความสะดวกในการเสนอความคิดเห็น เพื่อใหบุคลากรเสนอความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจในประเด็นที่ตองการความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย
1.1.2 ด านการประสานงาน โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากทุ กข อ เมื่ อพิ จารณาเป นรายข อพบว า
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในประเด็นมหาวิทยาลัยจัดบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานและผูที่มาติดตอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
สงเสริมใหมีการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนหรือสงตอขอมูล
กันระหวางหนวยงาน เพื่อใหงานในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น
1.1.3 ด านการรายงานผล โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากทุ กข อ เมื่ อพิ จารณาเป นรายข อพบว า มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดในประเด็นมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานใหบุคลากรไดทราบอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรเพิ่ม ชองทางในการรายงานผลการดํ าเนิ นงานใหบุค ลากรในมหาวิ ทยาลัย ไดท ราบอย างสม่ําเสมอ โดยการใช สื่อสั งคม
ออนไลนที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เชน Facebook หรือ Official Line ของมหาวิทยาลัย ในการรายงานผลการดําเนินงาน
ใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดทราบ เพราะในปจจุบันคนสวนใหญจะรับขอมูลขาวสารจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด
1.2 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.2.1 ดานจิตใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ในประเด็นทานไมรูสึกเบื่อหนายเมื่อพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในการ
แก ป ญ หาหรื ออุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านให บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย โดยรั บ ฟ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคจากบุ ค ลากร และ
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารในแตละหนวยงาน และแกปญหารวมกันเพื่อใหบุคลากรไมเกิดความเบื่อ หนายเมื่อพบ
ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ จะไดเกิดความผูกพันตอองคกร และทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถและเต็มใจ
1.2.2 ดานการคงอยูกับองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดในประเด็น มหาวิทยาลัยมีการดูแลเรื่ องสุขภาพอนามัยของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางดีพอ และทานรูสึกมีความ
มั่นคงในการทํางานที่มหาวิทยาลัย ตามลําดับ มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีสวัสดิการเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพอนามั ย เชน มีการ
ตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร หรือจัดใหมีประกันสุขภาพแบบกลุม ในประเด็นความมั่นคงในการทํางานที่มหาวิทยาลัย
ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมตอสัญญาจางทุก ๆ 5 ปครั้ง เปนตอสัญญา 5 ป
ในครั้งแรก และครั้งตอไปตอสัญญาจนถึงเกษียณอายุราชการคือ 60 ป
1.2.3 ดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ในประเด็ น มหาวิ ทยาลัย มีบ รรยากาศที่ อบอุ น มีความเปนกัลยาณมิตร มหาวิ ทยาลัย ควรมีการสรางบรรยากาศ
ทางดานกายภาพ เชน การจัดวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ใหเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิด
ความสบายตา สบายใจ แก ผูพ บเห็ น จะเปนการทําให ม หาวิ ท ยาลัย มี บ รรยากาศที่ อบอุ น มี ค วามเป นกัล ยาณมิต ร และ
มหาวิท ยาลัย ควรมีการจัด กิจกรรมที่เน นการสรางจิ ตสํานึ กรักองคกรใหมากกวาที่เ ปนอยู เพื่อใหบุคลากรมีค วามผู กพันต อ
องคกรมากขึ้น

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 823

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

1.3 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความผูกพัน ตอ
องคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา มีความสัมพันธในดานบวกกับระดั บ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในทุกดาน มหาวิทยาลัยควรรั กษา
มาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 7 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ
ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ใหดีตอไป
เพราะการบริหารจัดการทุกดาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ถามหาวิทยาลัยรักษามาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีไวได ก็จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพัน ตอองคที่ดี
ดวยเชนกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาปจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร เชน ปจจัยดานสวัสดิการ ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน เปนตน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการจัดสวัสดิการหรือการดําเนินงานของหนวยงาน
2.3 ควรศึกษาเปรียบเทีย บการบริ หารจัด การที่มีผ ลตอความผูกพันต อองคกรระหวางมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ดวยกันที่ใกลเคียงกัน เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อทําใหบุคลากรมีความผูกพันที่ดีขนึ้
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ความพรอมของผูผ ลิตชิน้ สวนยานยนตไทยตอการผลิตยานยนตไฟฟา
กรณีผผู ลิตชิน้ สวนระบบชวงลาง
The Readiness of Thai Auto Parts Manufacturers for Electric Vehicle
Production: A Case of Suspension System Manufacturers
ภริตา ดิษฐมาลี1* ชูศักดิ์ พรสิงห1 และทองแทง ทองลิ่ม2
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งานวิจัยนี้ เป นการสํ ารวจความรู ความเข าใจและความพร อมในเชิ งการบริห ารจัด การของผู ประกอบการชิ้นสวน
ยานยนตไทยตอการผลิตยานยนตไฟฟา: กรณีผูผลิตชิ้นสวนระบบชวงลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความรู ความเขาใจ
และความพรอมในเชิง การบริห ารจัด การของผูป ระกอบการชิ้ นส วนยานยนต ไทย เครื่องมื อในการเก็ บรวบรวมข อมู ล คื อ
แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 80 ราย คือ ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยที่มีรายชื่อเปนสมาชิกอยูในสมาคม
ชิ้นสวนยานยนตไทยเทานั้น จากนั้ นจะใช โปรแกรมวิเคราะห ทางสถิ ติมาใช ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยนี้ชี้ให เห็นว า
ผูต อบแบบสอบถามสวนมากมีค วามรูค วามเขาใจเกี่ย วกับ ยานยนต ไฟฟ าอยูใ นระดั บปานกลางถึง สู ง ในด านทั ศนคติข อง
ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยสวนใหญอยากใหทางภาครัฐบาลเขามาสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตและการวิจัยสําหรับชิ้นสวนยานยนตไฟฟาโดยเฉพาะ และดานความพรอมผูประกอบการ
สวนมากมีความพรอมที่จะรับกับความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง
ของภาคอุตสาหกรรม
คําสําคัญ: ชิ้นสวนยานยนต ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ความพรอม
Abstract
This article explores the understanding and readiness of the management of Thai automotive
component manufacturers to produce electric vehicles: The manufacturer of suspension systems, using
questionnaires as a tool to collect data. There are 80 sample of populations and Then use the Statistical
Program data analysis. The results of this study indicated, Most respondents have knowledge about
electric vehicles is moderate to high. On the attitude of Thai automotive component manufacturers, most
Thai automotive parts manufacturers want the government to support the development of technology
related to production and research for specific electric vehicle components and in terms of availability,
most operators are ready to take on the risk of developing auto electrical parts. If the industry changes
in the future.
Keywords: automotive parts, understanding, attitude, readiness
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1. บทนํา
ปจจุบันน้ํามันปโตรเลียมถือเปนเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนของราคาเปนอยางมากและเปนเชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไปจึง
ทําให เ กิด วิกฤตการณ ดานการขาดแคลนพลั งงาน การใช พลั ง งานเชื้ อเพลิ ง ยัง ส งผลกระทบต อสิ่ง แวดลอมดั ง นั้นทั่วโลกจึ ง
พยายามคิดคนหาหนทางตางๆในการแกไขวิกฤตการณดังกลาว โดยการใชพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ
เขามาเปนตัวเลือกในการทดแทนพลังงานที่ไดจากน้ํามันเชื้อเพลิง (1) ดังนั้นรถยนตไฟฟาจึงเปนสิ่งที่คนทั่วโลกกําลังใหความ
สนใจ เพราะถือวาเปนรูปแบบการใชพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนโดยมอเตอรไฟฟาแทนการใชระบบ
เครื่ องยนต ที่มี การเผาไหม แ บบสั นดาปภายในจึ ง ทําให ได รั บ ความสนใจในการคิ ดค นและพั ฒ นามากขึ้นและมี แ นวโน ม ว า
อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาจะเติบโตมากขึ้นในอนาคต (ณัฐพล เดชสิงห , 2560).
ปจจุบันอุตสาหกรรมรถยนตในหลายประเทศมีการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากรถยนตที่มีการสันดาปภายในมาสูการ
ผลิตรถยนตไฟฟามากยิ่งขึ้น โดยการผลิตรถยนตไฟฟามีความซับซอนที่นอยกวา ใชจํานวนชิ้นสวนที่นอยกวาเหลือเพียง 1 ใน 3
(ดร.การดี เลียวไพโรจน , 2559). เมื่อเทียบกับรถยนตไฟฟาทั่วไปจึงทําใหชวยลดคาบํารุงรักษาไดดี รัฐบาลไทยก็เปนจึงใหความ
สนใจและสนับสนุนโครงการรถยนตไฟฟา โดยรัฐบาลมีนโยบายการสงเสริม 3 กลุมรถยนตไฟฟา ไดแก รถยนตไฟฟา รถยนต
ไฟฟาขนาดเล็กปละรถโดยสารไฟฟา ซึ่งจะมีการเริ่มจากการทดลองใชรถโดยสารไฟฟากอน ถาสามารถใชไดจริงก็จ ะชวยลด
คาใชจายในการนําเขาพลังงานไดถึงปละ 1.7 หมื่นลานบาท (ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร , 2559.) อีกทั้งประเทศไทยขึ้นชื่อวาเปน
เมืองผลิตรถยนตและเปนผูสงออกรถยนตรายใหญของโลกการกาวใหทันเทคโนโลยีรถยนตที่กําลังจะเปลี่ยนไปจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เมื่อเรารูแลววาแนวโนมรถยนตในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนรถยนตไฟฟาประเทศไทยควรมีการปรับตัวเพื่อ
วางพื้นฐานความรูในการผลิตและซอมแซมรถยนตไฟฟา ซึ่งจากการที่กลาวมาแลวนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาน
ยนตรูปแบบในปจจุบันเปนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาจะสงผลกระทบไปยังผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยที่มีอยูในปจจุบัน ดังนั้น
ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตองมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับทิศทางการตลาดของรถยนตไฟฟาที่กําลังมาในขณะนี้
ดังนั้นจึงเปนแนวทางใหผูวิจัยทําการศึกษาสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
ในการรับมือกับเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมในเชิงการบริหารจัดการของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยในการรับมื อกับ
เทคโนโลยียานยนตไฟฟา สํารวจในชวงเดือน พฤษภาคม ถึ ง มิถุนายน พ.ศ. 2560 เชิงขอมูลการบริหารจัดการของผูผลิ ต
ชิ้นสวนยานยนตไทย
2. วิธีการดําเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมในเชิงการบริหารการจัดการของผูประกอบการ
ชิ้นสวนยานยนตไทยในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนตสันดาปภายในปจจุบันมาเปนรถยนตไฟฟา เพื่อเปนการวิเคราะหหา
แนวทางในการเตรียมความพรอมของผูผ ลิตชิ้นสวนในอนาคต โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมในเชิงดานการบริหารจัดการ
ของผูผ ลิตชิ้นสวนยานยนตไทย และวิเคราะหหาแนวทางในการเตรียมความพรอมหากรถยนตไฟฟาจะเขามามีบทบาทยิ่งขึ้นใน
อนาคต โดยจะแบง เนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
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สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตไฟฟาของสถาน
ประกอบการ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสถานประกอบการ
สวนที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ
โดยการวิเคราะหเครื่องมือแบบสอบถามที่นํามาใชในการสํารวจในงานวิจัยนี้ ไดใชการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งมีความเชียวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนตและการสราง
แบบสอบถามเปนอยางดี เมื่อพิจารณาผลที่ พบวา ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดใหคะแนนเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑที่ใชได ซึ่งมีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เกิน 0.50 ดังนั้นขอคําถามทุกขอที่ผูทรงคุณวุฒิประเมินสามารถใชในการสํารวจความรูความเขาใจและ
ความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะขอมูลจะเปนขอมูลแบบปฐม
ภูมิ ซึ่งไดจากการเก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย ไดทํ าการเก็บ รวบรวมขอมู ลที่ ได จากกลุม บริ ษัทตั วอย างมาตรวจสอบความสมบู รณ แ ละความถู กต องของ
แบบสอบถามที่ ได รั บกลั บ คืนมาและทําการวิ เ คราะห ข อมูล ทางสถิติ โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิ ติ มาดํ าเนิ น การใช
วิเคราะหขอมูลตามลําดับ
โดยในสวนของการวิเคราะหระดับความคิดเห็นทางดานทัศนคติและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย โดย
จะมีการแปลผลคะแนนโดยรวมใชคาเฉลี่ยที่มีคาตั้งแต 1.00 - 5.00 โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท (Best, 1977: 174)
(นายทศพร ชูศักดิ์ , 2554).ดังแสดงตัวอยางในสมการนี้ (1)
ชวงคะแนน =
=
= 0.8
จากการคํานวณตามสูตรขางตนสามารถแจกแจงอันตรภาคชั้นของคะแนนไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
นอย
1.00 – 1.80
นอยที่สุด

(1)

3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดตามองคประกอบของแบบสอบถามในแตละสวน ซึ่ง
สามารถแบง ชุดของแบบสอบถามออกเปนสวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม ส วนที่ 2
แบบสอบถามข อมูล เกี่ ยวกับ สถานประกอบการ ส วนที่ 3 แบบสอบถามขอมูล เกี่ย วกั บความรูแ ละความเขาใจเกี่ ยวกั บ

828 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

เทคโนโลยี ย านยนต ไ ฟฟ าของสถานประกอบการ ส วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ นและทั ศ นคติ ข องสถาน
ประกอบการและสวนที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ ไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอย
ละ 51.2 และเพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.8
อายุอยูในชวง 29-39 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามรองลงมา มีอายุ
อยูในชวง 18-28 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35 และจํานวนผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด มีอายุอยูในชวง 40-50 ป
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.8
ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมา คือ ระดับปริญญา
โท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด จะอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
ประสบการณการทํางานจะอยู ระหวาง 5-10 ป จํานวน 36 คน คิดเป นรอยละ 45 รองลงมาผูตอบ
แบบสอบถามมี ประสบการณ นอยกวา 5 ป ประสบการณร ะหวาง 11-15 ป จํานวน 6 คน 8 คน คิด เปนรอยละ 7.5
ประสบการณระหวาง 16-20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5 และจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณนอยที่สุดจะ
อยูในชวงมากกวา 20 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ
หนาที่หลักในดานการวิจัยและพัฒนา จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมี
หนาที่หลักในดานควบคุมคุณภาพ จํานวน 21 คิดเปนรอยละ 26.3 ดานสายการผลิต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20 ดาน
อื่นๆ เชน สนับสนุนการขาย พนักงานขาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ดานจัดซื้อจัดจาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5
ดานการบริหารจัดการองคกรและดานการบัญชี/การตลาด มีจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเทากัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 3.8 และหนาที่หลักที่มีผูตอบแบบสอบถามนอยสุด คือ ดานทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือระบบเบรก จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาสินคาหลักของ
ผูตอบแบบสอบถาม คือระบบรองรับน้ําหนักและกันสะเทือน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20 ระบบบังคับเลี้ยว จํานวน 12
คน คิดเปนรอยละ 15 ระบบโครงสรางตัวถังแบะแซสซีส จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ระบบลอ จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 11.3 และสินคาหลักของสถานประกอบการที่ผูตอบแบบสอบถามนอยสุด คือ คาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10
ตามลําดับ
สถานประกอบการของผูตอบแบบสอบถามสวนมากผลิตสินคาโดยมีตราสินคาเปนของบริษัทเอง จํานวน
46 คน คดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาสถานประกอบการจะผลิตสินคาตามที่ลูกคากําหนดและผลิตโดยบริษัทเปนผูออกแบบ
เอง โดยทั้ง 2 แบบนี้มีจํานวนที่เทา ๆ กันคือ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 38.8 ตามลําดับ
สถานประกอบการสวนมากมียอดขายเฉลี่ยตอปมากกวา 200 ลานบาท จํานวน 39 แหง คิดเปนรอยละ
48.8 รองลงมาสถานประกอบการจะมียอดขายประมาณ 50-100 ลานบาท จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 28.7 สถาน
ประกอบการมียอดขายเฉลี่ยตอป 101-200 ลานบาท จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 11.3 สถานประกอบการมียอดขายเฉลี่ย
ตอปนอยกวา 50 ลานบาท จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 8.8 และอื่น ๆ เชน ไมทราบและไมแนใจ จํานวน 2 แหง คิดเปน
รอยละ 2.5 ตามลําดับ
อายุการดําเนินงานของสถานประกอบการสวนมากอยูในชวง 20 ปขึ้นไป จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ
56.3 รองลงมาอายุการดําเนินงานของสถานประกอบการจะอยูในชวง 11-20 ป จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 28.7 อายุ
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การดําเนินงานของสถานประกอบการนอยกวา 5 ป จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 8.8 และอายุของสถานประกอบการที่
ผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดอยูระหวาง 5-10 ป จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ
สถานประกอบการสวนมากไมมีการรวมทุนกับตางชาติ จํานวน 57 แหง คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมาจะ
เปนสถานประกอบการที่มีสวนรวมทุนกับตางชาติ จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 28.7
สถานประกอบการสวนมากมีแผนกวิจัยและพัฒนา จํานวน 73 แหง คิดเปนรอยละ 91.3 รองลงมาจะเปน
สถานประกอบการที่ไมมีแผนกวิจัยและพัฒนา จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 8.8
สถานประกอบการสวนมากมีแรงงานและบุคลากรประจําจํานวนมากกวา 200 คน จํานวน 47 แหง คิด
เปนรอยละ 58.8 รองลงมาสถานประกอบการสวนมากมีแรงงานและบุคลากรประจําจํานวน 51-200 คน จํานวน 22 แหง คิด
เปนรอยละ 27.5 และสถานประกอบการที่มีแรงงานและบุคลากรไมเ กิน 50 คน มีจํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 13.8
ตามลําดับ
สวนที่ 3 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา
จากแบบสอบถามในสวนที่ 3 ทางผูวิจัยไดแบงคําถามออกเปนทั้งหมด 12 ขอ และจัดกลุมการวัดความรู
ความเขาใจออกเปน 3 กลุม โดยขอที่ 1-5 จัดอยูในกลุมการวัดความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยียานยนตไฟฟา ขอที่ 6-9
จัดอยูในกลุมการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาล และขอที่ 10-11 จัดอยูในกลุมการวัดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสมาคมยานยนตไฟฟา โดยขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 80 คน ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหแสดง
ตามตารางที่ 1
การตั ดสินระดับ ความรู ในการวิจัย ครั้งนี้ ใชเ กณฑใ นการแบง ระดั บความรูข องบลู ม (Bloom,1971) ได
ระดับความรูดังนี้ (ภัทรเวช ธาราเวชรักษ , 2558).
ระดับความรูสูง
หมายถึง
มีระดับคะแนนตั้งแต 70% ขึ้นไป
ระดับความรูปานกลาง
หมายถึง
มีระดับคะแนนระหวาง 50 -69%
ระดับความรูต่ํา
หมายถึง
มีระดับคะแนนนอยกวา 50%
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา
n=80
คะแนนรวมของคําตอบที่
ถูก
291

คารอยละของ
คําตอบที่ถูก
72.75

แปลผล

กลุมการวัดความรูความเขาใจ
1.กลุมวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระดับความรูสูง
เทคโนโลยียานยนตไฟฟา
2.กลุมวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
220
68.75
ระดับความรูปาน
นโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาล
กลาง
3.กลุมวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
138
86.25
ระดับความรูสูง
สมาคมยานยนตไฟฟา
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามในสวนของกลุมการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
เทคโนโลยียานยนตไฟฟาผูตอบแบบสอบถามในกลุมนี้มีความรูความเขาใจคิดเปนคารอยละของคําตอบที่ถูก คือ 72.75 ซึ่งอยู
ในระดับความรูส ูง เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนวิศวกรและมีหนาที่หลักในดานวิจัยและพัฒนาจึงทําใหมีการรับรู
และติดตามขาวสารใหม ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตไฟฟาเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
กลุ ม การวั ด ความรู ค วามเข า ใจกลุ ม สุ ด ท า ยจะเกี่ ย วกั บ นโยบายยานยนต ไ ฟฟ า ของรั ฐ บาล ผู ต อบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจคิดเปนคารอยละของคําตอบที่ถูก คือ 68.75 ซึ่งอยูในระดับความรูปานกลาง เนื่องจากเปน
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เทคโนโลยียานยนตไฟฟาเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับประเทศไทย จึงทํ าใหนโยบายของรั ฐบาลยังอยูในชวงการตัดสินใจและ
ทดลองใชเปนตนแบบอยู จึงทําใหประชาชนยังมองไมเห็นถึงความชัดเจนของนโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาลเทาที่ควร
กลุมวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมาคมยานยนตไฟฟามีความรูความคิดเปนคารอยละของคําตอบที่ถูก
คือ 86.26 ซึ่งอยูในระดับความรูส ูง เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามรูวาในปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้งสมาคมยานยนต
ไฟฟาขึ้นมาแลว โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมการใช การผลิตและการวิจัยเกี่ยวกับยานยนตไฟฟาในไทย โดย
ทางสมาคมไดมีการจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้นมาเพื่อใหผูผลิตที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเขาเปนสมาชิกเพื่องายตอ
การรั บรู ขาวสารและแลกเปลี่ย นความรูใ นเรื่ องนวั ตกรรมใหม ๆ ที่ เกี่ ยวกับ ยานยนตไ ฟฟาได สะดวกมากยิ่ งขึ ้ นซึ่ง จากการ
วิเคราะหแบบสอบถามทางผูตอบแบบสอบถามก็มีการรับรูถึงนโยบายของสมาคมเปนอยางดี แตผูตอบแบบสอบถามสวนมาก
ยังไมไดเขารวมเปนสมาชิกกับทางสมาคมยานยนตไฟฟาอยางจริงจัง
สวนที่ 4 ดานทัศนคติและความพรอมของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย
จากแบบสอบถามในสวนที่ 4 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ไดแกดาน
ทัศนคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยและดานความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย โดยในสวนของการวิเคราะหระดับ
ความคิดเห็นทางดานทัศนคติและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหดานทัศคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชิ้นสวนยานยนตไทย n = 80
ดานทัศนคติ
ทัศนคติตอการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ทัศนคติตอการบริการของภาครัฐ
ทัศนคติตอการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
ทัศนคติตอการพัฒนาบุคลากร
ทัศนคติตอการเก็บภาษีนําเขา/การลดหยอนภาษี
รวม

ผลการ
ประเมิน
4.36
4.41
4.50
4.47
4.37
22.11

คะแนน
เต็ม
5
5
5
5
5
25

แปลผล

ลําดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
3
1
2
4

ภาพที่ 1 แผนภาพเรดารแสดงผลการวิเคราะหดานทัศนคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
จากตารางและแผนภาพเรดาร แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศคติตอการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนามากที่สุด จากผลการประเมิน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาก็จะเปนทัศนคติตอการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งผลการประเมินอยูที่ 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทัศนคติดานการบริการของภาครัฐ ผลการประเมิน
4.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทัศนคติดานการเก็บภาษีนําเขา/การลดหยอนภาษี ผลการประเมิน 4.37 คะแนน
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จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และทัศนคติดานที่ผู ตอบแบบสอบถามใหความสนใจนอยที่สุดก็ คือดานการสรางความรวมมื อ
ระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ผลประเมิน 4.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
จากตารางที่ 3.2 ดานทัศคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามส วนมากจะมี ผ ลการประเมิ นไปในด านมากที่ สุด ทุ กขอ แสดงใหเ ห็ นวาผู ต อบแบบสอบถามมี ทัศ คติ ตอการ
สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา ทัศนคติตอการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติตอการบริการของภาครัฐ ทัศนคติตอการเก็บภาษี
นําเขา/การลดหยอนภาษี และทัศนคติตอการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหดานความพรอมของผูผ ลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
ดานความพรอมของผูประกอบการ
ผลการประเมิน
ดานการศึกษาความเปนไปได
4.32
ดานการวางแผนผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา
4.15
ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา
4.16
รวม
12.63

คะแนนเต็ม
5
5
5
15

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก

ภาพที่ 2 แผนภาพเรดารแสดงผลการวิเคราะหดานความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
จากตารางและกราฟใยแมงมุ ม แสดงให เห็นวา ผูต อบแบบสอบถามมีค วามพร อมด านการศึกษาความ
เปนไปไดมากที่สุด จากผลการประเมิน 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาก็จะเปนความพรอมดานการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา ซึ่งผลการประเมินอยูที่ 4.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และทัศนคติดาน
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจนอยที่สุดก็ คือดานการวางแผนผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา ผลประเมิน 4.15 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
จากตารางที่ 3.3 ดานความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากจะมีผลการประเมินดานความพรอมของการศึกษาความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาจะเปน
ดานความพรอมของการวิจัยและด านความพรอมของการพัฒ นาผลิต ภัณฑ ชิ้นสวนยานยนตไ ฟฟาดานการวิจัยและพั ฒนา
ผลิต ภัณฑ ชิ้นส วนยานยนต ไฟฟ า ซึ่งผลการประเมินอยูในระดั บมาก แสดงใหเ ห็นว าผูต อบแบบสอบถามมีค วามพรอมใน
การศึกษาความเปนไปไดของยานยนตไฟฟา
4. อภิปรายและสรุปผล
จากการวิเคราะห พบวา ในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูอยู
ในระดับปานกลางถึงสูง แสดงใหเห็นวา ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสวนใหญรับรูถึงกระแสยานยนตไฟฟาที่ไดรับความสนใจเปน
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ลําดับ
1
3
2

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

อย างมากจากทั่วโลก ผูผ ลิต ชิ้ นส วนยานยนต จึง ตระหนักถึง การเปลี่ย นแปลงของกลุ มอุ ตสาหกรรมยานยนต ดัง นั้นผู ผ ลิ ต
ชิ้นสวนยานยนต จึงจําเปนต องศึ กษาหาความรูแ ละติด ตามข าวสารเกี่ ยวกับ ยานยนตไ ฟฟาที่ กําลั งจะมาในอนาคต ในดาน
ทัศนคติของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ไทยสวนใหญอยากให ทางภาครัฐ บาลเขามา
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต การวิ จัย สํ า หรั บ ชิ้ น ส ว นยานยนต ไ ฟฟ า โดยเฉพาะ อี ก ทั้ ง ในสถาน
ประกอบการตองการนักวิจัยและนักออกแบบที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานเกี่ยวกับชิ้นสวนยานยนตไฟฟาเพื่ อที่จะได
วางแผนดานการผลิตชิ้นสวนยานยนตไฟฟาที่ผูประกอบการไทยมีตราสินคาเปนของตัวเองในอนาคต และสุดทายดา นความ
พรอมของผูผ ลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยสวนมากมีความพรอมในดานการศึกษาความเปนไปได
ในการวิจัยตลาดและสํารวจความตองการของตลาดยานยนตไฟฟา โดยพรอมที่จะรับความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวน
ยานยนตไฟฟา ทั้งนี้ทางผูประกอบการก็ยังตองการการสนับสนุนจากบุคคลภายในองคกรและภายนอกองคกรรวมไปถึงภาครัฐ
อีกดวย
5. ขอเสนอแนะ
1.จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยในครั้งนี้เปนการสํารวจความรูความเขาใจและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ไทยในระบบหามลอและกันสะเทือนเทานั้น ซึ่งอาจจะทําใหงานวิจัยนี้มีผลการวิเคราะหที่ แสดงออกมาไมมีความหลากหลาย
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไปควรมีการสํารวจในกลุมอื่นๆที่มีความเกี่ยวของกับยานยนตไฟฟา ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องยนต ระบบ
ไฟฟาทั้งหมดของรถยนตไฟฟาเปนตน
2. จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนที่เปนสมาชิกกับทางสถาบันยานยนตไทย
เทานั้น จึงทําใหผลการวิเคราะหที่ไดมาจะเปนการวิเคราะหแคในกลุมๆหนึ่ง ดังนั้นในการทําการวิจัยครั้งตอไปควรมีการทํา
การวิจัยในกลุมอื่นๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต
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การศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุค กับการตลาดของกลุมผูคาชิน้ สวนยานยนตไทย
The Effectiveness Study of using Facebook in the Marketing of
Thai Automotive Parts Sellers
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ในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) กําลังเปนที่ไดรับความสนใจจากผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุ ประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณ ของเครือขายสัง คมออนไลนประเภทเฟซบุคในการทําการตลาดสินค า
อุตสาหกรรมประเภทยานยนตและอะไหลตกแตงและประสิทธิผลของสื่อสารการตลาดผานชองทางเครือขายของสังคมออนไลน
จําพวกเฟซบุคในการใชทําธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบที่จะมีเหนือคูแขง และผลักดันใหธุรกิจสามารถมีโอกาสในทางการตลาด
เพิ่มขึ้นงานวิจัยนี้มีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไมสามารถทราบถึงจํานวนประชากรที่
แนนอน มีคา n = 400 โดยใชแบบสอบถามออนไลน และไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยศึกษาคนควาเอกสารและบทความทาง
วิชาการ งานวิจัย และทฤษฏีตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา และเก็บขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลที่เกี่ยวกั บ
กลุมผูคาขายชิ้นสวนยานยนตจําพวกอะไหลเทียม และอะไหลตกแตงออนไลน จากการศึกษางานวิจัยผูวิจัยไดเลือกวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสูตรของคอแครน และโปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซึ่งจากผลการวิจัยพบวาการนํา
เครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคมาใชงานเพื่อแลกเปลี่ยนนั้นชวยผลักดันใหธุรกิจมีความกาวหนา และการใหลูกคามี
สวนรวมนั้นก็สงผลใหลูกคาก็มีความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน จึงทําใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝายดังนั้นการนําเครือขาย
สังคมออนไลนประเภทเฟซบุคมาใชงานจึงมีผลตอความสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธทดี่ ีกับลูกคาในธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สามารถทําใหธุรกิจเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น เขาถึงกลุมลูกคาไดงาย และเฟซบุคยังทําใหธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนเปน
ที่รูจักบนเครือขายสัง คมออนไลนเขาถึงลู กคาไดงายเมื่อเทีย บกับเครือขายสังคมออนไลนอื่น ๆ เชน Instragram Twitter
มีตนทุนทางการตลาดที่ต่ําสามารถชวยลดตนทุนทางการตลาดได และยังชวยทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ: การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคมออนไลน ชิ้นสวนยานยนต
Abstract
The current E-Commerce Is to get the attention of entrepreneurs in the business a lot through
this channel. The objective of this research was to analyze the situation social network of Facebook.
In the market of industrial products, automotive and decorative parts and the effectiveness of marketing
communication through network of online community of Facebook in the use of doing business. Create
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the advantage to have over the competition. And push business can have a chance in the market increased.
The target is used in research is electronic commerce entrepreneur of 400 patients by questionnaire online
and secondary data by studying documents and academic articles, research and theories concerned.
The descriptive method. Secondary data were collected from the information about the trading of
automotive parts of decorative parts and decorative parts online. result of the research was selected
and analyzed by using the formula of Cochran and SPSS program to analyze the data from questionnaires.
The result of the study showed that Application of social network type Facebook use to exchange that
help push the business progress. And giving the customers involvement that can lead to customer needs
to buy more as well. It is this advantage to both sides. The social network type Facebook use thus
affecting the significance in the development of good relations with the customers in the business of
electronic commerce. Can make the business is known to increase. Target customers easily. Facebook
also makes the business and sell goods and services online Known on the online social network, access
to customers easily. Compared with other social networks, such as Instragram Twitter. The marketing cost
lower. Can help reduce the cost of the market. And still help sales increased significantly at the 0.05.
Keyword: E-commerce, online social network, automotive parts
1. บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารและสารสนเทศมีการเจริญเติบโตขึ้นในทุก ๆ วันและสะดวกรวดเร็วตอการ
เขาถึงขอมูลและบริการตาง ๆ ทําใหผูประกอบการสามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกคาไดงายขึ้น ซึ่งสถานการณเศรษฐกิจการคา
ภายในประเทศมีการแขง ขันกันทางดานอุต สาหกรรมตลอดเวลาโดยสิ นคาจําพวกชิ้นสวนยานยนตจัดไดวาเป นสินคา ทาง
เศรษฐกิ จที่ สํ าคั ญ เนื่ อ งจากเป นสิ นค า ที่ ส ามารถสร างมู ล ค าดั ง นั้ นการนํ าเอาการตลาดธุ ร กิ จพาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส (ECommerce) เชนเครือขายสังคมออนไลน (Social network) มาใชในธุรกิจจะชวยสงเสริมใหธุรกิจเปนที่รูจักและสามารถ
สรางเครือขายระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer: B2C) และชวยเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาและเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันปญหาที่พบในปจจุบันคือ ธุรกิจในประเทศไทยมีการแขงขันทางการตลาด
เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากการปรับตัวที่เร็วขึ้นของโลกสังคมออนไลนสงผลใหผูประกอบการหลาย ๆ ราย หาแนวทางในการเพิ่ม
ยอดขายใหกับธุรกิจของตัวเองที่มากกวาการมีหนารานที่โดดเดน แตรวมมาถึงการโฆษณาสินคาผานเครือขายสังคมออนไลน
การนําอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในเชิงธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนจึงไดเกิดขึ้นโดยขอเดนชัดของธุรกิจรูปแบบนี้
คือ สามารถลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทของความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง
ซึ่งธุรกิจผูดําเนินงานหรือเจาของตลาดตาง ๆ สวนมากเปนธุรกิจที่เรียกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and
Medium Enterprise: SME) ตัวอยางของเครือขายสังคมออนไลน Instragram Twitter Facebook เปนตน แตสวนใหญจะมี
การใชงานเฟซบุค (Facebook) ในตลาดออนไลนเนื่องจากสามารถเขาถึงงายใชงานงาย สามารถเริ่มใชไดทันทีและยังมีตนทุน
ในการจัดทําถูกหรืออาจไมเสียคาใชจาย ยกเวนแตในกรณีที่มีผูคนติดตามเยอะก็อาจจะมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นมา ปจจุบันใน
ประเทศไทยมีสถิติการจดทะเบียนขายของในเฟซบุค(สรุปสถิติผูใช Social Media ในไทยจากงาน Thailand Zocial Awards
2 0 1 6 . ส ถิ ติ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ข า ย ข อ ง ใ น เ ฟ ซ บุ ค . เ ข า ถึ ง เ มื่ อ 2 5 ม ก ร า ค ม 2 5 6 0 . เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก
https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-media-thai-populations จากผูใชงานทั้งหมด 44 ลานคน หรือ 63% จาก
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จํ านวนประชากรทั้ ง หมด โดยการขายของในเฟซบุ ค กลุ ม เพจที่ มี การตั้ ง เยอะที่ สุ ด คื อ กลุ ม บริ ษั ท องค ก ร ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการเติบโต 7% จากป 2559
ในการศึกษานี้ผูวิจัยจะมุงเนนในสวนของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตและอะไหลตกแตงยานยนตเปนหลัก เนื่องจากใน
ปจจุ บั นหลาย ๆ ธุ ร กิ จได เ ริ่ ม มี การปรั บ เป าหมายมาในลั กษณะของตลาดหลั ง การขายให กับ ผูบ ริ โ ภคแทนที่ จะเน นขาย
ผลิตภัณฑแทจากศูนยบริการเพียงอยางเดียวเทานั้น และสินคาบางอยางไมสามารถหาซื้อไดจากศูนยแท เช นอะไหลตกแตง
ตลาดหลัง การขาย (After market) จึงถื อไดวาเป นสิ่ง ที่สําคั ญอย างหนึ่ง(หนังสื อพิม พกรุ งเทพธุรกิ จ. บทความ “เฟซบุ ค
เดินหนาโรดแมพ 10 ป รุกธุรกิจบนมือถือ-วิดิโอ”. การปรับเปาหมายของตลาดหลังการขาย. ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560.
หนา5.) เพราะเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นใจและความพึงพอใจแกผูบริโภค เพื่อสรางความไดเปรียบที่จะมีเหนือ
คูแข ง และผลั กดั นใหธุรกิจสามารถมีโอกาสในทางการตลาดเพิ่ม ขึ้น และธุ รกิ จยานยนต ในปจจุบันนั้นมีการนํา เขามาจาก
ประเทศเพื่อนบานและประเทศอาเซียนในราคาที่คอนขางถูกกวาในประเทศดังนั้นจึงสงผลใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาด
มากขึ้น
จากทีก่ ลาวมาขางตน ผูวิจัยจะการศึกษาประสิทธิผลของการใชเครือขายสังคมออนไลนกับ การตลาดของกลุมผูคา
ชิ้นสวนยานยนตในไทย ที่ไดทําการสื่อสารการตลาดผานชองทางเครือขายของสังคมออนไลนจําพวกเฟซบุค วาจะชวยทําให
ธุรกิจสามารถเขาถึงตลาดไดมากขึ้นเพื่อที่จะไดรูถึงประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับธุรกิจของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตและ
อะไหลตกแตง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณของเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคในการทําการตลาดสินคาอุตสาหกรรมประเภท
ยานยนตและอะไหลตกแตงของประเทศไทย
2 .เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อสารการตลาดผานชองทางเครือขายของสัง คมออนไลนจําพวกเฟซบุคในการใชทํ า
ธุรกิจ
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตในไทย ซึ่ง
ผูวิจัย จะใช การวิ จัย เชิ ง สํ ารวจบนเครื อข ายของสั ง คมออนไลน สํ าหรั บ การศึ กษาในครั้ ง นี้ โดยเลื อกใช วิธีการสํ ารวจด วย
แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยมีขอบเขตเชิงเวลาเขามาเกี่ยวข องซึ่งผูวิจัยจะใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต เดือน มีนาคม ป
2560–มิถุนายน ป 2560 และขอบเขตเชิงข อมูลคื อ กลุ มผูขายสินค าในกลุมของชิ้นส วนยานยนต จําพวกอะไหลเที ยมและ
อะไหลตกแตงกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตและอะไหลตกแตงยานยนตในไทยซึ่งไมสามารถ
ทราบถึงจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองใชสูตร กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยกําหนดใหมีคา
ความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% และคาระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ 95% คํานวณไดจากสูตรของ TaroYamane(
สุทธิพล อุดมพันธุรัก และคณะ, 2510 )ที่ Cochran(สุทธิพล อุดมพันธุรัก และคณะ, 2506)ไดทําการพัฒนาขึ้นมาในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยไดกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นไวที่ 95% หรือ 1.96และคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่จะยอมใหเกิดขึ้นไดโดย
กําหนดใหเทากับ 5% หรือ 0.05 ดังนั้นจากการที่คํานวณขนาดตัวอยางจะไดทั้งหมด 385 ชุด แตเพื่อความเหมาะสม ผูวิจัยจะ
บวกเพิ่มอีกประมาณ 4% เพื่อปองกันความผิดพลาด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใชกลุมตัวอยางเทากับ 400 ราย
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้ง เป นการวิจัยเชิง สํารวจ(Survey research) โดยจะทํ าการเก็ บรวบรวมข อมู ลและตรวจสอบความ
เที่ยงตรง รวมไปถึงความนาเชื่อถือของแบบสอบถามแลวผูวิจัยจะนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ย
( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามทั้งหมด และ
ขอมูลทั้งหมดจะทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาคาทางสถิติ
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ
ในงานวิ จัยนี้ผูวิจัยไดเลือกวิธีการเก็บขอมู ลโดยใช แบบสอบถามเป นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่ อ
ศึกษา “ประสิทธิผลของการใชเครือขายสังคมออนไลนกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตในไทย” โดยมีกลุมผูคา
ชิ้นสวนยานยนตที่ใชงานเฟซบุคเปนตัวแปรตน และประสิทธิผลจากการนําเฟซบุคเขามาใชงานเปนตัวแปรตาม ซึ่งจะแบง
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยออกเปน 5 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงงาน, ประเภทสินคา, รายได
ตอเดือน, ชวงเวลาในการเขาใชงานเฟซบุค, การจดทะเบียนพาณิชยอิเลคทรอนิคส, วิธีการบริหารเฟซบุค, รูปแบบการใช
งานเฟซบุค, การใชงานเฟซบุคแบบมีคาธรรมเนียม, ชองทางการชําระเงินของลูกคาและชองทางในการจัดสงสินคามี
ลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความรูเรื่องเฟซบุคของผูทําแบบสอบถาม
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทางดานการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงาน
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
การใหสเกลคําตอบมี 5 ระดับคือ
ระดับ 5 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 5.00 – 4.21หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 4.20 – 3.41หมายถึง มาก
ระดับ 3 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 3.40 – 2.61 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 2.60 – 1.81หมายถึง นอย
ระดับ 1 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 1.80 – 1.00หมายถึง นอยที่สุด
แบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบโดยใหผูเชี่ย วชาญเปนผูต รวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Validity) หลังจากนั้นจะนํามาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข เพื่อใหแบบสอบถามมี
ความชัดเจนกอนนําไปใชจริงพบวา ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน คาคะแนนเฉลี่ยของขอคําถามมีคามากกวา 0.05 จึง สามารถ
นําไปใชเปนขอคําถามในการสํารวจความพึงพอใจได
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาค นคว างานวิจัย ในครั้ง นี้ เ ป นการวิ จัย เชิ ง สํ ารวจ (Survey Research) ขอมู ล ที่ ไ ดจะมาจากการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณผูที่ เกี่ยวของ โดยข อมูลที่ นํามาศึกษาและวิ เคราะหในการวิ จัยมี ชนิ ด 2
ดังตอไปนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิไดรั บมาจากการออกแบบสอบถามในการสัมภาษณผูที่เ กี่ยวของหรือกลุ มผู คาขายชิ้นสวนยานยนต
จําพวกอะไหลเทียม และอะไหลตกแตงออนไลน
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2. ขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลทุติยภูมิไดมาจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับกลุมผูคาขายชิ้นสวนยานยนต จําพวกอะไหลเทียม และอะไหล
ตกแตงออนไลน จากการศึกษางานวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลตางๆ จากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
SPSS และทําการเขียนสรุปออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเรดาร
5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
ขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 400ตัวอยาง โดยที่ทัศนคติของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขาย
สินคาและบริการผานออนไลน โดยภาพรวมมีความสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.1 ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมตี ําแหนงงานเปนพนักงานขาย คิดเปนรอยละ43 รองลงมาคือพนักงานทั่วไปคิด
เปนรอยละ 21ผูจัดการ /หัวหนางาน คิดเปนรอยละ19เจาของบริษัทคิดเปนรอยละ 16สวนชวงของผูตอบแบบสอบถามซึ่งมี
จํานวนนอยที่สุดคือ ฝาย ITคิดเปนรอยละ 1
1.2 ประเภทสินคาที่ผูที่ตอบแบบสอบถามไดทําการจัดจําหนายประกอบไปดวย สวนของตัวถัง โครงฐาน และกันชน
คิดเปนรอยละ 30 สวนของระบบชวงลาง คิดเปนรอยละ 27 สวนของระบบเครื่องยนต คิดเปนรอยละ 15 สวนของระบบสง
กําลังและสวนของอุปกรณไฟฟาในรถยนต คิดเปนรอยละ 13 สุดทาย อุปกรณตกแตงและSystem Engineer คิดเปนรอยละ 1
1.3 รายไดเ ฉลี่ ยต อเดื อนของผู ที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวย รายได เฉลี่ ยต อเดือนระหว าง 1,000,001 3,000,000 คิดเปนรอยละ 33 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,000,001 - 5,000,000 คิดเปนรอยละ 19 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 7,000,001 - 10,000,000 คิดเปนรอยละ 14 รายไดเ ฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000,001 - 7,000,000และต่ํากว า
1,000,000 คิดเปนรอยละ 13 สุดทาย รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง มากกวา 10,000,000 คิดเปนรอยละ 8
1.4 ชวงเวลาที่ผูที่ตอบแบบสอบถามเขาใชงานเฟซบุคมากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-18.00 น. คิดเป นรอยละ 40
เวลา 6.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 37 เวลา 18.01-00.00 น. คิดเปนรอยละ 22 สุดทาย เวลา 00.01-06.00 น. คิดเปนรอย
ละ 1
1.5 ผู ที่ ต อบแบบสอบถามส ว นมากจะไม มี ก ารจดทะเบี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส คิ ด เป น ร อยละ 66 และผู ที่ ต อบ
แบบสอบถามที่มกี ารจดทะเบียน คิดเปนรอยละ 34
1.6 ผูดูแลเฟซบุคของบริษัทประกอบไปดวยพนักงานในบริษัทคิดเปนรอยละ 76 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิด
เปนรอยละ 13 และสุดทาย เจาของบริษัทคิดเปนรอยละ 11
1.7 ชองทางการชําระเงินของผูที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวยชําระดวยบัตรเครดิต หรือ เดบิต คิดเปนรอยละ
41 รองลงมาคือเก็บเงินปลายทางคิดเปนรอยละ 24 และ ชําระผานชองทาง ATM หรือ หักบัญชีธนาคารคิดเปนรอยละ 21
และสุดทายชําระหนารานคิดเปนรอยละ 14
1.8 ชองทางการจัดสงของผูที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวยจัดสงโดยรถบรรทุกของบริษัทคิดเปนรอยละ 60
รองลงมาคือ ใชบริการขนสงเอกชน เชน KERRY, GRAP BIKEคิดเปนรอยละ 17 และ ไปรษณียแบบลงทะเบียน หรือ EMSคิด
เปนรอยละ 15 และสุดทาย มารับเอง คิดเปนรอยละ 8
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1.9 รูป แบบการใช งานของผู ที่ ต อบแบบสอบถามประกอบไปดวยการใช ง านเฟซบุค แบบมี ค าธรรมเนี ยม แบบ
แพ็คเกจรายเดือนคิดเปนรอยละ 69 รองลงมาคือ การใชงานเฟซบุคแบบไมมีคาธรรมเนียม คิดเปนรอยละ 21 และสุดทาย
การใชงานเฟซบุคแบบมีคาธรรมเนียม แบบแพ็คเกจรายวัน คิดเปนรอยละ 10
2. ทัศนคติดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการในแตละดาน
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการ(n=400)
ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
ลําดับ

ดานเทคโนโลยี
ความทันสมัยของขอมูลสินคา
4.52
0.62
มากที่สุด
1
รูปแบบของเว็บไซตดึงดูด และนาสนใจ
4.50
0.61
มากที่สุด
3
ดานขอมูลสินคา
รายละเอียดสินคาเพียงพอ และนาเชื่อถือ
4.39
0.66
มากที่สุด
8
สินคามีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
4.43
0.63
มากที่สุด
6
ดานบริการ
ระบบสนับสนุนการขาย เชน E-Catalogues
4.40
0.67
มากที่สุด
7
การรับ-สง มอบสินคามีความรวดเร็ว และถูกตอง
4.51
0.65
มากที่สุด
2
ดานสงเสริมการขาย
มีกิจกรรมสงเสริมการขายกับผูใชบริการ
4.47
0.6
มากที่สุด
5
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธธุรกิจออนไลน
4.49
0.6
มากที่สุด
4
รวมเฉลี่ย
4.46
0.63
มากที่สุด

รูปที่1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการในแตละดาน
จากการวิ เ คราะห พบว า ทั ศ นคติ ข องกลุ ม ผู ป ระกอบการที่ มี ต อธุ ร กิ จขายสิ นค าและบริ การผ านออนไลน ด า น
เทคโนโลยีโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่ง กับความทันสมัยของขอมูลสินคาทางออนไลน (  =
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4.52) และ รูปแบบของเว็บไซตดึงดูด และนาสนใจ (  = 4.50)ดานขอมูลสินคาโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็น
ดวยเปนอยางยิ่งกับรายละเอียดสินคาเพียงพอ และนาเชื่อถือ(  = 4.39) และ สินคามีคุณภาพ และมีความหลากหลาย(  =
4.43)ดานบริการโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับมีบริการระบบสนับสนุนการขาย เชน ECatalogues, Online Payment(  = 4.40) และ การรับ-สง มอบสินคามีความรวดเร็ว และถูกตอง(  = 4.51)ดานสงเสริม
การขายโดยภาพรวมแลวผูป ระกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับมีกิจกรรมสงเสริมการขายกับผูใชบริการ(  = 4.47)
และ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธธุรกิจออนไลน(  = 4.49)
จากขอมูลในตารางที่ 1 จะพบวาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 4.39 – 4.52ซึ่งทําใหเห็นวาผูประกอบการสวนมากนั้นมีทัศนคติที่ดีตอการนําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามาใชทํา
ธุรกิจในปจจุบัน ทั้งในดานของเทคโนโลยีที่นําเขามาใชงาน ดานขอมูลสินคาที่ครบถวนทําใหเปนที่นาเชื่อถือแกลูกคา ดานการ
บริการความเอาใจใส ทําใหลูกคาไดรับทั้งขอมูลของตัวสินคาหรือสินคาที่ไดสั่งไวอยางรวดเร็วและถูกตองตามที่ตองการ และ
สุดทายในดานของการสงเสริมการขาย การที่ผูตอบแบบสอบถามทําใหลูกคามีสวนรวมในในกิจกรรมการขาย การลดแลกแจก
แถม และ การจัดโปรโมชั่นนั้นจัดไดวามีการสงผลที่ดีตอธุรกิจของกลุมผูประกอบการ
3. ความพึงพอใจเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการ
ที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอ
ธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน(n=400)
ระดับความพึงพอใจ
SD
แปรผล
ลําดับ

ทําใหเปนที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลน
4.54
0.60
มากที่สุด
1
ใชงานไดงาย สะดวก เขาถึงลูกคาไดงาย
4.51
0.60
มากที่สุด
3
มีตนทุนทางการตลาดที่ต่ํา
4.54
0.59
มากที่สุด
2
ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น
4.42
0.63
มากที่สุด
4
รวม
4.5
0.63
มากที่สุด

รูปที่ 2 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน
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จากการวิเ คราะห พบวา ความคิด เห็ นเรื่ องเฟซบุค ของกลุม ผูป ระกอบการที่มี ตอธุ รกิจขายสินคาและบริ การผาน
ออนไลน ในสวนของเปนที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลน การเขาถึงลูกคาไดงาย มีตนทุนทางการตลาดที่ต่ํา และชวยกระตุน
ยอดขายนั้น โดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย 4.50
จากขอมูลในตารางที่ 2 จะพบวาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 4.42– 4.54เมื่ อพิ จารณาความคิ ดเห็นเรื่ องเฟซบุค ของกลุ มผู ประกอบการที่มีต อธุ รกิ จขายสิ นค าและบริการผาน
ออนไลนในภาพรวมมีการแปลผลออกมามีคามาก แสดงใหเห็นวาผูประกอบการเห็นดวยกับ เฟซบุค ในสวนที่สามารถทําให
ธุรกิจเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น เขาถึงกลุมลูกคาไดงาย สามารถชวยลดตนทุนทางการตลาดได และยังชวยทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นอีกดวย
4 .ความพึงพอใจเรื่องการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มี
ตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขาย
สังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเรื่องการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคม
ออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน(n=400)
ระดับความพึงพอใจ
ชวยดึงดูดลูกคา และทําใหลูกคามีความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบันลูกคานิยมใชสินคาทดแทนเพราะคุณภาพที่ดี ราคาถูกและหาซื้องาย
การโฆษณาสถานที่ตั้งในเฟซบุคทําใหลูกคามีความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้น
สินคาที่นําลงไปในเฟซบุคชวยกระตุนยอดขาย
ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
การชําระเงินผานชองทางการสื่อสารออนไลนสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ความใสใจ ความรวดเร็วในการถาม-ตอบ มีผลในเรื่องของการดึงดูดลูกคา
โปรโมชั่น และการลดราคา และของแถมมีสวนในเรื่องของการดึงดูดลูกคา
รวม



4.54
4.47
3.25
4.39
4.16
4.11
4.38
4.46
4.22

SD
0.6
0.65
1.30
0.67
0.92
0.91
0.62
0.64
0.66

แปรผล
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
1
2
8
4
6
7
5
3

รูปที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเรื่องการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุม
ผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน
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จากการวิเคราะห พบวาการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มีตอ
ธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนทําใหลูกคามีความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้นสินคาทดแทนสถานที่ตั้งของผูประกอบการ
การโพสลงเฟซบุคราคาที่มีความเหมาะสมการชําระเงินผานชองทางการสื่อสารออนไลนความสะดวกและรวดเร็วความรวดเร็ว
ในการถาม-ตอบ และโปรโมชั่นชวยทําใหดึงดูดลูกคา โดยมีคาเฉลี่ย 4.22
จากขอมูลในตารางที่ 3 จะพบวาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 3.25– 4.54เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเรื่องการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุม
ผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนนั้นจะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเห็นดวยกับ การนํา
เครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงาน เวนแตในเรื่องของ การโฆษณาสถานที่ตั้งในเฟซบุคเนื่องจากไมคอยมีสวนทําใหลูกคามี
ความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้น และไมคอยมีอิทธิพลตอลูกคา
6. สรุปและอภิปรายผล
สถานการณของเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคของการทําการตลาดสินคาอุตสาหกรรมประเภทยานยนต
และอะไหลตกแตงของกลุมผูประกอบการนั้น จากผลการสํารวจทําใหทราบวาในปจจุบันนั้น กลุ มผูประกอบการสวนใหญได
เห็นความสําคัญของเครือขายสังคมออนไลนที่สามารถชวยทําใหธุรกิจ มีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้นเพราะปจจุบันมีการนําเขา
สินคาอุตสาหกรรมประเภทยานยนตและอะไหลตกแตงมาจากประเทศเพื่อนบานในราคาที่ถูกกวาในประเทศ ดังนั้นจึงทําให
เกิดการแขงขันมากขึ้นและการทําการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือหนึ่งซึ่งสําคัญที่ทําใหธุรกิจรับมือตอการ
แข งขั นทั้ ง จากภายในประเทศและนอกประเทศได แนวทางของการเลื อกเครื อข ายสั งคมออนไลน นั้น กลุ มผู ประกอบการ
สวนมากมีทั ศนคติ ที่ดีกับ การพาณิชย อิเล็กทรอนิ กสตอธุรกิจ ขายสิ นคาและบริ การผ านออนไลน เนื่องจาก การนํ าเครื อขาย
สังคมออนไลนประเภทเฟซบุคเขามาชวยในเรื่องของการทําการตลาดนั้น สงผลใหสามารถดึงดูดลูกคาเขามาไดมากขึ้น อีกทั้ง
ยังทําใหเกิดความนาสนใจตอธุรกิจงายตอการเขาถึง ชวยทําใหธุรกิจเปนที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุค และ
ยังเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นทําใหงายตอการติดตอประชาสัมพันธนอกจากนั้นเฟซบุคยังมีตนทุนทางการตลาดที่ต่ําทําใหเหมาะกับ
ธุรกิจเชิงSME และชวยกระตุนยอดขายใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05เพราะเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความ
มั่นใจและความพึงพอใจแกผูบริโภค เพื่อสรางความไดเปรียบที่จะมีเหนือคูแขง และผลักดันใหธุรกิจสามารถมีโอกาสในทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น
7. ขอเสนอแนะ
การวิ จั ย นี้ เ ป น การค น คว า และเก็ บ รวมข อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ เพื่ อใช ใ นศึ ก ษาและวิ เ คราะห ห าข อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยเทานั้น ในอนาคตผูที่จะวิจัยตออาจจะสามารถวาง
แผนการทําวิจัยเชิงสํารวจเพื่อตองการคนหาขอเท็จจริงในเชิงลึก จากผูที่มีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุต สาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตไทย รวมถึงการสังเคราะหแนวทางการสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
โดยนําไปเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของกลุมผูค าชิน้ สวนยานยนตในไทยใหเปนไปไดอยางมั่นคง
8. เอกสารอางอิง
https://www.it24hrs.comสถิติผูใช Social Media ในไทยจากงาน Thailand Zocial Awards 2016
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บทความ “เฟซบุคเดินหนาโรดแมพ ป 10 รุกธุรกิจบนมือถือ-วิดีโอ”

842 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

สุทธิพล อุดมพันธุรัก จุฬาภรณ พลเอี่ยม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล Statistics (1967). An Introductory Analysis,
2nd Ed., New York: Harper and Row
สุทธิพล อุดมพันธุรัก จุฬาภรณ พลเอี่ยม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลSampling Techniques (1963). 2nd Ed. New
York: John Wiley and Sons, Inc

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 843

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
The Study of Factors affecting the decision to buy facial cream
of people in Bangkok
กฤตยา อุนออน1* และชุติมาวดี ทองจีน2
1

2

นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร. ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*
krittaya.ouno@bumail.net
บทคัดยอ

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาด 2) เพื่อ ศึกษา
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคา 3) เพื่อศึกษาการตลาดแบบการบอกปากตอปาก 4) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนา
ของคนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทําการศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และใชจํ านวน
ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 400 คน โดยทําการสุมออกเปน 4 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตดินแดง เขตลาดพราว และ
เขตหลักสี่ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และมีการ Pre-test ทดสอบความนาเชื่อถือกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ไดคา
Cronbach Alpha = .891 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ ตัวแปรอิสระ ไดแก สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และการบอกปากตอปาก ตัวแปรตาม
คือ การตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาผูที่ซื้อหรือเคยซื้อครีมบํารุงผิวหน าของคนใน
กรุงเทพมหานครพบวา สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และการบอกปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซื้อครี ม
บํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา การบอกปากตอปาก การตัดสินใจซื้อ
Abstract
This study aims to 1) to study the level of opinions on the marketing mix; 2) to study the level of
brand awareness; 3) to study the marketing of word-of-mouth; 4) to study the decision to buy the facial
cream of people in Bangkok using a simple sampling method. The sample of 400 respondents was randomly
divided into 4 districts, namely, Pathumwan, Dindaeng, Lat Phrao, and Laksi. Questionnaire was used to
collect data and a pre-test reliability test was performed with 40 samples. Cronbach Alpha = .891 and
content validity were verified by experts. Statistics used in data analysis are descriptive statistics, ie
percentage, mean, standard deviation and reference statistics used in the analysis include: Multiple
regression analysis. The independent variables are the marketing mix, brand value, and word of mouth.
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The dependent variable is the decision to buy facial cream of people in Bangkok. The study of those
who bought or used to buy facial cream of people in Bangkok found that marketing mix, brand value,
and word of mouth influenced the decision to buy facial cream of people in Bangkok at the statistical
significant level of 0.05.
Keywords: marketing mix, brand equity, word of mouth, buying decision
1.บทนํา
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (Cosmetics Industry) เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ผูบริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิงในทุกๆ ชวงวัยตางใหความสนใจและใสใจในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ
ตลาดเครื่องสําอางมีแนวโนมการเติบโตที่ดี ทั้งยังมีกลยุทธการปรับตัวที่นาสนใจมาก จากขอมูลของกรมศุลกากร พบวา มูลคา
สงออกเครื่ องสํ าอางของประเทศไทยไปตางประเทศ ป พ.ศ.2557 มีมู ลคาสง ออกเครื่ องสําอางสูงถึ ง 68,419 ล านบาท
จจุบันผูบริโภคสนใจผลิตภัณฑธรรมชาติและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น สงผลใหเกิดการวิจั ยประกอบกับป
และพัฒนาผลิตภัณฑประเภทใหมๆ ที่ใชสมุนไพรตามธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางแนวโนมเติบโต
อยางรวดเร็ว (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2560)
ตารางที่ 1 ประมาณการสวนแบงตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย ป 2559 จําแนกตาม ประเภท
ประมาณการสวนแบงตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย
มูลคาการตลาด (ลานบาท)
ป 2559
ผลิตภัณฑดูแลผิว
28,350
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม
18,630
เครื่องสําอางสําหรับแตงหนา
13,770
น้ําหอม
10,530
อนามัยชองปาก
8,910
อื่นๆ
810
รวม
81,000
ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2560) สืบคนจาก
http//:www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=cosmeticsindustry:newstart-overview

รอยละ
35%
23%
17%
13%
11%
1%
100%

การเติบโตของผลิตภัณฑดูแลผิวมีปจจัยหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนการที่ผูบริโภคคํานึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น,
สินคามีนวัตกรรมใหมๆ มากขึ้น, การเติบโตของสังคมเมือง ทําใหมีกําลังซื้อมีมากขึ้น, การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน, การที่
ผูบริโภคเนนสินคาหลากหลายขึ้น โดยยึดติดตอตราสินคานอยลง และมุงเนนไปทางดานคุณภาพและราคามากขึ้น ดวยปจจัย
ดังกลาว จึงเปนแรงผลักดันใหธุรกิจเครื่องสําอางมีการเติบโตไปเรื่อยๆ ทามกลางการแขงขันที่สูงของผูประกอบการ ราย 8-7
เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด ไมวาจะเปนเบอรหนึ่งอยางOriental Princess, ตามดวย Cute Press, BEAUTY, KARMARTS
เปนตน โดยทุกบริษัทตางตองทุมงบลงทุนในดานตางๆ แบบครบวงจรพรอมงัดกลยุทธในการแขงขัน ทั้งดานราคา การตลาด
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เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาดจากคูแขง ไมวาทั้งแบรนดไทยหรือแบรนดตางชาติที่ทะลักเขามาชวงชิงตลาดในไทย (ผูจัดการ,
2557)
จากการที่ผูบริโภคเนนสินคาหลากหลายขึ้น โดยยึดติดตอตราสินคานอยลง และมุงเนนไปทางดานคุณภาพและราคา
มากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ ตองนําปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด การสรางการรับรูคุณคาตราสินคา และการตลาด
ในลักษณะแบบปากตอปาก เพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิ จัยจึงสนใจศึกษา
เรื่อง สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และการบอกปากตอปากกับ การตั ดสินใจซื้อครีมบํ ารุงผิ วหน าของคนใน
กรุงเทพมหานคร
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสวนประสมทางการตลาด
อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 26) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทาง
การตลาดที่กระทบตอ กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความ
ใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยาง
กวางขวาง สวนในเรื่องของรูปราง ของผลิตภัณฑตลอดจนบรรจุภัณฑสามารถกอใหเกิดอิทธิพลในกระบวนการซื้อของผูบริโภค
บรรจุภัณฑที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป ายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น
คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคา คุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความ
ตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย
2. ราคา (Price) ราคาจะมี อิท ธิ พลต อพฤติกรรมการซื้ อก็ ต อเมื่ อผู บ ริ โ ภคทํ าการประเมิ น ทางเลื อกและทํ าการ
ตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคมักจะชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย ลดตนทุนการซื้อหรือทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจดวยลักษณะอื่น ๆ สําหรับการตัดสินใจอยางกวางขวางผูบริโภคมักพิจารณาราคาโดยละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งใน
ลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ สําหรับสินคาฟุมเฟอยราคาสูงไมทําใหการซื้อลดลง นอกจากนี้ราคายังเปนเครื่องประเมินคุณคา
ของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ
3. ช องทางการจํ าหนาย (Place หรื อ Distribution) กลยุ ทธ ของนั กการตลาดในการทํ าใหมี ผลิต ภัณฑไ วพ รอม
จําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนาย แพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภค
สงผลตออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ
4. การสง เสริม การตลาด (Promotion) การสงเสริม การตลาดสามารถกออิท ธิพลตอ ผู บริโ ภคไดทุกขั้ นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจให ผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถ
แกไขปญหาไดมันสามารถสงมอบใหได มากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลังการซื้อเปนการยืนยันว าการตัดสินใจซื้อ
ของผูซื้อถูกตอง
จากเครื่ องมือทางการตลาดหรื อส วนประกอบที่ สําคัญ ของกลยุ ท ธการตลาด ประการ ที่ เรี ย กว า สวนประสม 4
การตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกสั้น ๆ วา 4P’s คือ Product, Price, Place, Promotion ในการสนองความพึงพอใจ
ของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค
แนวคิดของดาวิด เอ เอเคอร (David A. Aaker, 1991, หนา 17) ไดระบุวา คุณคาตราสินคา (Brand Equity)
สามารถสรางโดยผานองคประกอบของคุณคาตราสินคานั้นไดจากแงมุมทั้ง ในสวนการ รับรู (Perceptual Part) และสวนของ
พฤติกรรม (Behavioral Part) ของผูบริโภค โดยแบงเปน ปจจัย ดังนี้ 5
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1.
2.
3.
4.
5.

ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
การตระหนักรูถึงตราสินคา (Brand Awareness)
การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality)
การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Associations)
สินทรัพย/คุณสมบัติอื่นของตราสินคา (Other Propriety Brand Assets)

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดแบบปากตอปาก
ริสชี และ รูท-แชพเพอร (Richins and Root-Shaffer, 1988, PP 605-606) ไดแบงประเภทของ WOM ออกเปน
3 รูปแบบคือ
1. ขาวเกี่ ยวกั บตัวผลิตภั ณฑ (Product News) ไดแก ขอมู ลตาง ๆ เกี่ย วกับ ตัวผลิตภัณฑ เชน ลักษณะ รู ปราง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
2. การใหคําแนะนํา (Advice Giving) ไดแก การใหความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
3. ประสบการณสวนตัว (Personal Experience) ไดแก ขอวิพากษวิจารณตาง ๆ เกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑของ
ผูบริโภคเอง จากการที่ไดใชผลิตภัณฑนั้น หรือเปนการใหเหตุผลวาทําไมเขาจึงซื้อผลิตภัณฑนั้น ในสวนของขาวเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ WOM จะเปนไปตามขอเท็จจริง แตในสวนของการใหคําแนะนํา และประสบการณสวนตัว WOM อาจจะสามารถ
เปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ได และเพื่อพิจารณา WOM ทั้ง 3 รูปแบบก็จะเห็นไดวา WOM จะทําหนาที่ 2 อยาง เพื่อให
ขอมูล (To Inform) และ เพื่อใหมีอิทธิพล (To Influence) นั้นคือ ขาวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ จะเปนการใหขอมูลแกผูบริโภค
สวนการใหคําแนะนําและประสบการณสวนตัว จะมีลักษณะเพื่อใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัด สิ นใจของผู บริ โ ภค (Decision Process) แมผู บ ริ โภคจะมี ความแตกตางกันจะมีค วามต องการ
แตกตางกันแลวแตความตองการของผูบริโภคจะมีรู ปแบบการตัดสิน ใจซื้อที่คลายคลึงกั น ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ ง
ออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552 หนา 83)
1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) การตระหนักถึงปญหาหรือความ
ตองการ จุดเริ่มตนของปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารูสึก
วาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองงจึงกอใหเกิดความ
ตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปนจริงโดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป
2. การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปนี้ แหลงบุคคล (Personal Search) แหลงธุรกิจ (Commercial
Search) แหลงขาวทั่วไป (Public Search) หรือจากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลจากขั้นตอนที่ แลวก็จะประเมิน 2
ผูบริโภคใชในการประเมิ นทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทีย บทางเลือกและตัดสินใจเลื อกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี หอใหเหลือเพียงตรา
ยี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทธาในตราสินคานั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีต
และสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยูดวย
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4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Making) โดยปกติ แล วผูบ ริโ ภคแตล ะคนจะตองการข อมู ลและระยะเวลาในการ
ตั ด สิ นใจสํ าหรั บ ผลิ ต ภั ณฑ แ ต ล ะชนิ ด แตกต างกั น คื อ ผลิ ต ภั ณฑ บ างอย างต องการข อมู ล มาก ต องใช ร ะยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการ
บริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ําได
หรื ออาจมีการแนะนํ าใหเ กิด ลู กค ารายใหมแ ตถ าไมพ อใจ ผู บริ โภคก็ อาจเลิกซื้อสินคานั้นๆในครั้ งต อไปและอาจส งผลเสี ย
ตอเนื่องจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย
3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการตลาดแบบการบอกปากตอปากของครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร
4. สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 คุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 การบอกปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Study) โดยใชลักษณะเชิงสํารวจ (Survey) กลุมประชากร
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยจะทําการสุมกลุมตัวอยางจาก
4 เขตในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตปทุมวัน เขตดินแดง เขตลาดพราว และเขตหลักสี่
ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ
95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5 ซึ่งตัวอยางที่ไดนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก ในการวิจัย
ครั้ ง นี้ ผู วิจั ย ใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป นเครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ซึ่ ง ผู วิจั ย ได ส ร า งมาจากกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลวนําความรูและขอมูลที่ไดมา
สรางเปนแบบสอบถาม ซึ่งมีการทดสอบเครื่องมือดังนี้
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability
Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม(Questionnaire)
1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยนี้จะนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว
มอบใหกบั อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตองานวิจัย
2. การทดสอบความนาเชื่ อถื อ (Reliability Test) เมื่อผูวิจัยไดแ กไขแบบสอบถามตามที่อาจารยที่ป รึกษาระบุ
เรียบรอยแลว จะตองนําแบบสอบถามมาทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) โดยทําการแจกกับกลุมตัวอยางที่มี
สภาพความเปนกลุมตัวอยางซึ่งไดแก กลุมตัวอยางใกลเคียงกัน จํานวน 40 คน เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยการวิเคราะห
ประมวลหาคาครอนบารคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Test) ซึ่งไดคาเทากับ .891
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหประมวลผลหาคาครอนบารคแอลฟ า
(Cronbach’s Alpha Analysis Test)
ตัวแปร
คาความเชื่อมั่น 40 ชุด
คาความเชื่อมั่น 400 ชุด
สวนประสมการตลาด
.866
.847
คุณคาตราสินคา
.783
.888
การบอกปากตอปาก
.923
.920
การตัดสินใจซื้อ
.853
.897
รวม
.891
.958
เมื่อรวมรวบข อมูล ตาง ๆ ครบถวนแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณ ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนํ า
แบบสอบถามซึ่งมีความถูกตองสมบูรณจํานวน 400 ชุด มาลงรหัส ตามวิธีการวิจัยทางสถิ ติและดําเนินการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอรโ ดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ ในการวิ เคราะหข อมูล เพื่ อนํ าเสนอและสรุ ปผลการศึ กษาครั้ งนี้ ได ใช การ
คํานวณค าสถิ ติ ต าง ๆ 2 ส วน คื อ การรายงานผลด วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ ง ได แ ก ค าร อยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการรายงานผลดวยสถิติเชิ ง
อนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะหสมมุติฐานทั้งสามขอ ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Linear Regression)
6. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท แบรนดครีมบํารุงผิวหนาที่เลือกใชสวน
ใหญเปนแบรนดอื่น ๆ เวลาที่ใชครีมบํารุงผิวหนา เปนชวง เชา-เย็น ราคาครีมบํารุงผิวหนาที่จะตัดสินใจซื้อราคา 101-1,000
บาท และ สถานที่ซื้อครีมบํารุงผิวหนาสวนใหญเลือกซื้อที่เคานเตอรเครื่องสําอางในหางสรรพสินคา
ตารางที่ 3 : แสดงความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนประสมทางการตลาด (4P's Marketing)
ขอมูลดานคุณคาตราสินคา (Brand Equity)
ขอมูลดานการบอกปากตอปาก (Word of Mouth
Communication)
ขอมูลดานการตัดสินใจซื้อ
ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
B
สวนประสมทางการตลาด
.392
คุณคาตราสินคา
.231
การบอกปากตอปาก
.271
2
R = .672, F = 108.874, N = 400, P< 0.05

Beta
.303
.192
.269

คาเฉลี่ยรวม
4.10
4.10

การแปลผล
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

4.08

เห็นดวยมาก

3.96

เห็นดวยมาก

T
5.5665
3.244
5.057

Sig
.000*
.001
.000*
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ผลการศึ ก ษาจากตารางที่ 4 แสดงให เ ห็ น ว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของคนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ไดแก สวนประสมทางการตลาด (4P’s Marketing) (Sig = .000*)
สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร และพบวาคุณคาตราสินคา (Brand Equity) (Sig =
.001) สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร และการบอกปากตอปาก (Word of mouth
Communication) (Sig = .000*) สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : สวนประสมทางการตลาด
สมมติฐานที่ 2 : คุณคาตราสินคา
สมมติฐานที่ 3 : การบอกปากตอปาก

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

7. สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ไดจากกการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิ วหนา
ของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยไดอางอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังนี้
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P's Marketing) สงผลตอ การตัดสินใจซื้อครีม
บํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาด (4P's Marketing) ในการพิจารณากอนการตัดสินใจซื้อสินคา ทั้งในสวนของความหลากหลายของสินคา คุณสมบัติ
ตรงกับความตองการ การจัดสถานที่จัดจําหนายที่มีความนาเชื่อถือมีหลายสาขา รายละเอียดสวนผสม และปายฉลากที่ชัดเจน
บนสินคา ปริมาณสินคาที่มีความเพียงพอตอความตองการของลูกคา มีการโฆษณาผลิตภัณฑผานสื่อตางๆ ราคาสินคามี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ พนักงานขายมีความรู และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑคอยใหคําแนะนํ า มีของ
สมนาคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑครบตามราคาที่กําหนด ไดรับสิทธิพิเศษเมื่อเปนสมาชิก มีการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน การ
ลดแลกแจกแถม, เลนเกมชิงโชค จากผลวิจัยดังกลาวไดเปนไปตามทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (4P's Marketing) ของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, หนา 53-56) ไดใหคํานิยามของปจจัยสวนประสมทางการตลาดไววาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเปนเครื่ องมือทางการตลาด ที่บ ริษัทใชเพื่ อก อให เกิ ดความพึง พอใจแกลูกคา ซึ่ง จากผลงานวิ จัยที่ ได ศึกษามาได
สอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา คงมั่น (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อครีมกันแดด
ยี่หอนีเวียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑดานคุณภาพสินคา กับพฤติกรรมการซื้อ
ครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย (ครั้งตอป) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 โดย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานบรรจุภัณฑ กับพฤติกรรมการซื้อ
ครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานมูลคาการซื้อโดยเฉลี่ย (บาทตอครั้ง) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา สวนประสมการตลาดโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานชองทางจัดจําหนาย กับ
พฤติกรรมการซื้อครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย (ครั้งตอป) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับโดยมีความสัม พันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และสวนประสมการตลาด ดานสงเสริ ม
การตลาดกับ พฤติกรรมการซื้อครีมกั นแดดยี่ หอนี เวีย ด านมู ลคาการซื้อโดยเฉลี่ ย (บาทตอครั้ง ) มีความสั มพั นธกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
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จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา คุณคาตราสินคา (Brand Equity) สงผลตอ การตัดสินใจซื้อครีมบํารุง
ผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุง
ผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครนั้น ผูซื้อไดใชคุณคาตราสินคา (Brand Equity) มาเปนปจจัยเพื่อชวยในการตัดสินใจ โดย
ใหความสําคัญกับ ความสามารถจดจําตราผลิตภัณฑที่ใชได ซึ่งจะตองมีความมั่นใจวาครีมบํารุงผิวหนาที่ใชมีความปลอดภัย มี
คุณภาพและสวนผสมในแบรนดที่ใชทําใหเกิดการมั่นใจในการซื้อ ครีมบํารุงผิวหนาที่ใชมีคุณสมบัติที่ดีต รงความตองการ มี
ตราสินคาที่งายตอการจดจํา มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม ราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม อีกทั้งเมื่อคนอื่นกลาวถึง
ครีมบํารุงผิวหนาทานจะนึกถึงตราสินคาที่ใชเปนอันดับแรก โดยครีมบํารุงผิวหนามีชื่อของตราสินคาที่ เรียกงาย เกิดความ
ภาคภูมิใจที่จะบอกตอกับผูอนื่ วาไดใชตราสินคาของผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาที่ซื้อ เปนที่ยอมรับในสังคม ตราสินคาของ
ครีมบํารุงผิวหนาบงบอกถึงความหรูหรามีระดับ จากผลวิจัยดังกลาวไดเปนไปตามทฤษฎีคุณคาตราสินคา (Brand Equity)
ของดาวิด เอ เอเคอร (David A. Aaker, 1991, หนา 17) ไดระบุวา คุณคาตราสินคา (Brand Equity) สามารถสรางโดยผาน
องค ป ระกอบของคุ ณ ค า ตราสิ น ค า นั้ น ได จ ากแง มุ ม ทั้ ง ในส วนการรั บ รู (Perceptual Part) และส ว นของพฤติ กรรม
(Behavioral Part) ของผูบริโภค ซึ่งจากผลงานวิจัยที่ไดศึกษามาไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค (2557)
ไดทําการศึกษาเรื่อง คุ ณคาตราสินคาที่ สงผลต อกระบวนการตั ดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความตองการ และการ
ตัดสินใจซื้อ) สินคาแบรนดเนมแท ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคาแตละดานสงผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาแบรนดเ นมแท คุ ณคาตราสินค าแต ละด านมี อิทธิ พลต อความตั้ งใจซื้อสิ นคาแบรนดเ นมแทของกลุ มตัวอยาง ร อยละ
0.536 อยางมีนัย สําคัญ ที่ระดั บ 0.05 คุณคาตราสินค าแตล ะดานมีอิทธิ พลตอความสนใจต อสินค าแบรนดเนมแทข องกลุ ม
ตัวอยาง รอยละ 0.610 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คุณคาตราสินคาแตละดานมีอิทธิพลตอความตองการซื้อสินคาแบรนด
เนมแทของกลุมตัวอยาง รอยละ 0.555 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คุณคาตราสินคาแตละดานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาแบรนดเนมแทของกลุมตัวอยาง รอยละ 0.591 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เมือ่ พิจารณารายดานพบวาดานความภักดี
ตอตราสิ นค า ด านการรับ รู คุ ณภาพ ด านการเชื่อมโยงตราสิ นค า และด านความตระหนั กถึ ง ตราสิ นค าล วนมี อิท ธิ พ ลต อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมแท อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวา การบอกปากตอปาก (Word of Mouth Communication) สงผลตอ การ
ตัดสิ นใจซื้ อครีม บํารุง ผิวหน าของคนในกรุ งเทพมหานครอยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 ทั้ งนี้ อาจเนื่องมาจากการ
ตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร ผูซื้อไดใหความสําคัญกับการบอกปากตอปาก (Word of Mouth
Communication) เป นปจจั ย ในการตั ด สิ นใจ โดยให ค วามสํ าคั ญ กับ การจะเลื อกใชค รี ม บํ ารุง ผิ วหน าตามสื่ อที่ใ ห ข อมู ล
ขาวสารที่นาเชื่อถือ โดยการเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวหนาสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อโทรทัศน ทราบถึงคุณสมบัติของ
ครีม บํารุงผิ วหนาที่ใช ทําให รูสึกเพิ่ มความชุม ชื่น ไม มีส วนผสมจากสารเคมี ทําให เกิด ความกระจางใสจะแนะนํ าครี มบํ ารุ ง
ผิวหนาที่ใชกับคนในครอบครัว เพื่อน มักจะคนหาคําแนะนําซื้อครีมบํารุงผิวหนาของบุคคลที่รูจัก คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ในสินค าครีมบํ ารุงผิ วหนาก อนซื้อสิ นคา บอกตอกับผูอื่นเมื่อครีมบํารุ งผิวหน ามีการจัดโปรโมชั่นการขาย รวมถึงจะแนะนํ า
สถานที่จัดจําหนายครีมบํารุงผิวหนาใหกับผูอื่น และจะแนะนําวิธีการใชครีมบํารุงผิวหนาใหกับคนผูอื่นไดรู จากผลวิจัยดังกลาว
ไดเปนไปตามทฤษฎีการบอกปากตอปาก (Word of Mouth Communication) ของเอ็มมานูเอลโรเซน (2545) กลาวถึงอยู
ในเรื่อง Buzz Marketing คือกลยุทธทางการตลาด อยางหนึ่งของการประชาสัมพันธที่กระตุนใหบุคคลมีการสงตอขาวสารไป
ใหคนอื่นโดยการบอกตอกันไปเรื่อย ๆ ทําใหเปนการสรางประสิทธิภาพในการกระจายขาวสารและเรื่องราวของมันไดเปนอยาง
ดี ซึ่งจากผลงานวิจัยที่ไดศึกษามาไดสอดคลองกับงานวิจัยของ วิริยะ แกวเจริญศรี (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษา
อิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากตอปากที่มีตอทัศนคติของการตลาดแบบปากตอปาก ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
ไดรับขาวสารหรือการโฆษณาเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการจากสื่อมวลชน จากแหลงที่เปนผูมีประสบการณในสินคาหรือบริการ
นั้น ๆ โดยไดรับขอมูลจาก Facebook ซึ่งมีความเห็นวาการสื่อสารแบบปากตอปากทําใหไดรับประโยชนและทําใหรูทันตอ
สถานการณ โดยใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการตลาดแบบปากตอปากอยูในระดับมากในทุก ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
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สูงสุดคือดานการใหความรู (Informativeness) รองลงมาคือดานความบันเทิง (Entertainment) ดานสิ่งที่สรางความรําคาญ
(Irritation) และดานแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Source Credibility) ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ความบันเทิง (Entertainment) สิ่งที่สรางความรําคาญ (Irritation) และแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Source Credibility)
มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการตลาดแบบปากตอปากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
8. ขอเสนอแนะ
เพื่ อให ผ ลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส ามารถขยายต อ ไปในทั ศ นะที่ ก ว า งมากขึ้ น อั น จะเป น ประโยชน ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณและปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
8.1 ควรศึกษากลุมตัวอยางอื่นๆ เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มีกลุมเปาหมายเปนเพียงแคประชากรในกรุงเทพมหานครจึง
ทําใหผลที่ไดจากการศึกษาอาจจะยังไมชัดเจนมากพอ ดังนั้นผูวิจัยควรจะทําการขยายพื้นที่ในการวิจัยใหกวาง เพื่อทําใหขอมูล
ที่ไดจากการวิเคราะหมีคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริงไดมากขึ้นตามไปดวย
8.2 ควรศึกษางานวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม เพราะสามารถนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหผลไดอยางชัดเจน เนื่องจากไดขอมูลในเชิงลึกมมากกวาการศึกษาในลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
8.3 ควรศึกษากลุมตัวอยางโดยเฉพาะเพศชาย เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมและความตองการซื้อครีมบํารุงผิวหนา
ของเพศชาย เพื่อนํามาพิจารณาถึงแนวโนมของตลาดครีมบํารุงผิวหนา ที่ผลิตออกมาเพื่อเพศชายวามีจํานวนกลุมเปาหมาย
มากนอยเพียงใด
8.4 ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่สงผลตอการตั ดสินใจซื้อครีมบํ ารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร เพื่อนํ า
ขอมูลทีไ่ ดจากตัวแปรอื่นๆ มาประกอบหรือมาเพิ่มเติมในงานวิจัยครั้งตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
The Study of Factors Affecting the Decision to Purchase Soft Drink of
Population in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok.
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การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดน้ําอัดลมของคนใน
เขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
และเพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางในการวิจัย
ไดแก ประชากรที่บริโภคน้ําอัดลมในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคาและดานทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของ
คนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยยะสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ: น้ําอัดลม สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ
Abstract
The purpose of this study is to obtain the opinions on the marketing mix of soft drinks of people
in Bangkok, to study the brand value of soft drinks of people in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok,
to study attitudes towards the decision to buy soft drinks of people in Bangkok, and to study the decision
to buy soft drinks of people in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok. The samples used in this study
came from 400 populations consuming soft drinks. Statistics used in data analysis are descriptive statistics, ie
percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, including multiple regression analysis.
The results showed that the factors of brand value and attitude affect the decision to buy soft drinks of
people in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok at the statistic significant level of 0.05. The marketing
mix did not affect the decision to purchase soft drinks of population in Din Daeng and Phayatai areas,
Bangkok
Keywords: soft drinks, marketing mix, brand equity, attitude, decision to purchase
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1. บทนํา
ธุรกิ จเครื่องดื่ มถือเป นธุ รกิจหนึ่ งที่มี การเติบโตอยางตอเนื่ องโดยพิจารณาไดจากยอดจํ าหนายสินคาปริม าณการ
จําหนายหมวดเครื่องดื่มของธนาคารแหงประเทศไทยยอนหลังตั้งแตป พ.ศ.2557-2553 ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ปริมาณ
การจําหนายโซดาและน้ําดื่มบริสุท ธิ (ลานลิต ร) ยอนหลั งตั้ง แต ป 2557-2553 จะเห็นได วามี อัตราการเติบ โตเฉลี่ ยรอยละ
14.91 ตอป ซึ่งสินคาประเภท โซดาสวนหนึ่งไดแก เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลมโดยขอมูลงานวิจัยของบริษัท W&S ประเทศไทย
ภายใตบริษัท World Wide System Corporation ประเทศญี่ปุน บริษัทรับทําวิจัยทางการตลาด ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับตลาด
เครื่องดื่ม น้ํ าอั ดลม ในป 2557 พบวา มูล คาตลาดรวมอยู ที่ 46,000 ลานบาท โดยน้ําอั ดลมที่เ ปนน้ํ าดํ ามีมู ลค าการตลาด
35,000 ลานบาท และน้ําอัดลมที่เปนน้ําสีมีมูลคาการตลาด 11,000 ลานบาท
ตารางที่ 1: อัตราการเจริญเติบโตของน้ํา
พ. ศ .
2557
2556
2555
2554
2553
โซดาและน้ําดื่มบริสุทธิ์ (ลานลิตร)
2,330.55 2,110.22 1,836.66 1,514.11
592.68
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย .(2559) .EC_EI_015_Sเครื่องชี้การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 2สืบคนจาก
http://www.2bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=856&language=TH
สิ่งที่นาสนใจคือแนวทางการทําตลาดของน้ําอัดลมของบริษัท เปปซี่ ใชแนวทางการทําตลาดของบริษัทนับจากนี้ จะให
ความสําคัญ กับ 3 ส วนหลักได แก สปอรต มาร เกตติ้ง มิวสิกมาร กเกตติ ง และฟูดมาร เกตติง อย างต อเนื่อง โดยมี แผนการ
แนะนําโฆษณาใหญตลอดทั้งป อีกราว 2-3 โฆษณาในไทย ปจจุบัน “เปปซี่” มีสวนแบงเปนผูนําในตลาดน้ําดําประเภทไมคืน
บรรจุภัณฑ คือ กระปอง กับขวดเพ็ท ประมาณ รอยละ 44.7 จากปที่แลวที่มีรอยละ 41 ขณะที่ภาพรวมการเติบโตในชวงฤดู
รอน ตลาดน้ําอัดลมมองวาปนี้จะเติบโตที่รอยละ 5-6 ใกลเคียงกับปทผี่ า นมา จากกลยุทธการแขงขันของผูจําหนายน้ําอัดลมที่
รุนแรงสะทอนใหเห็นการที่บริษัทตางๆใชสวนประสมทางการตลาดมาเปนเครื่องมือในการกระตุนพฤติกรรมการตัด สินใจซื้อ
เครื่องดื่มน้ําอัดลมของผูบ ริโภคและสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา
ดังนั้นผูทําวิจัยจึงมีความตองการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคน้ําอัดลมของคนกรุงเทพฯเพื่อใหฝายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจน้ําอัดลมนําผลไปใชในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดเพื่อการกระตุนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและสรางความ
จงรักภักดีตอตราสินคา และนําขอมูลที่ไดไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดของเครื่องดื่มน้ําอัดลมตอไป
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, 53-56) ไดใหความหมายของปจจัยสวนประสมทางการตลาดไววาปจจัย สวน
ประสมทางการตลาดเป นตัวแปรทางการตลาดที่ องคกรสามารถควบคุ ม ได ซึ่ ง องค กรใช เ พื่ อก อให เกิ ด ความพึ ง พอใจแก
เปาหมายซึ่งประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่องคกรเสนอตอกลุมเปาหมาย เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ
เปาหมายเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งอาจเปนสิ่งที่จับตองไดหรือจับตองไมไดอาทิเชน บรรจุภัณฑของสินค า สี รูปแบบ
ราคา คุณภาพ รวมถึงตราสินคา บริการและรวมถึงชื่อเสียงของผูจําหนาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล
หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอจําหนายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงจําเปนตองประกอบดวย สินคา บริการ
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ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล สิ่งที่จําเปนของผลิตภัณฑตองมีคุณประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ในสายตาของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งตองทําใหผลิตภัณฑหรือสินคาสามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งมีคาอื่น ๆ ที่กลุมเปาหมายมีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่
กลุม เปาหมายตองการ หรือหมายถึ ง คุ ณคาผลิต ภัณฑในรูปตั วเงิ นโดยกํ าหนดเป นราคาเปน P ตัวที่ สองที่เ กิดขึ้ นถัด จาก
Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑที่ไดรับกับราคา (Price)
ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาที่ไดรับสูงกวาราคาที่กลุมเปาหมายจายไป เพื่อใหกลุมเปาหมายก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนด
กลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่กลุมเปาหมายรั บรู (Perceived Value) ในสายตาของกลุมเปาหมาย ซึ่งตองพิจารณา
การยอมรับของเปาหมายในคุณคาของผลิตภัณฑที่รับรูวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การแขงขันกับคูแขงปจจัยอื่น ๆในการกําหนด กลยุทธดานราคา ซึ่งนโยบายและกลยุ ทธการตั้งราคา (Price Policies and
Strategies) เปนแนวทางวิธีการและเทคนิ คตาง ๆ ที่ใช ในการตั้ งราคามีม ากมายหลายวิ ธีที่องคกรสามารถเลือกใชใ นการ
กําหนดกลยุทธดานราคาตามความเหมาะสม
3. การจัด จําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางจําหนายสินค าหรือบริ การหรื อ
บางครั้งอาจหมายถึงสถานที่ตั้งของรานคาซึ่งประกอบดวย องคกรและกิจกรรมตางๆ เพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก
องคการไปยังกลุมเปาหมาย องคกรหรือบริษทั ที่นําเสนอผลิตภัณฑไปสูเปาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา
4.การสงเสริม การตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือเพื่อสรางความพึงพอใจที่ มีตอตราสิ นคาหรือบริการ หรื อ
ความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อการจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ หรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ให
เกิดขึ้นตอผลิตภัณฑ โดยคาดหวังวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อของกลุมเปาหมาย หรือเปนการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติที่ดีและกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขายหรือเปนการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non Personal Selling) เครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ องคการอาจเลือกใชเครื่องมือทางการตลาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือเครื่องมือหลายเครื่องมือ
ซึ่ง ต องใช หลั กการเลือกใช เ ครื่องมื อทางการตลาดที่ เ รี ย กว า การสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกั น ]Integrated
Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับกลุมหมาย ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยมุงเนนใหบรรลุ
จุดมุงหมายรวมที่องคกรไดตั้งไว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา
Feldwick ไดแบงประเภทของคุณคาตราสินคาออกเปน คือ 3 ประเภท
1 .มูลคาตราสินคา (Brand Valuation) คือ คุณคารวมทั้งหมดในฐานะที่เปนเหมือนสินทรัพยที่มีมูลคาของบริษัท
ซึ่งเจาของสามารถขายและนําไปรวมในบัญชีงบดุลของบริษัทได
2. ความแข็ ง แกร ง ของตราสิ นค า (Brand Strength) คื อ ความสั ม พั นธ ร ะหว างผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อตราสิ นค า
(Consumer Attachment)
3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) คือ การเชื่อมโยง (Associate) หรือมีความสัมพันธกับความเชื่อ
(Belief) ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา
มูล คาตราสินคาจะมี ความสั มพั นธ กับ สิ นทรัพ ยแ ละการเงินเพื่ อการสรางประโยชน ในทางธุ ร กิจ ในขณะที่ ความ
แข็งแกรงและการอธิบายถึงตราสินคาจะใหความสําคัญมุมมองผูบริโภคเปนหลัก อยางไรก็ตามนิยามคุณคาตราสินคาทั้งหมดที่
กลาวขางตนมีความสัมพันธในลักษณะลูกโซ โดยความแข็งแกรงของตราสินคาจะเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเกิดมูลคาตราสินคา
และการอธิบายถึงตราสินคาจะเปนการบรรยายถึงสิ่งตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนความแข็งแกรงของตราสินคาคุณคาตราสินคา
ในมุมมองของผูซื้อสามารถแบงออกเปน 2 สวน
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1 .การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) เชน การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) ความ
เชื่อมโยงตราสินค (Brand Associations) และการรับรูถึงคุณภาพ (Perceived Quality) เปนตน
2 .พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Perception) เชน ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ความตั้งใจซื้อ
สินคาในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price)
คุณคาตราสินคาในทฤษฎี ของ Kotler ไดกลาวไววา คุณคาตราสินคาเปนคุณคาเพิ่มของผลิตภัณฑและบริการ โดย
จะสะทอนถึงวิธีคิด ความรูสึก อารมณ หรือการแสดงออกของผูบริโภค โดยใหความสําคัญกับตราสินคาเชนเดีย วกับ ราคา
สวนแบงการตลาด และความสามารถในการทํากําไร คุณคาตราสินคาเปนสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดซึ่งมีคุณคาดานจิตใจ
และดานการเงินตอองคกร นอกจากนี้แลว การรับรูคุณภาพยังหมายถึง การที่ตราสินคาไดถูกรับรูโดยรวมทั้งหมดหรือความ
เหนือกวาคูแขงของสินคาหรือบริการ โดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติการใชงานของสินคานั้น ๆ และคุณภาพ
ที่รับรูเปนสิ่งที่สามารถวัดไดแตจับตองไมได เนื่องจากเปนความรูสึกโดยรวมที่มีตอตราสินคาของผูบริโภค ซึ่งการรับรูคุณภาพ
ตราสิ นคาจะแตกต างกั นในแต ล ะประเภทของสิ นค า ตราสิ นค าเป นภาพที่ เ กิด ขึ้ นในใจของผูบ ริ โภค ซึ่ งไม ใช รู ปภาพหรื อ
ตัวอักษรแตเปนความรูสึกประทับใจของผูบริโภคที่จะสะทอนถึงทัศนคติตอตราสินคาหรือคุณสมบัติของตราสินคาโดยการรับรู
ถึงผลประโยชนที่ลูกคาไดรับ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ทั้งดานประโยชนใชสอย ลักษณะทางกายภาพของตัว
สิ นค าเอง (Tangible, Function Attributes) และคุ ณลั กษณะหรื อคุ ณสมบั ติ ด านอารมณ (Intangible, Emotion
Attributes)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ คุณลักษณะของทัศนคติแบงออกเปน 4 ประเภท
1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล คือ เปนเรื่องของระบบความคิดที่เกิดขึ้นภายในของแตละบุคคล
2. ทัศนคติไ มใ ชสิ่ง ที่มี มาแตเกิ ดแตตรงกั นขามทั ศนคติจะเกิ ดจากการเรียนรูเ รื่องตางๆ เกิด ขึ้นในภายหลัง และ
ทัศนคติจะเปนความคิดที่กอตัวจากการประเมินสิ่งภายนอกดังนั้นทัศนคติเปนกระบวนการเรียนรูจากการที่บุคคลนั้น ๆ ได
เกี่ยวของกับบุคคลอื่น ๆ
สวนสําคั ญมักเกิด จากอิทธิ พลของกลุมที่ เกี่ย วของดวยโดยบุ คคลนั้นๆ ได รับข าวสารข อมูล มา โดยผูมีอิทธิพ ลต อ
บุคคลนั้นไดแกครอบครัวและเพื่อนรวมงานหรือกลุมทางสังคมที่เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ทัศนคติยังขึ้ นอยูกับบุคลิกลักษณะ
ทาทาง ซึ่งเปนผลของการเรียนรูที่ไดจากสิ่งแวดลอม
3. ทัศนคติจะมีลักษณะที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงคือภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตัวขึ้นแลวทัศนคติจะไมเปนภาวะที่
เกิดขึ้นเปนชั่วคราวและไมเปลี่ยนแปลงในทันทีที่ได รับการกระตุนที่แ ตกตางไปโดยการเกิดทัศ นคติจะเปนกระบวนการคิ ด
วิเคราะห ประเมิน และสรุปเปนความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงก็ยอมตองใชเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนตามกระบวนดังกลาวดวย
4. ทัศนคติจะอางอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของ หมายถึง ทัศนคติจะไมเกิดขึ้นเองจากภายใน หากแตเกิดจากการเรียนรู
มาจากสิ่งที่มีตัวตนที่อางอิงไดการเกิดทัศนคติอาจเป นตัวบุคคล กลุมคน สถานบัน สิ่งของ คานิยม หรือเรื่ องราวทางสังคม
หรือแมแตความคิดคิดตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคม
ทัศนคติมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การรับรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา
เปนไปในทิศทางใด ยอมจะสงผลใหสามารถวางแผนและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นได ประโยชน
ของการวัดทัศนคติ
1. การทัศ นคติเ พื่อทํานานพฤติกรรม ทัศนคติข องบุค คลที่มี ตอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ยอมเปนเครื่ องแสดงว าบุคคลนั้น มี
ทัศนคติตอเรื่องนั้นไปในทางใดและมากหรือนอยเทาใด ซึ่งทัศนคติของบุคคลนี้เองจะเปนเครื่องมือทํานายบุคคลนั้นจะมีการ
กระทําตอสิ่งนั้นไปในทางทิศทางใด นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใหผูอื่นปฎิบัติตอบุคคลไดอยางถูกตองและอาจเปนแนวทางให
บุคคลอื่นสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นดวย
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2.การวัดเพื่อหาทางปองกันการที่บุคคลจะมีทัศนคติตอสิ่งนั้นเปนสิทธิของแตละบุคคล แตการอยูรวมกันในสังคม
อยางสงบสุขบุคคลในสังคมนั้นควรจะมีทัศนคติตอสิ่งตางๆ คลายคลึงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือกันและชวยลดความ
แตกแยกขึ้นในสังคม
3.การวัดเพื่อหาทางแกไขสิ่งตางๆ การวัดทัศนคติจะทําใหทราบวา บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใด
หรือเหมาะสมหรือไม ดังนั้นการรับรูถึงทัศนคติของบุคคลหนึ่งชวยใหเราสามารถวางแผนและดําเนินการแกไขลักษณะที่ไม
เหมาะสมของบุคคลนั้นได
4.การวัดเพื่อใหเขาใจสาเหตุและผลของทัศนคติของบุคคลที่มีตอเรื่องราวตางเปรียบเสมือนเปนสาเหตุภายในที่ทํา
ใหบุคคลเหลานั้นแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตางกัน ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากเรื่องตางๆหรือสาเหตุภายนอกดวย
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
อดุลย จาตุรงคกุล (166-160 นาห ,2543) ไดระบุวาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อนั้นประกอบไปดวย
ขั้นตอนตาง ๆ ที่ซับซอน ผูซื้อจะตองผานขั้นตอนตางๆ อันจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแก กระบวนการ
ซื้อเริ่มตนกอนที่จะซื้อจริงจะเกิดขึ้นนานทีเดียว และก็เกิดติดตอกันไปเรื่อยๆบริโภคอาจจะดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน เรา
เรียกการดําเนินกิจกรรมในทํานองนี้วา “ทุมเทความพยายามสูง” แตทวาในการซื้อชนิดเปน “กิจวัตร” ผูบ ริโภคมักขามบาง
ขั้นตอน หรือมีการสลับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเชน ไมหาขาวสารจากแหลงภายนอก ซื้อสินคากอนประเมินทีหลัง รีบเรงซื้อไม
หาขาวสาร และไมประเมินสินคา เปนตน บางทีอาจเปนเพราะเปนสินคาที่ใชการทุมเทความพยายามต่ํา ซึ่งผูซ ื้อจึงขามขั้นตอน
บางตอนไปทําการซื้อเลย
1.การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) จุดเริ่มตนของกระบวนการซื้อ
2.การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search)
3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
4.พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
5.การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
ตารางที่ 2: กระบวนการตัดสินใจซื้อ
การตระหนักถึงความ
ต้องการ

การเสาะแสวงหาข่าวสาร

การประเมิน
ทางเลือก

พฤติกรรมหลังการ
ซือ

การตัดสินใจซือ

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบริโภค.พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ.
3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานครน้ําอัดลม
3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
4. สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานครสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจ
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สมมติฐานที่ 2 คุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชากรในเขตดินแดงจํานวน 123,966 และประชากรในเขตพญาไทจํานวน 72,102
(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) ตัวอยางที่ใชศึกษาคือ ประชากรในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ใชจํานวน 2 เขต วิธีการสุม แจกแบบสอบถาม คือการสุมกลุมตัวอยางจาก 2 เขตในกรุงเทพมหานครไดแก
1) เขตดินแดง และ2) เขตพญาไท โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 400 คน กําหนด
ขนาดตัวอยาง โดยใชตาราง Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความฉลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5
ซึ่งตัวอยางที่ไดนั้น ผูท ําวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ
1. ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทนและทีมงาน
2. ผูวิจัยเขาไปในสถานที่ตางๆที่ตองการศึกษาตามทีร่ ะบุไวขางตน
3. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่งตอบคําถามครบถวน ซึ่งในระหวางนั้นถาผูตอบมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูวิจัยหรือทีมงานจะตอบขอสงสัยนั้น
นําแบบสอบถามที่เก็บไดจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางตอบเปนที่เรียบรอยกลับมาตรวจสอบความ
ถูกตองอยางสมบูรณของแบบสอบถามและนําขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรตอไป
การตรวจสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยไดทดสอบ เบื้องตนจํานวน 40 ชุด กับประชากรที่อาศัยอยูในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได
คาความเชื่อมั่น Cronbach Alpha = .948 สวนการตรวจสอบเนื้อหาผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นตออาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชบรรยายเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผูต อบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อการแปลผลคาเฉลี่ยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545)
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด
3. การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมานซึ่งไดแกการทดสอบสมมติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ คือ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression)
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6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 16-25 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ประกอบอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายได 10,000-20,000 บาท ยี่หอที่เลือกบริโภคมากที่สุด คือ Pepsi และชองทางการ
รับรูมากที่สุดคือ โทรทัศน
ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีระดับคาเฉลี่ยอยูที่ 3.990
ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยดานคุณคาตราสินคา ไดแก มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.941
ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยดานทัศนคติ ไดแก มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.431
ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสามในเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.437
คารางที่ 3 : ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
สวนประสมทางการตลาด
-.057
คุณคาตราสินคา
.294
ทัศนคติ
.456
R2 = .659, F = 101.062, p < 0.05*

-.049
.301
.480

-.938
5.438
10.709

.349
.000
.000

เมื่ อ พิ จ ารณาตามน้ํ า หนั ก ของผลการวิ เ คราะห ข องป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ น้ํ า อั ด ลมของคนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติ )B = .456 สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร (คิดเปน
ร อ ยละ 45.6 รองลงมาคื อ คุ ณ ค า ตราสิ น ค า )B = .294ส ง ผลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม น้ํ าอั ด ลมของคนใน (
กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 29.4 และสวนประสมทางการตลาด )B = -.057พบวาไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม (
น้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ -05.7 ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = .659) พบวาตัวแปรอิสระไดแก คุณคาตราสินคา และ ทัศนคติตอการ
ตัดสินใจซื้อ สงผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร และปจจัยในดานสวนประสมทาง
การตลาด ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 65.9% อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 5: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1: สวนประสมทางการตลาด
สมมุติฐานที่ 2: คุณคาตราสินคา

ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ปฏิเสธ
สอดคลอง

สมมุติฐานที่ 3: ทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อ

สอดคลอง

ผลการทดสอบสมมุติฐานตาม สรุปไดวา ผลการศึกษาที่สอดคลองกับสมมุติฐาน คือ ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และ
ปจจัยดานทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อ ในทางตรงกันขามผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน คือ ปจจัยในดานสวน
ประสมทางการตลาด
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7. สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึ กษาสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดไม มีอิทธิ พลต อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่อ งดื่ มน้ําอัดลมของคนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบสวนใหญไมใหความสําคัญกับ
สวนประสมทางการตลาด ในการพิจารณาราคากอนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมและอาจเปนเพราะวาเครื่องดื่มน้ําอัดลม
สามารถหาซื้อไดงายตามรานสะดวกซื้อ รานคาสวนมากจะมีเครื่องดื่มน้ําอัดลมวางจําหนายอยูเกือบทุกรานซึ่งทําใหผูบ ริโภค
มองข ามความสํ าคั ญของสถานที่ จําหน าย และในส วนของราคาจึง จะไมส งผลต อการตั ดสิ นใจซื้อซึ่ง ทําให ส วนประสมทาง
การตลาดในเชิงบวกไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดืม่ น้ําอัดลม
2. ผลการศึกษาสรุปวา คุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 3 อันดับ
แรก ไดแก มีตราสินคาที่ทานคิดไวในใจอันดับแรก, ทานสามารถจดจําตราสินคาเครื่องดื่มน้ําอัดลมยี่หอตางๆไดเปนอยางดี ,
และทานสามารถจดจําตราสินคาขณะเลือกซื้อได
3. ผลการศึกษาสรุปวา ทัศนคติมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 3 อันดับแรก ไดแก
ทานคิดวาการบริโภคน้ําอัดลมทําใหหายเหนื่อย, ทานทราบวาน้ําอัดลมนอกจากนํามาบริโภคแลวยังสามารถทําความสะอาด
คราบสกปรกตามเสื้อผาได และทานตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําอัดลมเพราะวามีบริการใหบริโภคที่หลากหลายสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค
4. ผลการศึกษาสรุปวา การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับ
มาก ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 3 อันดับแรก ไดแก ทานพึงพอใจที่ไดดื่มน้ําอัดลมที่ทานชื่นชอบ, ทานเลือกซื้อ
น้ําอัดลมที่มีปริมาณที่เหมาะสมตอความตองการของทาน และทานตองการซื้อน้ําอัดลมทุกครั้งเพื่อตองการความสดชื่นใหกับ
รางกาย
5. จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณคาตราสินคา ทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม
น้ําอัดลม ในสวนมากแลวูบริโภคมักจะมีสินคาที่คิดไวในใจอยูแลวอันดับแรก สามารถจดจําตราสินคาไดเปนอยางดีและยังรับรู
ถึงคุณประโยชนมากมายของน้ําอัดลมอีกดวย (ทั้งการทําความสะอาดคราบสกปรก, สามารถทําอาหารได ฯลฯ)
ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และ ปจจัยดานทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลม
ของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในทางตรงกันขามปจจัยในดานสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคน ในกรุงเทพมหานคร
8. ขอเสนอแนะ
เพื่ อให ผ ลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส ามารถขยายต อ ไปในทั ศ นะที่ ก ว า งมากขึ้ น อั น จะเป น ประโยชน ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณและปญหาทางดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานครหรือปญหาอื่นที่
มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรศึกษากลุมตัวอยางอื่นๆ เพื่อขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัดอื่นๆหรือเขตอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร จะไดทราบวาผลการศึกษาที่ไดจะเหมือนหรือแตกตางจากเดิมหรือไมอยางไร
2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่สงผลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลม เพื่อนําขอมูลจากตัว
แปรอื่นๆ มาประกอบเพิ่มเติมในงานวิจัยครั้งตอไป
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3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริการตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้ น และก็ยังจะสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ ม
น้ําอัดลมไดดีมากยิ่งขึ้นไป
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การหาปริมาณการสั่งซื้อทีเ่ หมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง
The Determination of Economic Order Quantity with Transportation costs
อาภากร เนติเชาวลิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการหาปริมาณการสั่งซื้อเหมาะสมของชิ้นสวนอะไหลทดแทนรถบรรทุก โดยคํานึงถึง
ตนทุนการขนสง โดยวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม และมีเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อ
สินคานําเขาจากตางประเทศ จากการศึกษาพบวาบริษัทตัวอยางยังไมมีมาตรฐานในการสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสม ซึ่งเจาของ
บริษัทตัวอยางเปนคนตัดสินใจสั่งซื้อสินคา จากขอมูลในการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยางตั้งแตเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดทําการวิเคราะหหาตนทุนในการสั่งซื้อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยใชตนทุนฐาน
กิจกรรมในการคํานวณหาตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมใหไดถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด จากนั้นทําการวิเคราะห
แบงกลุมสินคาแบบ ABC Analysis ไดเลือกสินคาในกลุม A มาวิเคราะหคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัด (EOQ)
แลวทําการเปรียบเทียบรูปแบบการสั่งซื้อในปจจุบันกับรูปแบบการสั่งซื้อวิธีใหมที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้
คําสําคัญ: ชิ้นสวนอะไหลทดแทน ตนทุนฐานกิจกรรม ABC Analysis ปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัด
Abstract
This research concerns a case study the determination of economic order quantity of replacement
equipment manufacturer with transportation costs. The objective of this study the optimal order quantity
and tools that aid in order to import goods .Currently, the case study has no clearly standard setting
about optimal order quantity.The owner of as people decide to purchase the goods. The data were
collected from January to December 2015. The analytical activity based costing of import goods. The
calculation of costs incurred in each activity to properly close to reality at the most. ABC Analysis was
goods to find the importance level of each goods group. Select goods group A to analyze the economic
order quantity theory was employed to find the economic order quantity (EOQ). Comparison of optimal
the current order forms to order the new method.
Keywords: replacement equipment manufacturer, activity based costing, ABC analysis, economic order
quantity
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บทนํา
ในปจจุบันการขนสงสําหรับการคาระหวางประเทศ (Transportations For International Trade) มีความสําคัญ
อยางมาก เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส ซึ่งภาครัฐใหการสนับสนุนและพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ
เพื่อใหภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการสินคาตลอดกระบวนการทั้งการนําเขาและสงออกสินคาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเปน
การสงเสริมศักยภาพในการแขงขันสําหรับการคาระหวางประเทศดวย การนําเขาสินคาจากตางประเทศเปนธุรกิจที่ทําการซื้อ
สินคามาจากตางประเทศ ไมวาจะเปนสินคาหายากหรือสินคาที่มีตนทุนราคาถูกมาขายในประเทศไทย โดยสวนใหญนั้นจะ
นําเขามาทางเรือจากประเทศจีนหรืออาจผานทางเครื่องบิน ซึ่งสินคาเหล านี้มักจะมาจากโรงงานโดยตรง เพื่อที่จะไดราคา
ตนทุนที่ถูก
การนําเขาสินคาที่เปนชิ้นสวนอะไหลทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) ของรถบรรทุก
ในปจจุบันไดมีการนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมากขึ้นเมื่ อเทียบกับในอดีต เพราะไดรับการสนับสนุนและการพัฒนา
ดานโลจิสติกสของภาครัฐ ทําใหชิ้ นสวนอะไหลทดแทนของรถบรรทุกมีปริมาณการจําหนายในประเทศไทยมากขึ้น (อดุล ย
เมณฑกูล, 2545) การที่ชิ้นสวนอะไหลทดแทนของรถบรรทุกที่มียอดจําหนายดีนั้น สวนหนึ่งมีเหตุมาจากลูกคาตองการสินคาที่
ราคาถูก คุณภาพดีที่มีความใกลเคียงอะไหลแทหรืออะไหลหาง (Original Equipment Manufacturer: OEM) ดังนั้นชิ้นสวน
อะไหลทดแทนจึงเปนที่ตองการของลูกคามากกวาอะไหลแทหรืออะไหลหางที่มีราคาสูงและหาซื้อไดยาก
บริษัทตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีการจําหนายชิ้นสวนอะไหลทดแทนของรถบรรทุกเปนจํานวนมาก ทั้งที่ผลิตเองใน
ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน ประเทศไตหวัน และประเทศอื่น ๆ การนําเขาสินคาจะใชการขนสงทาง
ทะเล (Sea Transportation) (ฐานข อมูลความรูทางทะล. การขนสงสิน คาทางทะเล. คนเมื่อ 27 ตุ ลาคม 2559 จาก
http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-14/2010-03-26-05-52-32) ซึ่ง สินคาที่นําเขา ไดแก ชิ้นสวนที่
ผลิ ตจากเหล็ ก พลาสติก และอื่ น ๆ ของสวนประกอบหัวรถบรรทุก ทุ กยี่ หอ ทุกรุน ไดแ ก HINO ISUZU MITSUBISHI
NISSAN TOYOTA ACCESARIES VOLVO SCAINIA และรถบรรทุกจากประเทศจีนทุกรุน แตเนื่องจากชิ้นสวนอะไหลทดแทน
รถบรรทุ กของบริษัทตัวอย างมี ความหลากหลายของสินค ามาก ซึ่ง ความหลากหลายของสิ นค านั้นจัด ไดเ ปนจํ านวน SKU
(Stock Keeping Unit) ซึ่งการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศในแตละครั้งนั้น จะเปนการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาจากเจาของ
บริษัท ในปจจุบันจะสั่งซื้อโดยไมไดมีการคํานวณหรือการวางแผนในการสั่งซื้อสินคา ไมวาสินคาคงคลังจะมีจํานวนมากหรือ
นอย แลวเลือกที่จะสั่งซื้อสินคาในจํานวนที่มากและเลือกสั่งสินคาแบบเดิมรุนเดิมในทุกครั้งที่สินคายังไมเต็มตูคอนเทนเนอร ซึ่ง
ตูขนาด 40 ฟุต และตูขนาด 20 ฟุต (มารีนเนอรไทยดอทคอม. การขนสงทางเรือดวยระบบตูคอนเทนเนอร . คนเมื่อ 27
ตุลาคม 2559 จาก http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1006.php) เพื่อที่จะไดสินคาที่มีราคาตอชิ้นถูกลงมาก
ที่สุด
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการหาปริมาณการสั่งซื้อเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ตนทุนการขนสง ภายใตเงื่อนไขการดําเนินงานของบริษัทตัวอยาง เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อ
สินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยาง
การทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing)
เพื่อคํานวณตนทุนสินคาใหมีความถูกตองมากขึ้น (วรศักดิ์ ทุมมานนท และธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2545) โดยการ
คํานวณตนทุนกิจกรรมประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบัติงานเปาหมาย ซึ่งตองพิจารณาในรายละเอียดใหครบถวน
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2. คํานวณหาตนทุนของปจจัยหรือทรัพยากร (Input) ที่ใชในกิจกรรมโลจิสติกสทั้งหมด โดยใชเอกสารทางบัญชีตาง ๆ
คํานวณแยกตามแตละปจจัยเพื่อหาตนทุนวาแตละสวนมีคาใชจายเทาใด ทั้งนี้ขอมูลเหลานี้จะตองปรากฏในเอกสารจึงควรขอ
ความรวมมือจากแผนกบัญชี และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการเก็บขอมูล
3. นําตนทุนของทรัพยากรที่ใชในแตละดานที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 2 มากระจายตามแตละกิจกรรมตามจํานวน
ครั้งที่ปฏิบัติงานจริง โดยไมมีขอกําหนดตายตัววาควรกระจายตนทุนทรัพยากรไปในกิจกรรมใด เปนจํานวนเทาใด จําแนกเปน
กิจกรรมยอยหรือมองเปนกิจกรรมใหญ และจะตองมีความเหมาะสมตามสภาพการณจริงขององคกร เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ผู
วิเคราะหก็จะไดขอมูลตนทุนของกิจกรรมทั้งหมด
4. การนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตนทุนรายกิจกรรม
5. เก็บรวบรวมขอมูล ปริมาณงานของแตละกิจกรรม ซึ่งหมายถึงจํานวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ สิ่งที่ควร
สังเกตคือ หนวยของแตละกิจกรรมที่จะแตกตางกัน โดยปกติหนวยงานที่มีการบันทึกขอมูลในลักษณะนี้มีนอยมาก สวนใหญผู
วิเคราะหจะตองเขาไปเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติงาน ซึ่งแมจะคอนขางลําบากแตผลที่ไดนับวาคุมคา
เพราะทํ าใหได ขอมูลที่จําเปนต อการวิเ คราะห เพื่อนํ ามาสูการจัดการโลจิส ติกสที่มี ประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมและจัดการการกระจายสินคาใหกาวหนาพรอมกับมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
6. คํานวณตนทุนตอหนวยของกิจกรรม โดยนําตนทุนรวมของแตละกิจกรรมมาหารดวย ปริมาณการปฏิบัติงาน
2. ทฤษฎี ABC Analysis
ในการจําแนกแยกแยะสินคา หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลสินคาแตละชิ้นแลว ขั้นตอนตอมาก็จะวิเคราะหแบบ
ABC Analysis โดยการจัดแบงระดับความสําคัญของชิ้นสวนมาตรฐานออกเปน 3 ระดับ คือ A, B, และ C (รุธิร พนมยงค และ
คณะ, 2545) โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ ดังนี้ คือ
กลุม A : สินคามูลคาสูง (High value)
จะมีสินคาอยูประมาณ 15% ที่มีมูลคาสูงถึง 70-80% ของเงินที่ใชทั้งหมด
กลุม B : สินคามีมูลคาปานกลาง (Middle value)
จะมีสินคาอยูประมาณ 30% ที่มีมูลคาสูงถึง 15-25% ของเงินที่ใชทั้งหมด
กลุม C : สินคามีมูลคาต่ํา (Small value)
จะมีสินคาอยูประมาณ 50-55% ที่มีมูลคาสูงถึง 5% ของเงินที่ใชทั้งหมด
3. ทฤษฎีปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity: EOQ)
การคํานวณปริมาณการสั่งซื้อทีเ่ หมาะสม (พิภพ เลาประจง และมานพ ศรีตุลยโชติ, 2534) ซึ่งการคํานวณตามสูตร
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเมื่อมีตนทุนขนทางเรือ (EOQB with shipping cost) และตนทุนรวม (TC) ดังแสดง
ตัวอยางในสมการที่ (1) และ (2)
2[k  mf ] (h  p)
hp
hp
TC (Q * , x * , m * ) =
*Q
h p
2
TC = ตนทุนรวม (บาท/หนวย)

Q*

โดย

=

(1)

+

(k  mf )
Q

(2)

 = อัตราความตองการสินคา (หนวย/ป)
h = ตนทุนการในการเก็บรักษา (บาท/หนวย/ป)
Q = ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (หนวย/ครั้ง)
x = อัตราความตองการสั่งซื้อสินคายอนหลัง (หนวย/ป)
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= ตนทุนการในสั่งซื้อ (บาท/ครั้ง)
f = ตนทุนคาเชาเหมาตูคอนเทนเนอร (FCL) (บาท/ครั้ง)
p = ตนทุนคาปรับ (หนวย/ครั้ง)
m = จํานวนของตูคอนเทนเนอร (หนวย/ครั้ง)
c = ความจุของตูคอนเทนเนอร (หนวย/ครั้ง)
k

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ
2. เพื่อวิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการหาปริมาณการสั่งซื้อเหมาะสมของชิ้นสวนอะไหลทดแทนรถบรรทุกเพียงรุน
เดียว โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ
ของบริษัทตัวอยาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. เพื่อสามารถหาการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินคาคงคลัง
2. เพื่อมีเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศของฝายนําเขาของบริษัทตัวอยาง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษานี้ เ ป นการศึ กษาเกี่ ย วกั บ การหาปริ มาณการสั่ง ซื้ อเหมาะสม โดยคํ านึ ง ถึง ต นทุ นการขนส งของบริ ษัท
ตัวอย าง ซึ่งนํ าผลการวิจัยมาเป นเครื่องมือช วยในการตัดสิ นใจสั่งซื้ อสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัท ตัวอยาง ดวย
การศึกษาตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) เปนเครื่องมือในการหาตนทุนแบบใหมที่มีการคํานวณตนทุนถูกตอง
มากขึ้น แลวใช ABC Analysis ในการจัดแบงระดับความสําคัญของสินคา และหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
สําหรับข อมูลปฐมภูมิที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมู ลและสอบถามบุค คลแบบสัมภาษณ ในบริษัท ตัวอยาง จะเป น
ขอมูลทั่วไปของบริษัทตัวอยางเกี่ยวกับดานขั้นตอนการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ คาแรง เวลาที่ใชในการทํางานที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
สําหรับขอมูลทุติภูมิไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากปริมาณการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัท
ตัวอยาง ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing)
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการสั่งซื้อและนําเขาสินคาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยาง เริ่มตั้งแตการรับและตรวจสอบใบ
ขอซื้อ (Purchase Requisition: PR) จากหนวยงานภายในบริษัทตัวอยางจนถึงการเดินพิธีการศุลกากรขาเขาและจัดสงสินคา
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มายังโกดังเก็บสินคา และการตรวจเช็คและจัดเก็บเขาคลังสินคา จะเห็นไดวามีกิจกรรมยอยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและไดรวบรวมเขา
ในกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กิจกรรม กิจกรรมยอยตั้งแต A01-F04 ทั้งหมด 22 กิจกรรม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยของบริษัทตัวอยาง
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมยอย
A การจัดซื้อ
A01 รับและตรวจสอบใบขอซื้อ (Purchase Requisition: PR)
A02 จัดทําใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO)
A03 อนุมัติใบสั่งซื้อ
A04 สงใบสั่งซื้อใหผูขาย (Supplier)
B การจัดการรายการสั่งซื้อ
B01 ตรวจสอบรายละเอียดรายการสั่งซื้อ (order confirmation)
B02 ยืนยันความถูกตองทางอีเมลกับผูขาย
B03 ตรวจสอบเอกสารของผูขาย ใบกํากับภาษี (Invoice) และใบกํากับหีบ
หอ (Packing List)
B04 ยืนยันความถูกตอง และสั่งสงสินคากับผูขาย
C พิธีการศุลกากรการ
C01 จัดเตรียมเอกสารในการทําใบขนสินคาขาเขา
นําเขาสินคา
C02 สงเอกสารใบขนสินคาขาเขาใหตัวแทนออกของ (Shipping)
C03 ตรวจสอบใบขนขาเขา
C04 ยืนยันความถูกตองของใบขนขาเขากับตัวแทนออกของ
C05 ชําระคาภาษีอากร
D การจัดสงสินคา
D01 ตัวแทนออกของโทรแจงเวลาจัดสงสินคากับฝายสั่งซื้อสินคาของบริษัท
D02 พนักงานขับรถนําตูสินคาออกจากทาเรือไปโกดังสินคา
E การรับและตรวจสอบ
E01 ฝายสั่งซื้อสินคาแจงฝายคลังสินคาใหรับสินคา
สินคาและจัดเก็บ
E02 ตรวจสอบสินคา
สินคาเขาคลังสินคา
E03 จัดเก็บสินคาเขาคลังสินคาใหเรียบรอย
F การจายเงินคาสินคา
F01 จัดทําเอกสารจายเงินคาสินคาใหกับผูขาย
F02 แจงฝายบัญชีจายเงินคาสินคา
F03 จายเงินผานธนาคาร
F04 แจงหลักฐานการโอนเงินกับผูขาย
จากที่ไดทําการรวมตนทุนคาใชจายตนทุนแบบเดิมที่แผนกบัญชีของบริษัทตัวอยางใชในการคิดตนทุน เปรียบเทียบ
กับตนทุนคาใชจายแบบตนทุนฐานกิจกรรม พบวาเมื่อคิดตนทุนแบบใชตนทุนฐานกิจกรรมแลวทําใหทราบตนทุนที่เกิดขึ้ น
เทากับ 15,399,376.32 บาท ซึ่งจากเดิมที่คดิ เฉพาะตนทุนคาใชจายในการสั่งซื้อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศเทานั้นได
เพียง 15,089,916.83 บาท ผลตางกัน 309,459.49 บาท พบวาการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมทําใหทราบรายละเอียดของ
ตนทุนในการสั่งซื้อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศ วามีกิจกรรมพิธีการศุลกากรการนําเขาสินคา และกิจกรรมการรับ และ
ตรวจสอบสินคาและจัดเก็บสินคาเขาคลังสินคา ที่ทําใหเกิดคาใชจายในการสั่งซื้อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศมากที่สุด
สวนกิจกรรมอื่น ๆ มีสัดสวนคาใชจายที่นอยลงมาตามลําดับ
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2. การวิเคราะห ABC Analysis
แนวทางการแกไขปญหาเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศที่เหมาะสมของบริษัทตัวอยาง จะนํา
วิธีการจัดการสินคาคงคลังดวยทฤษฎี ABC Analysis มาทําการศึกษาวาสินคาใดควรทําการสั่งซื้ออยางไร และสินคาใดมี
ความสําคัญที่ควรมีการดูแลเอาใจใสในการตรวจนับ และควบคุมปริมาณการสั่งซื้อใหเหมาะสม โดยมีการเก็บขอมูลปริมาณ
การซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ เฉพาะรถบรรทุกรุน MEGA แตละรายการตลอดป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 90 รายการ รวม
มูลคาการใชทั้งปคิดเปน 42,692,260 บาท แลวทําการแบงกลุมของสินคานําเขาจากตางประเทศ ซึ่ง รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการแบงกลุมของสินคาคงคลัง โดยวิธี ABC Analysis
รายการปริมาณของ
เปอรเซ็นตปริมาณ
กลุม
มูลคาของของคงคลัง
สินคาคงคลังของคงคลัง
ของคงคลัง
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
31,094,000
28%
A

เปอรเซ็นตมูลคา
ของคงคลัง
63%

B

8, 9, 10 - 36

7,037,200

30%

26%

C

37, 32, 33 - 90

4,561,060

43%

11%

จากตารางที่ 2 สรุปไดวากลุมสินคาที่จัดอยูในกลุม A มีจํานวนนอยที่สุด คือ 7 รายการ มีปริมาณของสินคาคงคลัง
ของคงคลังอยูประมาณ 28 เปอรเซ็นตปริมาณของคงคลังทั้งหมด แตมีมูลคาถึง 63 เปอรเซ็นตมูลคาของคงคลังทั้งหมดในรอบ
ป สวนกลุมสินคาที่จัดอยูในกลุม B มีจํานวนรองลงมา คือ 29 รายการ มีปริมาณของสินคาคงคลังประมาณ 30 เปอรเซ็นต แต
มีมูลคาถึง 26 เปอรเซ็นตมูลคาของคงคลังทั้งหมด และกลุมสินคาที่จัดอยูในกลุม C มีจํานวนมากที่สุด คือ 54 รายการ มี
ปริมาณของสินคาคงคลังทั้งสินประมาณ 43 เปอรเซ็นต แตมีมูลคาถึง 11 เปอรเซ็นตมูลคาของคงคลังทั้งหมดในรอบปเทานั้น
3. การวิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
การวิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมสําหรับสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง ใน
กรณีศึกษานี้จะนําทฤษฎีการสั่งซื้ออยางประหยัดมาประยุกตใช เพื่อคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัด (EOQ) โดยได
เลือกสินคาเฉพาะในกลุม A มาวิเคราะหนั้น แตสําหรับสินคากลุม B และ C อาจจะคอยดูเปนระยะ ๆ ไมตองศึกษาอยาง
ละเอียด เพราะสองกลุมนี้มีจํานวนหลายรายการ หากวิเคราะหอยางละเอียดทุกรายการจะเปนการเสียเวลามาก หรือถามีเวลา
มากพอก็สามารถทําได โดยอาศัยวิธีการวิเคราะหวิธีเดียวกันกับกลุม A ทฤษฎีการสั่งซื้ออยางประหยัดจะเหมาะกับสินคาคง
คลังที่สั่งซื้อเปนครั้ง ๆ จะไมเหมาะกับสินคาที่มีการจัดสงอยางตอเนื่อง การจัดกลุมสินคานําเขาจากตางประเทศ กลุม A โดย
วิธี ABC Analysis ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การจัดกลุมของสินคานําเขาจากตางประเทศ กลุม A ตามมูลคายอดซื้อ
ราคาตอ
ปริมาณ
มูลคายอดซื้อ
ลําดับ
รหัส
รายการสินคา
หนวย
สินคาสั่งซื้อ
กลุม
(บาท)
(บาท)
(ชิ้น)
1
MEGA-05-001-EH โครงประตู
6000
1500
9000000 A
2
MEGA-01-001-MW แผงหนากระจัง (หัวกวาง)
2000
3000
6000000 A
3
MEGA-01-008-EH เสาเกงหนา พรอมรางน้ําประตูนอก
1650
2000
3300000 A
4
MEGA-01-004-MW กันชนหนา (หัวกวาง)
1600
2000
3200000 A
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ลําดับ

รหัส

รายการสินคา

5

MEGA-06-001-EW

แผงขางเกงนอก (หัวกวาง)

6

MEGA-01-005-MW

7

MEGA-02-026-EH

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

ปริมาณ
มูลคายอดซื้อ
สินคาสั่งซื้อ
กลุม
(บาท)
(ชิ้น)

1800

1300

2340000

A

สปอรยเลอรกันชน (หัวกวาง)

950

2000

1900000

A

กระจกมองขาง

190

6000

1140000

A

17,800

26,880,000

รวม

ตัวอยาง การคํานวณของรายการที่ 1 คือ Code MEGA-05-001-EH มีชื่อสินคาวา โครงประตู
 = 700 ชิ้น/ป, h = 1,380 บาท/ชิ้น/ป, k = 320,809.34 บาท/ครั้ง, f = 3,049.5 บาท/ครั้ง, p =
600 บาท/ครั้ง, c = 400 ชิ้น/ครั้ง
Q * EOQ =

2k
=
h

Q * EOQB =

2k (h  p)
2 * 320,809.34 * 700 * (1,380  600) 
=
1,037 ชิ้น
hp
1,380 * 600

2 * 320,809.34 * 700 
571 ชิ้น
1,380

อยางไรก็ตามพบวา
 Q * EOQB  1,107 
m = 
 = 
 = 3 ตูคอนเทนเนอร
 c   400 

ดังนั้น
Q* =

=

2[k  mf ] (h  p)
hp
2 * [320,809.34  3 * 3,049.50 ] * 700 * (1,380  600) 
1,056 ชิ้น
1,380 * 600

หากคํานวณตนทุนรวมตามสมการที่ (2) และเทียบกับคําตอบทั้งสามวิธีจะพบวาวิธีการที่นําเสนอในเรื่องปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสมเมื่อมีตนทุนขนทางเรือ (EOQB with shipping cost) มีตนทุนต่ําที่สุด ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ของตัวอยางรายการที่ 1
รูปแบบ
ตนทุนรวม (บาท)
Q*
EOQ
571
524,147.65
EOQB
1,037
439,560.58
EOQB with shipping cost
1,056
439,517.14
จากตารางที่ 4 พบวารูปแบบในการสั่งซื้อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศของการสั่งซื้อที่เหมาะสมแบบ EOQB
with shipping cost จะประหยัดกวาแบบอื่น ๆ ควรจะนํามาประยุกตใช เพื่อชวยลดตนทุน และคาใชจายในในการสั่งซื้อ
และนําเขาสินคาจากตางประเทศ ลดตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง และเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขา
จากตางประเทศของฝายนําเขาของบริษัทตัวอยางดวย
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สรุปผลการวิจัย
ในการสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศในทุก ๆ ครั้ง จากการขนสงสินคาทางทะเล จะเห็นไดวาตนทุนการขนสง
สินคาจะมีมูลคาที่สูงกวาตนทุนอื่น ๆ ตนทุนการขนสงสินคานั้นจะรวมถึง อัตราคาระวาง คาเอกสารในการเดินพิธีการตาง ๆ
คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นถือเปนตนทุนที่สําคัญของบริษัทตัวอยาง ตนทุนการขนสงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบกับ
คาบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ ไดแก ตนทุนดานการดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาแรงงาน คาอุปกรณสํานักงาน คา
เสื่อมราคา นอกจากนี้ เมื่อมีการขนสงสินคาจะตองเกิดตนทุนในการขนสง โดยเฉพาะคาน้ํา มันเชื่อเพลิง ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
ที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบกับคาบริการขนสงสินคา และคาใชจายที่เกิดจากการนําเขาสินคา ไดแก คาระวาง คาอากรขาเขา
คาประกันภัยสินคา คาภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน
ตนทุนที่เ กิ ดจากการนํา เข าสิ นคา จากตางประเทศ นํ ามาทํา การวิ เ คราะห ตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based
Costing) เพื่อคํานวณหาต นทุนในการสั่งซื้ อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศอยางละเอีย ด จากการวิเคราะหสรุปไดวามี
กิจกรรมยอยทั้งหมด 22 กิจกรรม และไดรวบรวมเขาในกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กิจกรรม จากนั้นไดนําขอมูลตนทุนคาใชจายที่
เกิดขึ้นในสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยางมาทําการแบงคาใชจายออกเปน 4 กลุม เพื่อทําการกระจาย
ตนทุนคาใชจายตาง ๆ เขาในกิจกรรมยอย ผลที่ไดจากการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม พบวาการคิดตนทุนฐานกิจกรรมมี
ตนทุนที่เกิดขึ้นเทากับ 15,399,376.32 บาท ซึ่งการคิดตนทุนแบบเดิมมีตนทุนที่เกิดขึ้นเทากับ 15,089,916.83 บาท ผลตาง
กัน 309,459.49 บาท คิดตนทุนฐานกิจกรรมมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากตนทุนแบบเดิมเทากับ 15,399,376.32 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิด
เปน 1.92 เปอรเซ็นตจากตนทุนทั้งหมด
จากนั้นทําการจัดกลุมสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีการเก็บขอมูลปริมาณการซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ
เฉพาะรถบรรทุ กรุ น MEGA แต ละรายการตลอดป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 90 รายการ รวมมู ล คาการใช ทั้ง ปคิ ดเป น
42,692,260 บาท แลวทําการแบงกลุมของสินคานําเขาจากตางประเทศ ดวยวิธี ABC Analysis สามารถแบงกลุมของสินคาได
เปน 3 กลุม คือ กลุม A มีจํานวน 7 รายการ คิดเปน 63% จากรายการทั้งหมด มีมูลคา 31,094,000 บาท กลุม B มีจํานวน
29 รายการ คิดเปน 26% จากรายการทั้งหมด มีมูลคา 7,037,200 บาท และกลุม C มีจํานวน 54 รายการ คิดเปน 11% จาก
รายการทั้งหมด มีมูลคา 4,561,060 บาท จากนั้นนํากลุมA มาวิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)
บริษัทตัวอยางตองการหาเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีการนําปริมาณการ
สั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) มาคํานวณ เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อเหมาะสม ในการใชรูปแบบการขนสงสินคาทางทะเล พบวาการ
วิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) มาประยุกตใชในการสั่งซื้อ และนําเขาสินคาจากตางประเทศของการสั่งซื้อที่
เหมาะสมของกลุม A จํานวน 7 รายการ รูปแบบการสั่งซื้อที่เหมาะสมแบบ EOQB with shipping cost จะประหยัดกวาแบบ
EOQ และแบบ EOQB ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายรวมทั้งปไดถึง 300,552.36 บาท ผลลัพธจากการคํานวณปริมาณการ
สั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) สามารถทําใหบริษัทตัวอยางมีเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีเวลาในการเก็บขอมูลมากพอสมควร ในการสังเกตการณปฏิบัติงานจริง ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เพื่อ
ไดผลที่ตรงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น เชนการปนสวนดานเวลาทํางานอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
2. จากการคํานวณปริมาณการสัง่ ซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ของผูวิจัยในครั้งนี้ เปนการคํานวณโดยนําขอมูลในอดีตมา
คํานวณ ดังนั้นในอนาคตควรนํารูปแบบการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเมื่อมีตนทุนขนทางเรือ (EOQB with shipping
cost) นี้ ไปใชในการทํางาน เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศ และลดตนทุนการขนสง
กับเพิ่มกําไรใหกับบริษัทตัวอยาง
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับการศึกษาตอยอดในอนาคต ผูวิจัยเสนอใหมีการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) หารูปแบบ
สินคาหลากหลายชนิด (The Model for Multiple Products) อยางเชน รูปแบบนี้ตองคํานวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ของสินคากลุม B ที่มสี ินคาหลากหลายชนิด ได เพื่อชวยเพิ่มเครื่องมือชวยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคานําเขาจากตางประเทศได
เอกสารอางอิง
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ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The impact of corporate governance on return on assets and business value
of listed companies in the Stock exchange of Thailand
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและ
มูลคาของธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 50 ที่มิใชกลุมธุรกิจการเงิน ตั้งแตป
พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2559 จํานวน 38 บริษัท โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวาการกํากับดูแลกิจการ ไดแก ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับ
ประธานกรรมการในคนเดียว มีผลกระทบเชิงลบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ สวนอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพย มีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาธุรกิจ ชี้ใหเห็นวาหากบริษัทมีการกํากับดูแลที่ดี และมีประสิทธิภาพในการนําสินทรัพย
ไปลงทุนที่กอใหเกิดผลตอบแทนที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหาไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการจะสงผลตอผลการ
ดําเนินงานและเพิ่มมูลคาใหกับองคกร
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย มูลคาของธุรกิจ
Abstract
The purpose of this study was to study the impact of corporate governance on return on assets
and value of 38 listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET50) which are non-financial business
group from 2014 to 2016 using descriptive statistics and multiple regression analysis.
The results showed that corporate governance consisting of the size of the board and merges the
position of managing director with the chairman in a single person has a negative impact on the return
on assets and the value of the business. The return on assets has a positive impact on the value of a
business, pointing out that if a company has good governance and efficiency in using its assets as an
investment that provides returns, it presents all profit that the company could obtain from the company’s
assets. This will affect operations and add value to the organization.
Keywords: corporate governance, return on assets, tobin’s Q
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1. บทนํา
การบริหารธุรกิจภายไดการกํากับดูแลกิจการ ถูกนํามาใชหลังจากที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อยางรุนแรงในชวงป พ.ศ. 2540 สงผลกระทบใหธุรกิจจํานวนมากประสบปญหาทางดานการเงินและการดําเนินงาน สาเหตุเกิด
จาการบริหารงานที่ขาดการควบคุมภายในที่ดี ทําใหไดรับขอมูลที่ขาดความนาเชื่อถือ ไมโปรงใส รวมทั้งมี การเปดเผยขอมูล
ที่ไมเพียงพอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงจัดตั้งศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนขึ้ น เมื่อป 2542
โดยมุงหวังใหบริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกิจการในระยะยาว และเปนหนึ่ง
ในมาตรฐานสํ า คั ญ ที่ ค ณะกรรมการดู แ ลเสถี ย รภาพทางการเงิ น ใช เ ป นเครื่ องมื อในการประเมิ นความแข็ ง แกร ง ระบบ
ภาคการเงิน และมาตรฐานสํ าหรับภาครัฐและหนวยงานกํ ากับดูแ ลกิจการทั่วโลก การกํากั บดูแลกิ จการเปนปจจั ยหนึ่งที่ มี
ความสําคัญอยางมากตอการบริหารจัดการคุณภาพภายในองคกร เนื่องจากผลการดําเนินงานภายในองคกรเกิดขึ้นจากการดูแล
พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่องระหวางฝายจัดการ คณะกรรมการ เจาของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
(ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2555) การกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อกํากับ ติดตาม ควบคุม รวมถึงดูแลผูที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการทรัพยากรใหสามารถนําทรัพยากรที่องคกรมีอยูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตรงตามวัตถุประสงคขององคกร
และการนําทรัพยากรไปใชใหเกิดประโยชนนั้นตองกลับมาตอบแทนผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 50) นับวาเปนบริษัทขนาดใหญอันดับตนๆ ที่มีบทบาท
สําคัญในการเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกาวหนาและเจริญเติบโต ดังนั้นจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ที่กลาวขางตน กิจการที่มีกระบวนการการกํ ากับ ดูแลกิจการที่ดี จะสนับสนุนใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่ ม ีประสิท ธิภาพ
ที่สามารถแสดงออกมาในรูปของมูลคาทางการเงินและมูลคาทางการตลาด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของการ
กํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่ อที่จะนําขอมู ลดั งกล าวไปใช ใหเ กิดประโยชนในแงข องการตั ดสิ นใจสําหรับนั กลงทุน ขณะเดี ยวกั นองคกรจะทราบ
สถานภาพ ณ ปจจุบัน ทําใหองคกรสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสราง
คุณคารวมกันระหวางองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมถึงสรางความยั่งยืนในการเติบโตขององคกร
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแ ลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
Independent Variables
การกํากับดูแลกิจการ
1. ขนาดของคณะกรรมการ
2. สัดสวนของกรรมการอิสระ
3. สัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการ
บริษัท
4. การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธาน
กรรมการในคนเดียวกัน

ตัวแปรตาม
Dependent Variables
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)

มูลคาธุรกิจ Tobin’s Q

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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4. สมมติฐานในการวิจัย
1. การกํากับดูแลกิจการมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
2. การกํากับดูแลกิจการมีผลกระทบตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q
3. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมผี ลกระทบตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2555) การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล
ตามความหมายของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ระบบที่จัดใหมี โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ
ระหวาง คณะกรรมการฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและนําไปสูความเจริญเติบโต ตลอดจน
เพิ่ ม มู ล ค าให กับ ผู ถื อหุ นในระยะยาว โดยคํ านึ ง ถึ ง ผู มี ส วนได เ สี ย อื่ น การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี มี ค วามสํ า คั ญ ต อบริ ษั ท
จดทะเบียนเพราะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่น
และความมั่นใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และนําไปสูความมั่นคงเจริญกาวหนา จึงกลาวไดวา
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA) เปนอัตราสวนที่ชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการ
นําสินทรัพยไปลงทุนใหเกิดผลตอบแทน โดยเปนคาที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหาไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการ
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) โดยการประเมิ นความสามารถในการทํากําไรทําให ผูวิเคราะหทราบถึง ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในอดีต และชวยคาดการณความสามารถในการทํากําไรในอนาคต สําหรับคา ROA นี่ถายิ่งสูงยิ่งดี เพราะ
แสดงวาบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรสูง ซึ่งสามารถนํามาวัดผลการดําเนินงานทางบัญชี โดยคํานวณจาก
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

=

กําไร (ขาดทุน)กอนภาษี x 100
สินทรัพยรวม

แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการตลาด
ผลการดําเนิ นงานทางการตลาดหรื อมูลคาของธุ รกิจ เกิดขึ้ นจากการผสมผสานขอมู ลงบการเงิ นกับมู ลคาทางการ
ตลาด เพื่อใชใ นการวัดประเมิ นผลการดํ าเนินงาน/หรือมูลคาของธุ รกิจ รวมถึงการนําขอมูล ดังกลาวไปใชเ พื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนในอนาคต ตัวชี้วัดนี้เรียกวา Tobin’s Q แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยในอดีตพบวาการประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรหรือมูลคาขององคกร โดยใช Tobin’s Q ยังไมเปนที่นิยมอยางแพรหลายมากนักเนื่องจากมีความ
ซับซอนในการนํามาคํานวณ ในการศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของ
ธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชการคํานวณของ Chung & Pruitt
(1994) เนื่องจากไดมีการปรับปรุงสูตรในการคํานวณ Tobin’s Q ใหงายขึ้น โดยคํานวณจาก
Tobin’s Q =

มูลคาทางการตลาดของหุนสามัญ + มูลคาทางบัญชีของหนี้สิน
มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Jensen and Meckling (1976) มีการแนะนําหรือยกตัวอยางใหเขาใจ ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) โดยมีการ
แทน “ตัวการ” ดวยผูลงทุนหรือผูถ ือหุนซึ่งเปนเจาของบริษัท และแทน “ตัวแทน” ดวยผูบริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการ
ของบริษัทซึ่งเปนผูบริหารขององคกรโดยรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัสตางๆ บทบาทหรือหนาที่นั้น “ตัวการ” คือ
ผูซึ่ง ต องการใหบ ริ ษัท มีกําไรและได ผลประโยชน สู งสุ ด เพื่ อให บ ริ ษัท มี ผ ลตอบแทนสู ง คุ มค ากั บ การลงทุนไปใหม ากที่ สุ ด
สวน “ตัวแทน” เปรียบเสมือนลูกจาง ไมวาจะเปนลูกจางระดับสูงหรือต่ํา ซึ่งในที่นี้แทนโดยกรรมการบริษัท ผูซึ่งมีหนาที่ตองทํา
ใหผูวาจางหรือตัวการมีความพึงพอใจสูงสุด โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตคาใชจายหรือตนทุนที่จํากัดและออกแบบการ
บริหารบริษัทใหเหมาะสมที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณิช นันท จั นทรเขตต (2554) ได ทําการศึกษาความสัม พั นธ ระหวางการกํ ากับ ดู แลกิจการกับ ผลการดํ าเนิ นงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก แหลงทุติยภูมิ
คือ ขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ระหวาง 1 ม.ค. 2554 ถึง 30 มิ.ย. 2554
รวมระยะเวลา 3 ป จํานวน 80 บริษัทตอป รวมเปน 240 ขอมูล และใชการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคู ณ ผลการศึกษา
พบว า ตั วแปรการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการ ด า นขนาดคณะกรรมการของบริ ษัท และด า นการควบรวมตํ า แหน ง ผู จัด การใหญ
กับประธานกรรมการในคนเดีย วกั น มี ความสัมพั นธ เชิ งลบกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ย
แหงประเทศไทย ขณะที่ดานสัดสวนจํานวนหุนที่ถือโดยผูถื อหุนรายใหญ 5 อั นดับแรก (TOP 5) มี ความสั มพันธเ ชิงบวก
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สุวิมล อิ นแสง (2558) ไดทําการศึกษาการกํากั บดูแลกิจการและการสรางมูลคาของบริษัทจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 50 ที่มิใชสถาบันการเงินโดยใชอัตราสวน Tobin’s Q ชี้วัดมูลคาของบริษัท การศึกษา
พบว า จํ านวนกรรมการบริ ษัท และการควบรวมตํ าแหน ง ผูบ ริ หารสู งสุ ด และประธานกรรมการ มีค วามสั ม พั นธ ใ นเชิ ง ลบ
ตอมูลคาของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่การบริหารงานโดยครอบครัวหรือเครือญาติ ของผูถือหุนใหญ มีความสัมพันธ
เชิงบวก
Bonna (2012) ไดทําการศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการตอมูลคาบริษัท ผลตอบแทนการลงทุน และปญหาทางการ
เงิน ผลการศึกษาพบวา ขนาดของคณะกรรมการ และความเปนอิสระของคณะกรรมการ ไมมีความสัมพันธกับมูลคาบริษัท
หากวัดดวย Approximate Tobin’s Q ขณะที่ความเปนอิสระของคณะกรรมการ โครงสรางความเปนเจาของ ความเสี่ยงทาง
การเงิน และคาตอบแทนผูบริหาร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางลบกับผลกําไรตอสวนผูถือหุน
Amina, Allam & Qasim (2017) ไดทําการศึกษาการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของซาอุดีอาระเบีย โดยไดทําการรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยในซาอุดีอาระเบีย
ชวงป พ.ศ. 2555 ถึ ง พ.ศ. 2557 จํ านวน 171 บริษัท โดยวั ดจาก ROA, ROE และ Tobin Q ผลการศึ กษาพบว า
ความสัมพันธระหวางการกํ ากับดู แลกิจการกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทอยูที่ 61.4% ขณะที่ความเป นเจาของผู ถือหุ น
รายใหญและความเปนอิสระของคณะกรรมการในการดําเนินงานของบริษัทมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความเปนเจาของ
และขนาดของคณะกรรมการในการดําเนินงานของบริษัท
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชาการและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลทุติยภูมิ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุม SET 50 ที่ไมใช
กลุมธุรกิจการเงิน จํานวน 38 บริษัท ตั้งแตป 2557 ถึงป 2559 รวมระยะเวลา 3 ป จํานวน 108 ขอมูลตัวอยาง ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่มีคุณสมบัติของขอมูลครบถวนและมีความเปนปจจุบัน
การเก็บรวมรวมขอมูล
โดยทําการศึกษาจากข อมูลรายงานประจําป งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป (แบบ 56-1) ตั้งแต ป
พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2559 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 50) ที่มิใชกลุมธุรกิจการเงิน
โดยสืบคนจากเว็ บไซดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย และฐานขอมู ล
SETSMART รวมทั้งบทความและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ
7. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาประมวลผลและวิเคราะหโดยใชสถิติดังตอไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด และรอยละ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ
8. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้
1. ขนาดของคณะกรรมการ มีขนาดของคณะกรรมการเฉลี่ย เทากับ 12 คนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2 คน
มีขนาดของคณะกรรมการมากที่สุด เทากับ 18 คน และนอยที่สุด เทากับ 7 คน
2. สัดสวนกรรมการอิสระ พบวามีคาเฉลี่ย เทากับ 42.24 เปอรเซ็นต และพบวาสัดสวนกรรมการอิสระ มีคาสูงสุ ด
เทากับ 78.50 เปอรเซ็นต และต่ําสุด เทากับ 25 เปอรเซ็นต
3. สัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการ มีสัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทมีคาเฉลี่ย เทากับ
7.02 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุด เทากับ 43.31 เปอรเซ็นต และคาต่ําสุด เทากับ 0 เปอรเซ็นต
4. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย จะเห็นไดวาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
มีคาเฉลี่ย เทากับ 11.21 เปอรเซ็นต มี ผลตอบแทนตอสิ นทรัพ ยสูงสุด เทากับ 39.95 เปอร เซ็นต และต่ําสุด เท ากับ -3.76
เปอรเซ็นต
5. Tobin’s Q พบวามูลคาธุรกิจ Tobin’s Q มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.20 และพบวามีคาสูงสุด เทากับ 8.07 คาต่ําสุด
เทากับ 0.74
6. การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดีย วกัน พบวา บริษัทจดทะเบียนที่ทําการศึกษา
สวนใหญ รอยละ 97.20 มีการแยกตําแหนงระหวางตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการ โดยทั้ง 2 ตําแหนง ไมไดเปน
บุคคลคนเดียวกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model
B
Std. Error
(Constant)
45.07
5.97
ขนาดคณะกรรมการ
-1.58
0.25
สัดสวนกรรมการอิสระ
-0.10
0.06
สัดสวนการถือครองหุนของ
-0.09
0.05
คณะกรรมการบริษัท
การควบรวมตําแหนง
-9.61
4.07
n =108, R = 0.58, R2 = 0.33, F = 12.75, Sig. = 0.00
* มีนัยสําคัญที่ 0.05

Beta
-0.52
-0.14
-0.15

t
7.55
-6.22
-1.64
-1.65

Sig.
0.00
0.00
0.10
0.10

-0.21

-2.36

0.02

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เคราะห ถดถอยแบบพหุ คูณ พบว าค าสั มประสิท ธิ์สั มพั นธ เทากับ 0.58 แสดงถึ ง
ความสั ม พั นธ ข องตั วแปรอิ ส ระการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการกั บ ตั วแปรตามอั ต ราผลตอบแทนต อสิ นทรั พ ย ได ร อยละ 58 มี ค า
สัมประสิทธิ์ถดถอยอธิบายความผันแปรไดรอยละ 33 และพบวา ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการ
ใหญ กับ ประธานกรรมการในคนเดีย วกั นได รับ การสนั บสนุนทางสถิติ อย างมี นัย สําคัญที่ ระดับ 0.05 โดยพบว าตัวแปรที่ มี
ผลกระทบมากที่สุด คือ การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียว (-0.21) รองลงมาคือ ขนาดของ
คณะกรรมการ (-0.52) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model
B
Std. Error
(Constant)
8.68
1.23
ขนาดคณะกรรมการ
-0.16
0.05
สัดสวนกรรมการอิสระ
-0.02
0.01
สัดสวนการถือครองหุนของ
0.01
0.01
คณะกรรมการบริษัท
การควบรวมตําแหนง
-3.54
0.84
n =108, R = 0.55, R2 = 0.30, F = 10.99, Sig. = 0.00
* มีนัยสําคัญที่ 0.05

Beta
-0.27
-0.17
0.05

t
7.08
-3.16
-1.94
0.59

Sig.
0.00
0.00
0.06
0.56

-0.39

-4.24

0.00
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ พบวาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ เทากับ 0.55 แสดงถึ ง
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระการกํากับดูแลกิจการกับตัวแปรตามมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q ไดรอยละ 55 มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยอธิ บายความผั นแปรได ร อยละ 30 และพบว า ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตํ าแหน ง ผูจัด การใหญ
กับประธานกรรมการในคนเดียวกันไดรับการสนับสนุนทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยพบวาตัวแปรที่มีผลกระทบ
มากที่ สุด คื อ ขนาดของคณะกรรมการ (-0.27) รองลงมาคือ การควบรวมตําแหนง ผู จัดการใหญ กับประธานกรรมการ
ในคนเดียว (-0.39) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลกระทบของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model
B
Std. Error
(Constant)
0.69
0.19
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
0.13
0.01
n =108, R =0 .67, R2 = 0.45, F = 86.67, Sig. = 0.00
* มีนัยสําคัญที่ 0.05

Beta
0.67

t
3.55
9.31

Sig.
0.00
0.00

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิ เคราะหถ ดถอยแบบพหุคู ณ พบวาค าสัมประสิ ทธิ์สั มพันธ เท ากับ 0.67 แสดงถึ ง
ความสัมพันธของตัวแปรอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยกับตัวแปรตามมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q ไดรอยละ 67 มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยอธิบ ายความผั นแปรได รอยละ 45 และพบวา อัต ราผลตอบแทนตอสิ นทรั พย ไ ดรั บ การสนั บ สนุ นทางสถิ ติ อย างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมผี ลกระทบเชิงบวกตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q มีคาเทากับ 0.67
9. สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตํ าแหนง ผู จัด การใหญ กับประธาน
กรรมการในคนเดียวกัน มีผลกระทบเชิงลบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตํ าแหนง ผู จัด การใหญ กับประธาน
กรรมการในคนเดียวกัน มีผลกระทบเชิงลบตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย มีผลกระทบเชิงบวกตอมู ลคาธุ รกิจ Tobin’s Q
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
10. การอภิปรายผล
1. ขนาดของคณะกรรมการ มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย โดยเปนผลกระทบในเชิงลบ สอดคลอง
กับ (ณิชนันท จันทรเขตต, 2554) โดยอธิบายไดวา บริษัทที่มีขนาดคณะกรรมการที่ใหญจะทําใหองคกรมีผลการดําเนินงาน
ที่แยลง เพราะมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย และการหาขอยุติรวมกันของคณะกรรมการทําไดยากกวาคณะกรรมการ
ขนาดเล็ก และสอดคลองกับ (สุวิมล อินแสง, 2558) อธิบายวา การกําหนดจํานวนกรรมการใหเหมาะสม ไมมากจนเกินไป
จะสามารถเพิ่มมูลคาใหบริษัทได และหากจํานวนคณะกรรมการมากเทาใด ประสิทธิภาพของบริษัทจะลดลงมากขึ้นเทานั้น
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2. สั ดส ว นของกรรมการอิ สระ พบว าไมมี ผลกระทบต ออั ต ราผลตอบแทนตอสินทรั พ ย อาจเกิด ขึ้นเพราะเมื่ อ
กรรมการส วนใหญม าจากบุ ค คลในครอบครั วหรือคนใกล ชิ ด การแต ง ตั้ งกรรมอิ ส ระอาจทํา เพี ยงเพื่ อให บ รรลุ ต ามเกณฑ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดหรือแนะนําเทานั้น สอดคลองกับ (สุวิมล อินแสง, 2558) ที่พบวากลไกกรรมการอิสระมีคาลบ
แตไมมีนัยสําคัญ
3. สัด สวนการถือครองหุน ของคณะกรรมการบริษั ท พบว าไม มีผลกระทบต ออัต ราผลตอบแทนตอสินทรัพ ย
และมู ล ค า ธุ ร กิ จ สอดคล องกั บ (ณิ ช นั น ท จั นทรเขตต , 2554) แสดงให เ ห็ นว า การที่ บ ริ ษัท มี สั ด ส วนการถื อครองหุ น
ของคณะกรรมการบริษัทมากหรือนอย ก็ไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
4. การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน มีผลกระทบต ออัตราผลตอบแทน
ตอสิ นทรั พย โดยเปนผลกระทบในเชิ งลบ สอดคลองกับ (ณิ ชนั นท จันทรเขตต , 2554) กลาวคือ บริ ษัท ที่มีการควบรวม
ตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดีย วกัน สงผลใหผลการดําเนินงานแย ลง โดยเกิดการแบงแยกความเป น
เจาของออกจากผูบ ริหารทําใหเกิดการรับรูขอมูลขาวสารที่ไมเทาเทียมกัน ระหวางตัวการและตัวแทน จึงเกิดความขัดแยงขึ้น
และสอดคลองกับ (สุวิมล อินแสง, 2558) อธิบายวา การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน
สงผลใหมูลคาของกิจการลดลง โดยสาเหตุเกิดจาก การควบรวมตําแหนงทําใหประธานกรรมการที่ทําหนาที่กํากับดูแล อาจไม
ทําหนาที่กํากับดูแล แตทําในอีกฐานะที่เปนผูบริหารซึ่งไดกระทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง จึ งสงผลตอมูลคาของ
กิจการ และสอดคลองกับ (Amina, Allam & Qasim, 2017) ที่พบวา มูลคาของกิจการที่วัดประเมินดวยคา Tobin’s Q จะมี
การเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการกํากับดูแลกิจการในดานของการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดีย ว
จะทําใหเกิดมูลคาของกิจการลดลง
5. อั ต ราผลตอบแทนต อ สิ น ทรั พ ย พบว าอั ต ราผลตอบแทนต อสิ นทรั พ ยมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต อมู ล ค าธุ ร กิ จ
Tobin’s Q อย างมีนัย สําคั ญที่ ร ะดั บ 0.05 ชี้ ใ หเ ห็ นว าหากบริ ษัท มี ประสิท ธิ ภาพในการนําสิ นทรั พย ไปลงทุ นกอใหเ กิ ด
ผลตอบแทนที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหาไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการ จะสงผลตอผลการดําเนินงานและเพิ่ม
มูลคาใหกับองคกร
11. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. องคกรควรที่จะตองมีการเพิ่มสัดสวนของจํานวนกรรมการอิสระ ใหเขามามีบทบาทและหนาที่ในการตรวจสอบ
และชวยวางแนวทางนโยบายการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน และสามารถใช สินทรัพ ยที่ มีอยู หรื อลงทุนในสิ นทรัพย อย า งมี คุณคาทําใหเ กิดประสิทธิ ภาพตอผลตอบแทนต อ
สินทรัพยขององคกร
2. องคกรควรที่จะพิจารณาเรื่องของการกําหนดจํานวนกรรมการใหเ หมาะสม ไมมากจนเกินไป และตองใชความ
ระมัดระวัง ในการแตง ตั้งตําแหน งผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดี ยวกัน ควรที่จะแตงตั้ งบุคคลเปนคนละคนกั น
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานดานการตรวจสอบ การกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของธุรกิจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรที่จะทําการวิเคราะหแยกขอมูลออกเปนกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อใหนักลงทุน บริษัท
หรือผูส นใจเปรียบเทียบขอมูลภายในกลุมอุตสาหกรรมประกอบการตัดสินใจ
2. การศึกษาครั้ งตอไปควรดําเนินการเปรีย บเทียบกลุ มอุต สาหกรรมใน SET50 กั บ SET100 เพื่ อค นหาสมการ
ที่เหมาะสมของแตละกลุม SET
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ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศและความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี:
การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
Excellence Audit Professionalism and Audit Sustainability:
An Empirical Investigation of Tax Auditors in Thailand
อัครวิชช รอบคอบ
ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
phaiboon.r@acc.msu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศในแตละมิติ
ที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี โดยเลือกประชากรจากผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จากฐานขอมูล
ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง นํามาคัดเลือกหากลุมตัวอยาง (Samples) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95%คลาดเคลื่อน
จากการสุมตัวอยาง 5% โดยเปดตาราง Krejcie และ Morgan และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) จําแนกผูสอบบัญชีภาษีอากรตามภูมิภาค กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนและเลือกกลุมตัวอยางโดยใชคอมพิวเตอร
ไดจํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามทางไปรษณีย สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจนไดรับขอมูล
ที่สมบูรณใชงานไดทั้งสิ้น 65 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะหถดถอย
แบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว า ความรอบรู ดานการสอบบั ญชีอย างมืออาชีพและความสํ าเร็ จดานการสอบบัญชี ที่ตอเนื่อง
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการอธิบายถึงหลักการของการ
ประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนมืออาชีพที่เปนเลิศไดนั้นนําไปสูแนวทางการพัฒนาการทํางานดานการตรวจสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรจนเกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น ความไววางใจจากลูกคา เกิดความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพดาน
การสอบบัญชีที่ตอเนื่องและยังยืนไดในอนาคต
คําสําคัญ: ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี ผูสอบบัญชีภาษีอากร
Abstract
The objective of this research is to examine the relationship between dimensions of Excellence
Audit Professionalism on Audit Sustainability: An Empirical Investigation of Tax Auditors in Thailand. The
database of the list of Tax Auditors in Thailand is drawn from the Revenue Department, Ministry of Finance.
Currently, the sample is selected by using random sampling procedure followed equation under the 95%
confidentiality is used to calculate appropriate sample size form the Krejcie and Morgan table. The Stratified
Random Sampling classified on tax auditors follows the region The A mail survey 65 received questionnaires
complete and included. Data analysis includes descriptive statistics and Multiple regression analysis for
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hypotheses testing. The results show that professional audit well-roundedness and continuous audit
success, that have a positive relationship with audit sustainability. This research explain to concept of
Excellence Audit Professionalism effects to the audit practice development of tax auditors be accepted,
reliability, trust continues by stakeholders have a stable and continuous professional advancement and
sustainable in future.
Keywords: excellence audit professionalism, audit sustainability, tax auditor
1. บทนํา
1.1. ขอมูลทั่วไป
ในการประกอบธุ ร กิ จ ในป จจุ บั น นี้ ไ ม ส ามารถปฎิ เ สธได ว าการมี ที่ มี ร ะบบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ที่ ดี ส ง ผลถึ ง การ
ประกอบการที่ดีไปดวย ซึ่งกิจการจะนําเสนอในรูปงบการเงินซึ่งเกี่ยวกับบุคคลหลายๆ ฝาย ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ของกิจการ
และนักลงทุน เปนตน ดังนั้น ความถูกตองเชื่อถือไดของงบการเงินของกิจการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองเกิดจากระบบ
บัญชีที่มีคุณภาพที่ไดรับการรั บรองจากผูส อบบัญชีที่มีคุณภาพดวยเชนกัน ดังนั้นจึ งมีความจําเปนอยางยิ่งที่ กิจการจะตอง
ไดรับการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ มีความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการตรวจสอบบัญชี
และรายงานหลักฐานที่จําเปนตอการตัดสินใจ ตลอดจนการแสดงความเห็นตองบการเงินที่ถูกตอง เพื่อทําใหผูใชงบการเงินไม
เกิดความเขาใจผิด (สุชาย ยังประสิทธิ์กุล , 2555: 1) ซึ่ง รายงานดังกล าวสามารถสะทอนให เห็นถึง คุณภาพการทํางานของ
ผูสอบบัญชีวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด นอกจากความรูความสามารถที่มีอยูแลว ประสบการณในการทํางาน ความ
เชี่ยวชาญดานการสอบบัญชีในอดีตที่มีความนาเชื่อถือ จะชวยในเรื่องของการใชวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู
ประกอบวิชาชีพ แตในปจจุบันสังคมและผูมีสวนไดเสียเริ่มมีการรองถามถึง การปฏิบัติดานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
จรรยาบรรณ ความเปนมืออาชีพจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปญหาดังที่กลาวมาแลวนั้นไดเชื่อมโยงไปถึงรากเหงาของการ
ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพดานการสอบบัญชี ขาดความเปนมืออาชีพ ขาดความมีอิสระในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชี
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ถือไดวาเปนผูที่ตองกลั่นกรอง รับรอง และตรวจสอบรายงานทางการเงินหรืองบ
การเงิ น ของบริ ษั ท ก อ นเป น อั น ดั บ แรกก อ นนํ า เสนอข อ มู ล นั้ น ต อ งสาธารณชน ให ไ ด รั บ ทราบ (Akarak, and
Ussahawanitchakit, 2009) ประกอบกับการขาดความคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมโดยเห็นประโยชนสวนตนเปนสําคัญ
รวมถึ งการขาดจิ ตสํ านั ก ขาดจรรยาบรรณของการตรวจสอบบัญ ชี เยี่ ยงผู ประกอบวิ ชาชี พ ปรากฏอยู ในการวางแผนการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบบัญชี รวมถึงกิจการในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน ผูสอบบัญชีมีจํานวนนอย รวมถึงการ
รับงานในกิจการที่ตนไมถัด ผูสอบบัญชียิ่งตองมีความรูความสามารถดานการสอบบัญชีที่สูงยิ่งในงานที่ตนปฏิบัติ ถึงแมวาสภา
วิชาชีพบัญชีฯ หรือหนวยงานกํากับดูแลวิ ชาชีพอื่นๆ จะมีหลั กเกณฑเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพการสอบบัญ ชี
เอาไว ก็ต าม (สภาวิ ชาชีพ บั ญชี , 2553) อาจนํ าไปสูการปฏิบั ติ งานตรวจสอบที่ไ มมี ป ระสิท ธิ ภาพ ส งผลเสี ยต อความความ
นาเชื่อถือ คุณภาพงานดานการสอบบัญชี และความยั่งยืนในวิชาชีพดานการสอบบัญชีในที่สุด (Gordon et al., (2009)
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ (Excellence Audit Professionalism) เปนความรู ความสามารถ
ทักษะดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีฯ ในการปฏิบัติงานดานการวางแผนการตรวจสอบบัญชี ความมีอิสระ การตัดสินใจ
ความระมัดระวัง ภายใตงานดานการตรวจสอบบัญชีที่ตนปฏิบัติที่สูงกวางานสอบบัญชีปกติ จนมีผลงานดานการตรวจบัญชีจน
มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม (Askary, 2006) จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยนี้จึงนําเสนอความเปนมืออาชีพดาน
การสอบบัญชีที่เปนเลิศ มีองคประกอบซึ่งเปนตัวชี้วัดประกอบไปดวย ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ การมุงเนน
การสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย และความสําเร็จดานการสอบ
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บัญชีที่ต อเนื่อง สงผลกระทบตอความยั่ งยืนของการตรวจสอบบัญ ชี เกิ ดความยั่งยืนในวิช าชีพ เปนที่ย อมรับ เชื่อมั่ น และ
เชื่อถือ ในวิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากรในที่สุด
ในประเทศไทยสถาบันที่ควบคุมการทํางานของผูสอบบัญชีนั้นมีอยู 2 สถาบัน ไดแก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ เปนหนวยงานอิสระดายวิชาชีพที่ดูแลผูสอบบัญชีตั้งแตการขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี ตออายุ อบรม จนถึงการ
ถอดถอนหรือลงโทษเมื่ อมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ (สภาวิชาชี พบัญชีฯ , 2553) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป น
หน วยงานราชการที่ เป นผู ดูแ ลและควบคุม ผูต รวจสอบและรั บรองบัญ ชี หรื อที่ เ รีย กกั นโดยทั่วไปวาผูส อบบัญ ชี ภ าษี อากร
(กรมสรรพากร, 2545)
ผูส อบบั ญ ชี ภ าษี อากร (Tax Auditor) เป นบุ ค คลที่ สํ าเร็ จการศึ กษาไม ต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรี ท างการบั ญ ชี หรื อ
ประกาศนีย บัตรทางการบัญ ชี มีสั ญชาติไ ทย ไม เปนผูมี ความประพฤติ เสื่อมเสี ย หรือบกพร องในศี ลธรรมอันดี หรือเคย
ตองโทษจําคุกในคดีเกี่ยวกับคดีภาษีอากร ไมเคยถูกสั่งพัก ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และสอบผานการทดสอบ ขึ้นทะเบียน
เขารับการอบรม ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด สามารถลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี รวมถึง งบ
การเงินเฉพาะของหางหุนสวนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไดเทานั้น (กรมสรรพากร, 2544)
จากปญหาดานมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดานจรรยาบรรณและผูประโยชนทับซอนในวิชาชีพ
รวมถึงดานวิชาชีพการสอบบัญชีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความเปนมืออาชีพดาน
การสอบบัญ ชีที่เปนเลิศ และคุณภาพดานการสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษของผูส อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางประยุกตใชในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสงเสริมความแข็งแกรงของวิชาชีพดานการสอบบัญชีใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนในวิชาชีพขึ้นไดในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อทดสอบความสั มพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เป นเลิศในแตละมิติ ซึ่งมีองคประกอบที่
ประกอบไปดวย
1). ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) สงผลกระทบตอความ
ยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability)
2). การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit) สงผลกระทบตอความ
ยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability)
3). การปฏิบัติงานด านการสอบบัญชีที่สําเร็ จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice) สงผล
กระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability)
4). ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (continuous audit success) ที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการ
ตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability)
1.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ความรอบรู ด านการสอบบั ญ ชี อย างมื ออาชี พ มี ค วามสั ม พันธ เ ชิ ง บวกกั บ ความยั่ ง ยื นของการ
ตรวจสอบบัญชี
สมมติ ฐ านที่ 2 การมุ ง เน นการสอบบั ญ ชี ที่ เ ป นไปตามมาตรฐาน มี ค วามสั ม พั นธ เ ชิ ง บวก ความยั่ ง ยื นของการ
ตรวจสอบบัญชี
สมมติฐานที่ 3 การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย มีความสัมพันธเชิงบวก ความยั่งยืนของการ
ตรวจสอบบัญชี
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สมมติฐานที่ 4 ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความยั่งยืนของการตรวจสอบ
บัญชี
2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ และความยั่งยืนของ
การตรวจสอบบัญ ชี: การศึ กษาเชิง ประจักษข องผู สอบบัญ ชี ภาษีอากรในประเทศไทย ผู วิจัย ได ใช ท ฤษฎีต ามสถานการณ
(contingency theory) ในการอธิบายความสัมพันธของตัวแปรที่ประกอบอยูในการวิจัย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
2.1.2 ทฤษฎีตามสถานการณ (contingency theory) เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายความแตกตางระหวางการ
ปฏิบัติง านผูบริ หารกับ การจัด การงานขององคการดานตางๆ มีค วามซับ ซอน โดยผูบ ริหารจะมีการปรับแนวคิด วิ สัยทัศ น
เกี่ยวกับการบริหาร การปฏิสัมพันธแตกตางกันไปตามสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Bandura, 1997) ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้ นํามาอธิ บายถึง ความพยายามของผูส อบบัญ ชีภ าษี อากรที่ป ฏิบัติ งานด านการตรวจสอบ วางแผน ตั ดสิ นใจ
ตรวจสอบบัญชียิ่งผูประกอบวิชาชีพกับองคการตางที่มีความซับซอน หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมแตกตางกันไป
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ตนไดเขาทําการตรวจสอบ
2.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ (Excellence Audit Professionalism) มีงานวิจัยในอดีตได
กลาวถึง งานดานการสอบบัญชีที่เกิดจากความสามารถในการทํางานดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีฯในการตรวจสอบบัญชี
ที่เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (Hilton and Southgate, 2007) ความรู ทักษะ และความเชียวชาญในการสอบบัญชีที่
ตอเนื่อง (Dittenhofer, 2001) การตระหนักถึงจริยธรรมดานการสอบบัญชี ความมีปฏิสัมพันธที่ดีของผูสอบบัญชีฯที่มีต อ
ลูกคา (Leung and Trotman, 2005) โดยปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดกําหนด
องค ป ระกอบของความเป นมื ออาชี พ ด านการสอบบั ญ ชี ที่ เ ป นเลิ ศ โดยกํ าหนดตั วแปรต นและตั วแปรตามที่ จะนํ าเสนอ
ตามลําดับไวดังตอไปนี้
ตัวแปรตน ไดแก ความรอบรูดานการสอบบัญชีอย างมืออาชีพ (professional audit well-roundedness),
การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit), การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่
สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice), และความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (continuous
audit success)
ตัวแปรตาม ไดแก ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability)
2.3 นิยามศัพทเฉพาะ
โดยผูวิจัยไดนําเสนอนิยามของตัวแปรตนและตัวแปรตามที่จะนําเสนอตามลําดับไวดังตอไปนี้
2.3.1 ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness)
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูของผูสอบบัญชีที่มีคุณลักษณะที่มุงเนนการเรียนรู คนหาความรู ทักษะดาน
การตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูตอเวลาและตอเนื่องจนเกิดความรูและประสบการณเฉพาะ (Dittenhofer,
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1994). ในการตรวจสอบบัญชีเชิงลึกของแตละบุคคล (Hilton and Southgate, 2007) ไดนําเสนอวา การแสวงหาความรู
ของผูสอบบัญชีที่ตอเนื่อง หรือการคนพบความรูที่ไดรับจากงานตรวจสอบบัญชีใหมๆ ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจของลูกคาที่
แตกตาง Bou-Raad, (2000) ไดนําเสนอวา ความสามารถทีจ่ ําเปนที่ตองใชในการปรับตัวของผูสอบบัญชี ความรูดานการสอบ
บัญชีที่เ กิดขึ้นจากการปฏิบัติ หนาที่ ดานการสอบบัญชีที่ ตื่นตัว การยอมรับความรู ในบริบ ทใหม ๆ อยูเ สมอที่ มีผลทําใหเกิ ด
มูลคาเพิ่มในงานดานการสอบบัญชีขึ้นได Beelde, (2002) ไดนําเสนอวา การเรียนรู การเปนผูนําดานความรู องคความรูใหม
การคิดวิเคราะห และการสรางสรรค มาใชในงานดานการสอบบัญชี
2.3.2 การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit)
หมายถึง กระบวนการการรับรูถึงแผนการสอบบัญชีและขั้นตอนการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ
บัญชีในเพื่อใหเขาใจในธุรกิจของลูกคาที่ตนทําการตรวจสอบบัญชีอยาง ครบถวน รอบดานกอนดําเนินการสอบ เพื่อใหไดมา
ซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบ ขั้นตอนการสอบบัญชีจนนําไปสูการแสดงความเห็น
ตองบการเงินที่ถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี Maria, et al. (2004) ไดนําเสนอ การนํามาตรฐานการสอบบัญชีที่
กําหนดไวไปใชในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีจะทําใหงานดานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ Price Waterhouse. (1985)
ไดนําเสนอวา การวางแผนการสอบบัญชี การปฏิบัติตามกําหนดการ แผนการสอบบัญชีที่เขมงวด และเปนไปอยางมืออาชีพ
สามารถปรับปรุงงานดานการสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
2.3.3 การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice)
หมายถึง การปฏิ บั ติง านด านการสอบบั ญชี ที่ เ กิ ดขึ้ นจากการเรีย นรู ป ระสบการณ ใ นอดี ต ที่จะปรั บเปลี่ ย น
กระบวนการสอบบัญชีใหเหมาะสมเปนไปตามสถานการณและสิ่งแวดลอมดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง รวมถึงการนําความรู
ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนนําไปสูผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ Kuasirikun, (2005) ไดนําเสนอวา กระบวนการ
ดานการบัญชีของผูสอบบัญชีจะตองมีขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจที่สําคัญตองานสอบบัญชีซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จดานการ
สอบบัญชี Cooper and Robson. (2006) ไดนําเสนอวา ความสามารถในการเรียนรูของผูสอบบัญชีจะสามารถนําไปปรับปรุง
งาน แกปญหา ดานการสอบบัญชีได
2.3.4 ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (continuous audit success)
หมายถึง ผลลัพธในงานดานการสอบบัญชีที่เกิดจากพัฒนาการเรียนรู ทักษะดานการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก
ประสบการณ ความชํานาญด านการสอบบั ญชี ค วามรู ค วามสามารถพิ เ ศษ และความมี เหตุ มี ผล รวมถึ งการคิด วิ เ คราะห
เทคนิค และทักษะในการตัดสินใจที่มีอยูในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีซึ่งนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายในหลายตอ
หลายครั้ง จนเกิดการยอมรับจากลูกคาขึ้น O’Donnell. (2002) ไดนําเสนอวา ประสบการณ และความชํานาญดานการสอบ
บัญชีจะทําใหเกิดผลการสอบบัญชีที่ดีขึ้นได Libby. (2007) ไดนําเสนอวา ประสิทธิภาพดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะ
ส ง ผลให ลู ก ค า เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ และเกิ ด ความยั่ ง ยื น ในวิ ช าชี พ ของผู ส อบบั ญ ชี Quattrone. (2006) ได นํา เสนอว า
ความสามารถในการเรียนรูนําไปสูการจัดการดานการสอบบัญชีที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ
บัญชีขึ้นได
2.3.5 ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability)
หมายถึง ความมั่งคงในงานดานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีที่ไดรับจากลูกคารายเดิมอยางตอเนื่อง และ
โอกาสที่ไดรับการยอมรับจากลูกคารายใหมใหผูสอบบัญชีเขารั บงานตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากปจจัยความเชื่อมั่นใน
งานด านการสอบบั ญชี (Baotham and Ussahawanichakit, 2009); (Robkob and Ussahawanichakit, 2009);
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ความสําเร็จในงานดานการสอบบัญชี (Robkob and Ussahawanichakit, 2009), รายงานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพ (Pincus
and Ludwig. 1999) ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับการยอมรับ (Sinchuen and Ussahawanichakit, 2010) ซึ่งปจจัยเหลานี้ทํา
ใหเกิดความมั่งคงในวิชาชีพดานการตรวจสอบบัญชี
2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาขางตน เปนการศึกษาความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่
เปนเลิศ และความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ความเปน
มืออาชีพ ดานการสอบบัญชี ที่เป นเลิ ศ มีองคป ระกอบที่ ประกอบไปดวย ความรอบรู ดานการสอบบัญชี อยางมืออาชี พ , การ
มุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน, การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย, และความสําเร็จดานการ
สอบบัญชีที่ตอเนื่อง ที่มีผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบั ญชี ซึ่งความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวขางตนสามารถ
อธิบายตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย ในรูปภาพที่ 1 ไดดังนี้
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ

-

ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ
การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน

ความยั่งยืนของ
การตรวจสอบบัญชี

การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย
ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
3. ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (populations and Samples)
ประขากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จํานวน 1,726 คน ซึ่งฐานขอมูลของ
กลุ มประชากรมาจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง (กรมสรรพากร, 2557: เว็บ ไซต) นํ ามาคัด เลื อกหากลุม ตัวอย าง
(Samples) ที่เหมาะสมเพื่อใชในการวิจัยในระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 5% (สัดสวน 0.05) โดยเปดตาราง
Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99 - 100) มีจํานวน 313 คน และเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของ
ประชากรที่แทจริง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratiﬁed Random Sampling) โดยจําแนกผูสอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทยตามภูมิภาค กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวน และเลือกตัวอยางโดยใชคอมพิวเตอร
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (questionnaires) จํานวน 313 ชุด ทําการแจกแบบสอบถามไปยัง
กลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกไวทางไปรษณียไดแกผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย แบบสอบถามประกอบไปดวยขอคําถาม
4 สวน ไดแก 1). ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูสอบบัญชีบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานดานการสอบบัญชี รายไดจากการสอบบัญชีตอป และจํานวนงบการเงินที่ท าน
ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแตละป 2). ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชี พดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศของผูสอบบัญชีภาษี
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อากร จํานวน 22 ขอ 3). ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี จํานวน 5 ขอ และ 4). ขอเสนอแนะ และ
ทําการติดตามโดยการจนไดรับขอมูลตามแบบสอบถามตอบกลับที่สมบูรณใชงานไดทั้งสิ้น 65 ฉบับ คิดเปนอัตราผลตอบกลับ
รอยละ 20.76 ซึ่ง Aaker et al., (2001) ไดนําเสนอวา การสงแบบสอบถามทางไปรษณียมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ
20 จึงจะถือวายอมรับไดวามีจํานวนตัวอยางเพียงพอที่จะนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหได นอกจากนี้ผูวิจัยไดทดสอบความ
อคติของการไมตอบกลับ (non-response bias test) ตามแนวคิดของ Overton. (1977) วิเคราะหผลแตกตางของ 2 กลุม
ตัวอยางโดยการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง (t-test) ของตัวแปร คุณลักษณะของบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานดานตรวจสอบบัญชีของกลุมตอบกลับเร็วกับกลุมตอบกลับชาซึ่งถือเปนตัวแทนของ
กลุมไมตอบ ตามตารางที่ 1 สามารถอธิบายไดวากลุมตอบกลับและกลุมไมตอบไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งสามารถอางอิงไดวาไมมีปญหาอคติของการไมตอบกลับ (non-response bias) (Overton, 1977)
3.3 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
แบบสอบถามในสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวของกับผูตอบแบบสอบถามไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติขั้น
พื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับแบบสอบถามในสวนที่ 2 และ
สวนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale ranging) ประเมินคา 5 ระดับ จากความคิดเห็นดวยนอยที่สุด = 1 ถึงความ
คิดเห็นดวยมากที่สุด =5 โดยผานการตรวจสอบความตรงดานโครงสราง (construct validity) และความตรงดานเนื้อหา
(Content Validity) จากผู เ ชี่ ยวชาญ จํ านวน 2 ทาน ทํ าการทดสอบความเที่ ยงตรง (validity) และความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถาม (reliability) คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา แบบสอบถามมีคา
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได โดยคา factor loading มีคาไมต่ํากวา 0.50 (Hair at el., 2010) และคา
สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟามีคาไมต่ํากวา 0.70 (Malhotra, 2004) (ตารางที่ 1) และประมวลผลขอมูลโดยใชหลักสถิตเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ประกอบด วย ร อยละ (percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation analysis) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีการวิเคราะห
ถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของตัวแปร
ตัวแปร
ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (PAR)
การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (NAC)
การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (GAA)
ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (CAS)
ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (AS)

Factor
Loadings
0.705 - 0.871
0.808- 0.865

Cronbach
Alpha
0.848
0.868

0.808- 0.865

0.868

0.924 - 0.951
0.906 - 0.924

0.838
0.936

4. ผลการวิจัย
4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล
X
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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F
t
VIFs
p-value
AdjR2
a
PAR
NAC
GAA
CAS
AS
AS1
AG

แทน สถิติทดสอบที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบ F-distribution
แทน สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบใน t-distribution
แทน คาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
(Variance Inflation Factors)
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)
แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง
แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Constant)
ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ
แทน การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน
แทน การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย
แทน ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง
แทน ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี
แทน เพศของผูสอบบัญชีภาษีอากร
แทน อายุของผูสอบบัญชีภาษีอากร

4.2 ผลการวิจัยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีภาษีอากรจากแบบสอบถามที่สมบูรณ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 61.50) มีอายุระหวาง 40 – 50 ป (รอยละ 30.80) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 50.80) ระดับการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 46.20) ประสบการณในการทํางานดานการสอบบัญชีอยูระหวาง 5 – 10 ป (รอยละ 40.00) รายไดจาก
การสอบบัญชีนอยกวา 300,000 บาทตอป (รอยละ 80.00) และจํานวนงบการเงินที่ทานตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแตละป นอย
กวา 30 งบตอป (รอยละ 80.00) คาเฉลี่ย (frequency) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของทุกตัวแปรการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicolinearity) พบวา ตั วแปรมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคูตัวแปรระหวาง 0.375 - 0.786 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ต่ํากวา 0.8 แสดงวาไมพบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Hair et al., (2010) ที่เสนอวาไมมีปญหา
ภาวะรวมพหุ (Multicollinearity) ระหวางคูตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.8 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตัวแปร (Variables)
PAR
คาเฉลี่ย (Mean)
3.68
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
0.479

NAC
4.12
0.517

GAA
3.92
0.592

CAS
3.94
0.582

ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (PAR)
1
การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (NAC)
0.436**
1
การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (GAA)
0.641** 0.712**
1
ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (CAS)
0.678** 0.507** 0.786**
1
ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (AS)
0.543** 0.375** 0.638** 0.655**
** , * Correlation is significant at the 0.01 and 0.05 level (2-tailed) (N = 65)
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AS
4.12
0.53

1
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4.3 สมการพยากรณที่ใชในการวิจัย
เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศทางการจัดการในแตละมิติ (ความ
รอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตาม
มาตรฐาน (norms achieve concentrate audit) การปฏิ บัติ ง านดานการสอบบั ญ ชีที่ สํ าเร็จตามเปาหมาย (goal
accomplishment audit practice) ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (continuous audit success) ที่สงผล
กระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability) โดยใช เพศ (audit sex) และอายุ (audit age) ของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนตัวแปรควบคุม ผูวิจัยไดใชสมการพยากรณในการวิจัย ดังตอไปนี้
ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (AS)

=

1 + 1 PAR + 2 NAC + 3 GAA + 4 CAS +5 AS + 6 AG + 1

(1)

4.4 ผลของการทดสอบสมมติฐาน
ตามตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานของความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังนี้
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ความยั่งยืนของการตรวจสอบ
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ
บัญชี (AS)
t
(EAW)
สัมประสิทธิ์การ ความคาด
ถดถอย
เคลื่อน
มาตรฐาน
Constant
0.310
0.436
0.712
H1 : ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (PAR)
0.340
0.120
2.859
H2 : การมุ ง เน น การสอบบั ญ ชี ที่ เ ป นไปตามมาตรฐาน
-0.028
0.108
-0.242
(NAC)
H3 : การปฏิ บั ติ ง านด า นการสอบบั ญ ชี ที่ สํ า เร็ จ ตาม
0.030
0.137
0.180
เปาหมาย (GAA)
H4 : ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (CAS)
0.517
0.120
3.604
เพศของผูสอบบัญชีภาษีอากร (AS1)
-0.114
0.085
-1.323
อายุของผูสอบบัญชีภาษีอากร (AG)
0.064
0.050
0.758
variance inflation factor VIFs
1.141 – 4.567
2
Adjusted R
0.605
*** , ** , and * represent statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels respectively
a
Beta coefficients with standard errors in parenthesis, ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10, (N = 65)

p-value

0.480
0.006**
0.810
0.858
0.001***
0.191
0.452

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามสมการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบ
บัญ ชี ที่ เป นเลิศ ทางการจัด การในแตล ะมิ ติ (ความรอบรู ด านการสอบบัญ ชี อยางมื ออาชี พ (professional audit wellroundedness) การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit) การปฏิบัติงาน
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ดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice) และความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่
ตอเนื่อง (continuous audit success) ที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability) โดยใช
OLS regression analysis ในการวิเคราะห
ผลการวิจัย พบวา 1). ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการ
ตรวจสอบบัญชี (Equations 1: (1 = 0.344, p<0.05) ดังนั้น จึงยอมสมมติฐานที่ 1. สอดคลองกับแนวคิดของ (Hilton
and Southgate, 2007) ไดนําเสนอวา ความรูของผูสอบบัญชีที่ตอเนื่อง หรือการคนพบความรูที่ไดรับจากงานตรวจสอบ
บัญชีใหมๆ ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจของลูกคาที่แตกตาง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Bou-Raad. (2000) ไดนําเสนอ
วา ความสามารถที่จําเปนที่ตองใชในการปรับตัวของผูสอบบัญชี ความรูดานการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ดาน
การสอบบัญชีที่ตื่นตัว การยอมรับความรูในบริบทใหมๆ อยูเสมอ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Beelde. (2002) ได
นําเสนอวา การเรียนรู การเปนผูนําดานความรู องคความรูใ หม การคิดวิเคราะห และการสรางสรรค มาใชในงานดานการสอบ
บัญ ชี และ 2) ความสําเร็จดานการสอบบั ญชี ที่ ตอเนื่ อง มีค วามสัม พั นธ เชิ ง บวกกั บ ความยั่ งยื นของการตรวจสอบบั ญ ชี
(Equations 1: (4 = 0.416, p<0.001). ดังนั้น จึงยอมสมมติฐานที่ 4. สอดคลองกับแนวคิดของ O’Donnell. (2002) ได
นําเสนอวา ประสบการณ และความชํานาญดานการสอบบัญชีจะทําใหเกิดผลการสอบบัญชีที่ดีขึ้นได และสอดคลองกับแนวคิด
ของ Libby. (2007) ไดนําเสนอวา ประสิทธิภาพดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะสงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และเกิด
ความยั่งยืนในวิชาชีพของผูสอบบัญชี รวมถึงยังสอดคลองกับแนวคิดของ Quattrone. (2006) ไดนําเสนอวา ความสามารถ
ในการเรียนรูนําไปสูการจัดการดานการสอบบัญชีที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญชี
ในสวนของ 1) การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน ไมมีค วามสัมพั นธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการ
ตรวจสอบบัญชี (Equations 1: (2 =- 0.026, p>0.10) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 และ 2) การปฏิบัติงานดานการ
สอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Equations 3: (3 =
0.025, p>0.10) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.
จากผลของการทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศทางการจัดการในแตละ
มิติ (ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) และความสําเร็จดานการสอบ
บัญ ชี ที่ ต อเนื่ อง (continuous audit success) มี ค วามสั ม พั นธ เ ชิ ง บวกกั บ ความยั่ ง ยื นของการตรวจสอบบั ญ ชี (audit
sustainability) ผูวิจัยสามารถแสดงสมการพยากรณทสี่ ามารถผลการวิจัยได 60.50% ดังตอไปนี้
ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (AS) =

0.310 + 1 0.344 + 4 0.431 + 1

(2)

5. การอภิปรายผล
จากวิ จัย พบว า 1). ความรอบรู ดานการสอบบัญ ชี อย างมืออาชี พมี ความสั มพั นธ เชิ งบวกกั บความยั่ ง ยืนของการ
ตรวจสอบบัญชี เนื่องจาก ผูสอบบัญชีที่มีความรู ความเขาใจถึงลักษณะการดําเนินงานของลูกคา จุดออน จุดแข็ง ปญหา
อุปสรรค โอกาสและผลกระทบของอุตสาหกรรมตางๆ ไดอยางเปนระบบ รวมถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไดเปนอยางดีและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับ
ลูกคาไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลต อความยั่งยื นของการตรวจสอบบัญ ชี สอดคลองกับแนวคิด ของ Bou-Raad. (2000) ได
นําเสนอวา ความสามารถที่จําเปนที่ตองใชในการปรับตัวของผูสอบบัญชี สงผลตอความรูดานการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการสอบบัญชีที่ตื่นตัว การยอมรับความรูในบริบทใหมๆ อยูเสมอ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ
Beelde. (2002) ไดนําเสนอวา การเรียนรู การเปนผูนําดานความรู องคความรูใหม การคิดวิเคราะห และการสรางสรรค มา
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ใชในงานดานการสอบบัญชี นอกจากนี้ กรมสรรพากรไดกําหนดใหผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและไดรั บ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรไปแลว จําเปนตองเขารับการอบรมพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร และ
ความรูอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ไมนอย
กวา 12 ชั่ วโมงตอป จึงทํ าให ผูสอบบัญชีภ าษีอากรมี ความรู ความสามารถ และทักษะที่เ พิ่มขึ้ นและทันสมั ยอยู ตลอดเวลา
สงผลใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพของเขาเหลานั้นในอนาคตได
2). ความสํ าเร็ จด านการสอบบั ญ ชี ที่ ต อเนื่ อง มี ค วามสั ม พั นธ เ ชิ ง บวกกั บ ความยั่ ง ยื นของการตรวจสอบบั ญ ชี
เนื่องจาก ผูสอบบัญชีภาษีอากรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีอยางตอเนื่อง ทําใหงาน
ที่ไดปฏิบัติมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรู ความสามารถ ทําใหงานตรวจสอบที่ไดปฏิบัติสําเร็จลุลวงเปนไป
ตามเปาหมายตามที่ตั้ง ไวสงผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี สอดคลองกับแนวคิดของ O’Donnell. (2002) ได
นําเสนอวา ประสบการณ และความชํานาญดานการสอบบัญชีจะทําใหเกิดผลการสอบบัญชีที่ดีขึ้นได และสอดคลองกับแนวคิด
ของ Libby. (2007) ไดนําเสนอวา ประสิทธิภาพดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะสงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และเกิด
ความยั่งยืนในวิชาชีพของผูสอบบัญชี รวมถึงยังสอดคลองกับแนวคิดของ Quattrone. (2006) ไดนําเสนอวา ความสามารถ
ในการเรียนรูนําไปสูการจัดการดานการสอบบัญชีที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญชี ดังนั้น
ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีผลงานดานการสอบบัญชีที่ดี โดยเฉพาะลูกคาที่เปนหางหุนสวนนิ ติบุคคลซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็กเกิด
การบอกตอ ทําใหไดรั บการยอมรั บ ความเชื่ อมั่น ความไววางใจจากลูกคารายเดิมอยางตอเนื่อง รวมถึงลู กคารายใหม ที่
เกิดขึ้นจากการแนะนําตอๆ กันจากผลงานในอดีตที่ไดทําและเกิดความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ในสวนของตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 1) ความมุงมั่นการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน ตัวอยางเชน
การปฏิบัติการสอบบัญชีที่ยึดถือแนวทางและหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชี ใหความสําคัญ ติดตาม ศึกษาและทําความ
เขาใจหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานการสอบบัญชีใหมอยางสม่ําเสมอ โดยยึดถือตาม
มรรยาทและจรรยาบรรณของผูสอบบั ญชีอยางเครงครัดนั้น ไมมีความสัมพั นธที่กอใหเกิดความยั่ง ยืนของการสอบบัญชีไ ด
เนื่องจาก กรมสรรพากรกําหนดให ผูส อบบั ญชี ภาษี อากรสามารถตรวจสอบบัญ ชีได เฉพาะหางหุนสวนนิติ บุค คลที่ มีทุ นจด
ทะเบี ยนตามกฎหมายไมเกิน 5 ล านบาท สิ นทรัพ ยรวมและรายได รวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีไมเ กิน 30 ลานบาท
เทานั้น ซึ่งธุรกิจเหลานี้มีโครงสรางไมซับซอนมาก จึงทําใหผูสอบบัญชีภาษีอากรใชความรูดานการสอบบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชีสําหรับกิจการขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งไมไดยุงยากและซับซอนมากนัก ประกอบกับกิจการประเภทหางหุนสวนนิติ
บุคคลเหลานี้มี รายการทางการบั ญชี ไมม าก กําไรสุทธิ ในการเสี ยภาษีนอย ดั งนั้ น ความมุง มั่นการสอบบัญ ชีท ี่ เปนไปตาม
มาตรฐานจึงไมสงผลตอความยั่งยืนของการสอบบัญชีได ทําใหปฎิเสธสมมติฐานที่ 2 และ 2) การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชี
ที่สําเร็จตามเปาหมายนั้น เนื่องจากผูสอบบัญชีภาษีอากรมีงานดานการตรวจสอบบัญชีไมมากและการตรวจสอบสวนใหญก็รับ
งานตรวจสอบมาจากสํ านั กงานรั บ ทําบั ญ ชี เพื่ อแสดงความเห็ นในรายงานของผู ส อบบั ญ ชีเ ป นหลั ก การที่จะใชวิธ ี การ
ตรวจสอบบัญชีแบบผสมผสานและหลากหลาย โดยยึดถือตามมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณอาจจะไมสามารถทําได
ในทุกราย จึงทําใหตัวแปรดังกลาวไมอาจสงผลใหเกิดความยั่งยืนดานการสอบบัญชีในอนาคตได ดังนั้น การปฏิบัติงานดาน
การสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมายไมสงผลตอความยัง่ ยืนของการสอบบัญชีได ทําใหปฎิเสธสมมติฐานที่ 3
5.1 ขอเสนอแนะ
1) ผูสอบบัญชีภาษีอากร ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการสอบ
บัญชีอยางตอเนื่อง 2) ผูสอบบัญชีภาษีอากร ควรมุงเนนเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจถึงลักษณะการดําเนินงานของลูกค า
จุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค โอกาสและผลกระทบของอุตสาหกรรมตางๆ ไดอยางเปนระบบ 3) ผูสอบบัญชีภาษีอากร
ควรใหความสําคัญกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ผูสอบบัญชีภาษีอากร ควรใหความสําคัญกับความรู ความ
เขาใจในมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไดเปนอยางดี
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5.2 ขอจํากัดของงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต
5.2.1 ขอจํากัดของงานวิจัย
1). งานวิ จัย นี้ ใ ช เ พี ย งแบบสอบถามในการเก็ บ ข อ มู ล เท า นั้ น ซึ่ ง เป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ม ค รอบคลุ ม
คุณลักษณะของการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีไดทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรนําการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาชวยใน
การศึกษาเพื่อขยายความรูใหครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีใหไดมากยิ่งขึ้น 2). จํานวนกลุมตัวอยางที่
เก็บ โดยใชแ บบสอบถามทางไปรษณีย มีอัตราการตอบกลั บ ที่ ต่ํา ถึ งแมจะผานเกณฑข องงานวิ จัย ก็ตาม ดั งนั้ นงานวิจัยใน
อนาคตควรมีการติดตามขอมูลจากชองทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
5.2.2 งานวิจัยในครั้งตอไป
1) นักวิจัยควรใชงานวิจัยเชิงคุณภาพเขามารวมในการขยายความรูและความลึกซึ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
การสอบบั ญชีใ หม ากยิ่ง ขึ้น 2). การเก็บ รวบรวมกลุม ตัวอย างควรใช วิธีการที่ห ลากหลายในการติด ตามข อมู ล ไดแ ก การ
ติดตามลงพื้นที่ การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (อีเมล โทรศัพท แบบสอบถามออนไลน) เพื่อเขาถึงกลุมตัวอยางในงานวิจัยใหมาก
ยิ่งขึ้น 3). นักวิจัยควรขยายขอบเขตการศึกษาการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สงผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เพื่อเปนการยืนยันผลการวิจัยและมิติของการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีเพื่อใชใน
การสรางความแข็งแกรงและความมั่นคงในวิชาชีพดานการสอบบัญชีอยางยั่งยืน
6. สรุป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ ที่มีตอ
ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ผูสอบ
บัญชีภาษีอากรในประเทศไทยจํานวน 65 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามทางไปรษณีย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยาง
มืออาชีพ และความสํ าเร็ จด านการสอบบั ญชี ที่ต อเนื่ องมีค วามสัม พันธเ ชิ งบวกกับ ความยั่ งยื นของการตรวจสอบบัญ ชี ซึ่ ง
ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแนวทางการทํางานดานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี เพื่อให
ไดรับการยอมรับ ความเชื่อมั่น ไดรับการไววางใจจากลูกคารายเดิมเกา รวมถึงลูกคารายใหมที่เกิดขึ้นจากการบอกตอ หรือ
แนะนําตอๆ กันถึงผลงานในอดีต และเกิดความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่องนําไปสูความยั่งยืนไดในอนาคต
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก โดยรวบรวมขอมูลจากนายทหารการเงินในกองทัพบกทีป่ ฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ 2560 จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหโดยใชสถิติ
ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ทั้ง 4 ดานรวมกัน มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
โดยมี อํานาจการพยากรณได รอยละ 58.40 ซึ่ งขอสนเทศนี้ สามารถใชเป นประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบั ติ งาน
ทางการบัญชีของนายทหารการเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
คําสําคัญ: ศักยภาพ ประสิทธิภาพ นายทหารการเงิน
Abstract
This study aims to test the effects of accounting practices on the accounting performance of army
finance officers. The data were collected from 169 army finance officers in the Army in the fiscal year of
2017. The instrument used for data collection was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis.
The results of the study revealed that the overall effects of the five accounting practices on the
performance of the army finance officers were statistically significant at a level of 0.05 with a predictive
power of 58.40%. This information can be used to improve the accounting competency development
and performance of army finance officers in the future.
Keywords: competency, performance, army finance officers
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1. บทนํา
ในการบริหารงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ผูบริหารทุกคนตองการใหบุคลากรของตนไดรับการพัฒนา และมีการ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพราะบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลานั้นจะมีความพรอมต อการแขงขัน และจะเป น
บุคคลที่พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หนวยงานหรือองคกรใดที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ยอมกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน และนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคกร ในปจจุบันการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานถือเปน
สิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อเตรียมความพรอมใหบุคคลมี คุณสมบัติ มีความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ มี
ประสิท ธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ชวยให ผู ทํ าบั ญ ชี และหน วยงานหรื อองคกรเกิด ความมั่ นใจวาจะสามารถทํ างานได อยางมั่นคงมี
ความรูสึกดี และมีความพึงพอใจจนสามารถพัฒนาเปนความจงรักภักดีและความผูกพันตอหนวยงานหรือองคกรในที่สุด ซึ่ง
สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขอมูลทางการเงินเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับทุกหนวยงานและองคการตางๆ
เพื่อใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและสะทอนถึงฐานะทางการเงินที่แทจริง และเพื่อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ
ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง ทําใหงานทางดานการบัญชีที่มีความเกี่ยวของกับตัวเลขและเอกสารทางการบัญชีจํานวน
มาก ตองอาศัยรายละเอียด ความระมัดระวังรอบคอบเพราะฉะนั้นผูทําบัญชีจึงตองมีการเรียนรู และมีการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านทางการบั ญ ชี ข องตนเองให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ต ลอดเวลา เพื่ อคุ ณภาพของงานและเพื่ อให ข อมู ล นั้ นเกิ ด ความ
นาเชื่ อถื อเป นที่ไ ว วางใจของผู ที่ เ กี่ ย วข อง ฉะนั้ น จึ ง มี ค วามจํ าเป นอย างยิ่ ง ที่ ผู ทํ าบั ญ ชี ต องได รั บ การพั ฒนาศั กยภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชี เพราะเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางมากในการที่จะสงเสริม และสนับสนุนใหผูทําบัญชีสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย สามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิ บั ติ ง านของผู ทํ า บั ญ ชี ใ ห มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น และสามารถใช ใ นการวางแผนการทํ า งานของนายทหารการเงิ น
ในกองทัพบก ตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่ อทดสอบอิท ธิ พ ลของศักยภาพการปฏิ บั ติง านทางการบั ญ ชีที่ มี ต อประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านทางการบั ญ ชี
ของนายทหารการเงินในกองทัพบก
3. สมมติฐานในการศึกษา
สมมติฐานขอที่ 1 ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคา
แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
สมมติฐานขอที่ 2 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ด านทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณค า
แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย
สมมติฐานขอที่ 3 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ด านทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณค า
แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือได
สมมติฐ านขอที่ 4 ศักยภาพการปฏิบั ติงานทางการบัญชีด านความรูในวิชาชีพ ดานทั กษะทางวิชาชีพ ดานคุณค า
แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ
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สมมติฐานขอที่ 5 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ด านทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณค า
แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรรณิการ แสนทองจี (2559) ทําการศึกษาผลกระทบของศักยภาพการปฏิบัติงานของสมุหบัญชีที่มีตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ พบวา ปจจัยศักยภาพการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ โดยพิจารณาทางปจจัยด านความรูในวิช าชีพ ปจจัยดานทักษะทางวิ ชาชี พ
ปจจัยดานคุณคาแหงวิชาชีพ ปจจัยดานจรรยาบรรณ และปจจัยดานเจตคติ มีผลกระทบตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ณรงค จันทรา (2549) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากรที่มีอายุ และประสบการณในการทํางาน
แตกต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ นด วยเกี่ ย วกั บการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ างานโดยรวม ด านผลการปฏิ บั ติ งาน และ ด านต นทุ น
แตกต างกั น บุ คลากรที่ มีร ะดับ การศึกษา และตําแหน ง หน าที่แ ตกต างกั น มีค วามคิ ดเห็ นด วยเกี่ย วกับ การมีป ระสิ ท ธิภ าพ
การทํางานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน
ไพประพันธ วะชุม (2552) ไดศึกษาผลกระทบของความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ พบวา เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี มีความคิดเห็น
ดวยเกี่ยวกับการมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแกดานการรูจริง รูลึกรูกวา และ
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก
ดานการทํางานตองเชื่อถือได ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐาน
วันชั ย กําจรเมนุกูล (2550) ทํ าการศึ กษาผลกระทบของศักยภาพการปฏิบัติ งานของนักบั ญชีที่ มีตอความสําเร็ จ
ในการดํ าเนิ นงานของธนาคารทหารไทย พบว า นั กบั ญ ชี ธนาคารทหารไทย มี ค วามคิ ด เห็ นด วยเกี่ ย วกั บ การมี ศั กยภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานจรรยาบรรณ อยูในระดับ
มาก ได แ ก ด านคุ ณค าแห ง วิ ช าชีพ ด านเจตคติ แ ละด านทั กษะทางวิ ช าชี พ และอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ได แ ก ด านความรู
ในวิชาชีพ
5. วิธีการดําเนินการศึกษา
5.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา คือ นายทหารการเงินในกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ
2560 จํานวน 292 คน (กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก, 2560)
5.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นายทหารการเงินในสังกัดกองทัพบก จํานวน 169 นาย ที่ไดจากการกําหนด
ขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของ ยามาเน (Taro Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531) โดยยอมรับใหเกิด
ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางไดเทากับ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
5.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
แบบสอบถามเกี่ยวกับข อมูล ทั่วไปของนายทหารการเงิ นในกองทั พบก จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน โดยเปนคําถามแบบใหเลือกเพียงคําตอบเดียว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงิน ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดาน
ความรูในวิ ชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชี พ และดานเจคติ ซึ่ งขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินค า
(Rating Scale) 5 ระดับ
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงิน ประกอบดวย 4 ดาน
ไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย ดานมาตรฐานและความเชื่อถือได ดานความทันเวลาของผลลัพธ และดานความพึงพอใจ ซึ่งขอ
คําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ
5.4 การทดสอบเครื่องมือ
สําหรับการศึกษาครั้งนี้เปนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง เทากับ 0.67 - 1
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ
0.819 - 0.908 และคาอํานาจจําแนกรายขอ เทากับ 0.718 – 0.920 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.70 ขึ้นไป และคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Corrected Item Total Correlation) ตั้งแต 0.3 แสดงวา เครื่องมือมีความเที่ยง (Hair, Black, Babin,
Anderson, & Tatham, 2006)
5.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยมีชนิดของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
- การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใชในการวิเคราะห คือ จํานวน และรอยละ
- การวิเคราะหค าสถิติเบื้ องตนของตัวแปร สถิติ พรรณนาที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- การทดสอบความสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระ สถิติที่ใ ชในการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย คือ การวิ เคราะห
สหสัมพันธพหุคูณ
- การทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย สถิ ติอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย คือ การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ
6. ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ มีดังตอไปนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป สถานะภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน
20,001 - 30,000 บาท ประสบการณในการปฏิบัติงาน 11 - 15 ป และขนาดหนวยงานที่ปฏิบัติงานระดับกรม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 3.93 , S.D. =
0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณคาแหงวิชาชีพอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30 , S.D. = 0.63)
รองลงมา ดานเจตคติ ( = 4.05 , S.D. = 0.69) ดานทักษะทางวิชาชีพ ( = 3.71 , S.D. = 0.69) และดานความรูในวิชาชีพ
( = 3.40 , S.D. = 0.63) ตามลําดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.02 ,
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความทันเวลาของผลลัพธ ดานความพึงพอใจ ดานการบรรลุเปาหมาย ดาน
มาตรฐานและความเชื่อถือได อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.14, 4.06, 3.96, 3.91, S.D= 0.55, 0.54, 0.57,
0.53) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ
ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด
พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชี พ และดาน
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เจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอํานาจการพยากรณได
รอยละ 58.40
เมื่อพิ จารณาตัวแปรอิสระรายตัว พบวา ศักยภาพการปฏิบั ติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ (Beta = 0.376) มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะวิชาชีพ (Beta = 0.268)
และด านคุ ณคาแหง วิชาชี พ (Beta = 0.250) สวนดานความรูใ นวิช าชีพ (Beta = 0.039) ไมมี ความสัมพั นธเ ชิงบวกต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี สรุปวาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทาง
วิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 58.40
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย เมื่อพิจารณาตัว
แปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหง
วิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง การบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมี
อํานาจการพยากรณไดรอยละ 53.00
เมื่ อพิ จารณาตั วแปรอิ ส ระรายตัว พบวา ศั กยภาพการปฏิบั ติ งานทางการบั ญ ชี ดานเจตคติ (Beta = 0.484)
มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมายมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะ
วิชาชีพ (Beta = 0.237) สวนดานคุณคาแหงวิชาชีพ (Beta = 0.109) และดานความรูในวิชาชีพ (Beta = 0.033) ไมมี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย สรุปวาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ดานความรูในวิช าชีพ ดานทักษะทางวิชาชี พ ดานคุ ณคาแหง วิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือได เมื่อ
พิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง การบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 43.10
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิส ระรายตัว พบวา ศั กยภาพการปฏิ บัติงานทางการบัญชี ดานคุณคาแหง วิชาชีพ (Beta =
0.282) มี ความสัม พันธ เชิ งบวกตอประสิท ธิภาพการปฏิ บัติ งานทางการบัญ ชีดานมาตรฐานและความเชื่ อถื อได มากที่สุ ด
รองลงมาคือ ดานเจตคติ (Beta = 0.245) และดานทักษะทางวิชาชีพ (Beta = 0.222) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta =
0.066) ไม มี ค วามสั ม พั นธ ต อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านด านมาตรฐานและความเชื่ อถื อได สรุ ป ว า พบว า ศั กยภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านทางการบั ญ ชี ด านความรู ใ นวิ ช าชี พ ด านทั กษะทางวิ ช าชี พ ด านคุ ณค าแห ง วิ ช าชี พ และด านเจตคติ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือ
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ เมื่อ
พิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 38.60
เมื่ อพิ จารณาตัวแปรอิส ระรายตั ว พบว า ศั กยภาพการปฏิ บั ติ ง านทางการบั ญชี ด านเจตคติ (Beta = 0.282)
มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
ทักษะวิชาชีพ (Beta = 0.269) และดานคุณคาแหงวิชาชีพ (Beta = 0.220) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta = -0.032) ไมมี
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ความสั มพันธต อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติ งานทางการบัญชี ดานความทันเวลาของผลลั พธ สรุปว าศั กยภาพการปฏิ บัติ งาน
ทางการบัญ ชีด านความรู ในวิชาชีพ ดานทั กษะทางวิ ชาชีพ ดานคุณคาแห งวิช าชี พ และดานเจตคติ สงผลต อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจ เมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหง
วิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอํานาจ
การพยากรณไดรอยละ 61.90
เมื่ อพิ จารณาตั วแปรอิ ส ระรายตัว พบวา ศั กยภาพการปฏิบั ติ งานทางการบั ญ ชี ดานเจตคติ (Beta = 0.262)
มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานคุณคา
แหงวิชาชีพ (Beta = 0.252) และดานทักษะทางวิชาชีพ (Beta = 0.186) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta = -0.068) ไมมี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานความความพึงพอใจ สรุปวาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรู
ในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ดานความความพึงพอใจ
7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
7.1 อภิปรายผล
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญ ชีดานความรู ในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ด านคุณคาแหง วิชาชีพ และ
ดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก สอดคลองกับงานวิจั ยของ
ภาวิณี จิตรบรรเทา (2546) พบวา ผูที่ปฏิบัติงานอยูปจจุบันตองพยายามที่ จะเรียนรูเพื่อใหสามารถอยูในองคกรได และหาก
สถาบันการเงินจัดใหมีการเรียนรูไมวาจะเปนการเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากประสบการณก็จะสามารถนํามาชวยพัฒนา
องค กรได ผู บริ หารควรสนับ สนุ นให บุคลากรมีการเรียนรูตามโครงสรางการเรียนรูขององคกรให มีระดับการปฏิบั ติที่สู งขึ้ น
ในทุกๆ ดาน เนื่องจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี เปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูทําบัญชีสามารถปฏิบั ติงานใหเปนไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทํางบการเงินไดอยางมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจในยุคปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานบัญชีบรรลุเปาหมาย นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานในองคกร
ศักยภาพการปฏิ บัติ ง านทางการบั ญชี ดานความรู ใ นวิ ช าชี พ ด านทั กษะทางวิช าชีพ ดานคุณค าแห งวิ ช าชี พ และ
ดานเจตคติ ส งผลตอประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเป าหมายของนายทหารการเงิ นในกองทัพบก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุนสวัสดิ์ (2549) กลาววา การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ประหยัดทรัพยากร การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ไดคุณภาพตามที่กําหนด คือเป าหมายของการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น นายทหารการเงินในกองทัพบก สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเรียบรอยทําใหงานบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถจัดทํางบการเงินไดตรงตามวัตถุประสงคขององคกรไดเปนอยางดีซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความสําเร็จในการปฏิบัตงิ านของนายทหารการเงิน และองคกร
ศักยภาพการปฏิ บัติ ง านทางการบั ญชี ดานความรู ใ นวิ ช าชี พ ด านทั กษะทางวิช าชีพ ดานคุณค าแห งวิ ช าชี พ และ
ด านเจตคติ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านทางการบั ญ ชี ด า นมาตรฐานและความเชื่ อ ถื อ ของนายทหารการเงิ น
ในกองทัพบก เนือ่ งจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนายทหารการเงิน
สามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีคุณภาพ ซึ่งผูทําบัญชีจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงาน
มีประสิท ธิภาพ ไดมาตรฐานและมี ความน าเชื่ อถือ ซึ่ ง จะแสดงใหเ ห็นถึ งความมี คุณภาพในการปฏิบัติ งาน ซึ่ง สอดคลองกั บ
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งานวิจัยของ วาสนา ศรีมะเรือง (2550) พบวา ผูประกอบการธุรกิจ สวนใหญมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณลักษณะผูทําบัญชี
ที่พึงประสงคโดยรวม โดยผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผูทําบัญชี ตองมี
ความสามารถและต องมี การแปลผลข อมู ล ทางบั ญ ชี สามารถส ง ผลถึ ง ความคงอยู ค วามเจริ ญ เติ บ โตในอนาคต ได อย างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนายทหารการเงิน
สามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีคุณภาพ ซึ่งผูทําบัญชีจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ศักยภาพการปฏิ บัติ ง านทางการบั ญชี ดานความรู ใ นวิ ช าชี พ ด านทั กษะทางวิ ช าชีพ ดานคุณค าแห งวิ ช าชี พ และ
ด า นเจตคติ ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านทางการบั ญ ชี ด า นความทั น เวลาของผลลั พ ธ ข องนายทหารการเงิ น
ในกองทัพบก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐณดม ราศรีรัตนะ (2551) พบวา การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม เนื่องจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีในแตละดาน
ซึ่ ง เป นองค ป ระกอบสํ าคั ญ ที่ จะทํ าให ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ ง านตามหน าที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให สํ าเร็ จ ลุ ล วงได ด ว ย
ความรวดเร็ ว และถู กตอง ส ง ผลให การจั ด สรรทรั พ ยากรต างๆ ภายในองค กรเกิ ด ความคุ ม ค าและประหยั ด เป นไปตาม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด
ศักยภาพการปฏิ บัติ ง านทางการบั ญชี ดานความรู ใ นวิ ช าชี พ ด านทั กษะทางวิช าชีพ ดานคุณค าแห งวิ ช าชี พ และ
ดานเจตคติ สงผลต อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานทางการบัญ ชีดานความความพึง พอใจของนายทหารการเงินในกองทัพบก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิภพ วชังเงิน (2547) กลาววา ทัศนคติเกี่ ยวกับความพอใจในงาน ของพนักงานคนใดคนหนึ่ ง
คนที่มีความพอใจในงานของเขาสูงจะมีทัศคติในทางบวกตองาน นําไปสูผลสําเร็จในงานสูง ตรงกันขามคนใดไมพอใจในงาน
ของเขาก็จะมีทัศนคติในทางลบเกี่ยวกับงานการนําไปสูความสําเร็จในงานก็จะยาก ดังนั้น เมื่อจะปฏิบัติงานชิ้นใดใหประสบ
ความสําเร็จแลว สิ่งสําคัญคือการมีทัศนคติที่ดีตองานที่ปฏิบัติ ตองมีการชอบและรักงานที่ปฏิบัติเพื่อใหมาซึ่งความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตอไป ดังนั้นเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจตอวิชาชีพและการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
บรรลุไดตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใช
7.2.1 สามารถนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติทางการบัญชีของนายทหารการเงิน
ในกองทัพบก
7.2.2 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความรูในวิชาชีพ ของนายทหารการเงินในเรื่อง ความสามารถ
ดานการจัดการการประเมินผล หรือการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
มีค าเฉลี่ ย น อยที่ สุ ด ดั ง นั้ น กองทั พ บกควรพิ จารณาจั ดอบรมเพื่ อเพิ่ม ความรู เ กี่ ยวกั บ การประเมิ นผล หรื อการออกแบบ
สารสนเทศ ใหกับนายทหารการเงินภายในกองทัพบก มีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน
7.2.3 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานทักษะทางวิชาชีพ ของนายทหารการเงิน ในเรื่องการวินิจฉัย
และสรางแนวคิดอยางเปนระบบเพื่อเปนแนวทางการวิเคราะหการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น นายทหารการเงิน
ควรแก ไ ขป ญ หาเฉพาะได ด วยตนเอง และมี ก ารจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ ทางการวิ เ คราะห ก ารปฏิ บั ติ ง านได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
7.2.4 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ของนายทหารการเงินในเรื่องความละเอียด
รอบคอบในการปฏิ บัติ งาน มี คาเฉลี่ ยน อยที่ สุด ดัง นั้น กองทั พบกควรพิ จารณาส งเสริ มให นายทหารการเงิ นพั ฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และตั้งใจเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนคุณคาแหงวิชาชีพของนายทหารการเงิน
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7.2.5 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ ของนายทหารการเงิน ในเรื่อง ความคิดเชิงสรางสรรค
เปนประโยชนชวยสง เสริมศักยภาพในการปฏิบั ติงานและการดําเนินงานขององค กร มีคาเฉลี่ยนอยที่ สุด ดังนั้น กองทัพบก
ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานโดยมีความคิดสรางสรรค และเปนประโยชน สามารถชวยสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินงานขององคกรใหมีคุณคาและมีความสําคัญ
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ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยมุงเนนศึกษาในอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยใชวิธีการ
วิเคราะห เชิงปริม าณ เครื่ องมือที่ใ ชในการวิ จัยครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม และเก็บขอมูล จากบริษัทในกลุม ธุรกิจเทคโนโลยี ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 40 บริษัท ดวยวิธีการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) สวนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยคือการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการศึกษาพบวา 1) การกํากับดูแลกิจการในมิตดิ านความยุติธรรมมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ที่ไมใชตัวเงินในมิติดานภาพลักษณองคกร 2) การกํากับดูแลกิจการในมิตดิ านความรับผิดชอบตอสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินในมิติดานความพึงพอใจของลูกคา 3) การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความยุติธรรม
และดานความรับผิดชอบตอสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินในมิติดานสวนแบงตลาด
4) การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน
ในมิติดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และ 5) การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความเปนอิสระมีผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงินในมิติดานอัตรากําไรสุทธิ
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ ความสําเร็จในการดําเนินงาน ผูบริหาร ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract
This study aims to study the impact of corporate governance on company’s success in the
technology sectors in Thailand by focusing on the technology industry business in Thailand. Quantitative
analysis was applied to this study and the instrument used was questionnaire. Data were collected from
40 companies in technology sectors registered in the Stock Exchange of Thailand using mean and standard
deviation. Statistic used to test the hypothesis was Multiple Regression Analysis.
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The study found that: 1) Corporate governance in the dimension of justice has a positive impact
on the non-monetary success of corporate image; 2) Corporate governance in the dimension of social
responsibility has a positive impact on the success of non-monetary operations in terms of customer
satisfaction; 3) Corporate governance in the dimension of justice and social responsibility has a positive
impact on the success of non-monetary operations in terms of market share; 4) Corporate governance in
the dimension of social responsibility has a positive impact on the financial performance in terms of sales
growth; and 5) Corporate governance in the dimension of independence has a positive impact on the
financial performance in terms of net margin.
Keywords: corporate governance, operational success, information and communication technology
บทนํา
ในปจจุบนั บรรษัทภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ไดเขามามีบทบาทชวยในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการ และสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสีย เพราะการกํากับดูแลกิจการเกี่ยวของกับการจัด
ใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และ
ความสามารถในการแข งขันเพื่อรักษาเงินลงทุ น และเพิ่มคุ ณคาใหกับ ผูถือหุนในระยะยาวภายใต กรอบการมีจริ ยธรรมที่ ดี
ในกรณีของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะเห็นความสําคัญของ CG ไดอยางชัดเจน เนื่องจากประชาชน
จํานวนมากซึ่ง เป นผู ถื อหุนไม ส ามารถเข ารวมบริห ารจัด การบริ ษัท ได อย างใกลชิ ด จึง ต องแต ง ตั้ งบุ ค คลที่ ไ ว วางใจให เ ป น
กรรมการเพื่อเขาไปควบคุ มดูแ ลผูบ ริหารบริ ษัทอี กทอดหนึ่ ง การที่ จะเกิดความมั่นใจและไว วางใจกั นเป นทอด ๆ เช นนี้ไ ด
ก็จะตองมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลาวคือ กรรมการตองทําหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางเต็มที่
ไมใชตําแหนงในการหาประโยชนหรือฉวยโอกาสจากบริษัท ดูแลผูบริหารและฝายจัดการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
ผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับเงินลงทุนที่ใสเขามาในบริษัท ในขณะเดียวกันก็ตองใหสิทธิผูถือ หุนรับทราบขอมูลของ
บริษัท ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รวมถึงตรวจสอบการทํางานของกรรมการและผูบริหาร
การกํากับ ดูแลกิจการจึงถือเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการดํ าเนินธุรกิ จเจริญก าวหนาและสงผลใหองคกรไดรั บความ
เชื่อถือจากสั งคมโดยมุงเนน ความซื่อสัตย (Honesty) ความโปรงใส (Transparency) ความนาเชื่อถือ (Accountability)
ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเปนอิสระ (Independence) ความยุติธรรม (Justice) และความรับผิดชอบตอสังคม
(Social Responsibility) ซึ่งเปนขอบขายในการดําเนินการทางธุรกิจที่ตั้งอยูบนหลักการและความเชื่อเพื่อจะทําใหเกิดผล
ประโยชน ส ว นตั ว ในทางเศรษฐกิ จ และสามารถบริ ห ารนํ า พาให ธุ ร กิ จ สามารถอยู ร อดและประสบผลสํ า เร็ จ
(กรกนก ทิพรส และปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2548 : 194)
ความสําเร็จขององคกร (Organization Success) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนความสามารถขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกรขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไข ทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับองคกรและเปาหมาย ผูบริหารระดับสูง ผูนําการเปลี่ยนแปลง องคกรหนวยเหนือ
(สุนันทา เลาหนันท. 2550 : 24) ซึ่งตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกรในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย ดานภาพลักษณองคกร
(Corporate Image) ดานความพึง พอใจของลู กค า (Customer Satisfaction) ด านส วนแบ ง ตลาด (Market Share)
ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) และดานอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน 1 ในธุรกิจดาวรุงป 2560 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได
5 ป (2553-2558) ที่ประมาณ 19% เปนผลมาจากการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมของไทยใหมีประสิทธิภาพ
904 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

มากขึ้น ประกอบกับการนําเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลมาใชเพิ่มศักยภาพการแขงขัน รองรับการใชงาน Cloud และ Big Data
การทําธุรกรรมออนไลนเปนที่ยอมรับมากขึ้น การประมูลคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการ 4 G และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
นอกจากนี้การสงเสริมจากทางภาครัฐใหนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการ พัฒนาของอุปกรณคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหคาดการณวาธุรกิจจะมีทิศทางผลประกอบการในทางบวกมีการลงทุนในสินทรัพยอยางตอเนื่อง
และยังสามารถรักษาอัตรากําไรสุทธิเฉลี่ย 5 ปไวที่ราว 4% ตอป
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมา ผู ศึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาผลกระทบของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การต อ ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินงานของกลุมธุรกิจเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวาการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี มี ผลกระทบต อความสําเร็ จ
ในการดําเนิ นงานหรือไม อยางไร ผลลั พธ ที่ไดจากการศึกษาสามารถใชเ ปนแนวทางในการพัฒนานโยบายการกํากับ ดูแ ล
กิจการที่ ดี เ พื่ อให ธุร กิ จนั้ นประสบความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นงาน สามารถทํ าให ธุร กิ จเป นที่ ย อมรั บ เป นที่ น าเชื่ อถื อและ
ศรั ท ธาจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งและทํ า ให อ งค ก รหรื อ ธุ ร กิ จ นั้ น ๆ สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)
Jensen and Meckling (1976 : 15) ไดกลาววาทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เปนการศึกษาในรูปแบบที่
เคร ง ครั ด ซึ่ ง ได พ รรณนาพฤติ กรรมของคูสั ญ ญา และความสั ม พั นธ ที่ จะเป นจริ ง ระหว างตั วการ (Principal) และตั วแทน
(Agent) ภายใตสัญญานั้น
การประยุ กตใ ชท ฤษฎีตั วแทนเพื่อพรรณนาความสัม พันธอันจะเกิ ดขึ้ นจริง ระหวางตั วการกั บตั วแทน กําหนดให
เจาของกิจการผูเปนเจาของสวนของทุนเปนตัวการ แลวกําหนดใหผูบริหารทําหนาที่เปนตัวแทน โดยเมื่อทําสัญญาจางแลว
เจาของจะมอบอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดแกผูบริหารเพื่อการสรางมูลคาของกิจการใหอยูในระดับที่สูงที่สุด
ทฤษฎี ตัวแทนตั้ ง เป นข อสมมติ ฐานว า ผูบ ริ หารมี พฤติกรรมที่ไ มพึ งประสงค ทางธรรมชาติพ รอมกันสองลั กษณะ
ลักษณะแรก ผูบริหารเปนผูที่เห็นประโยชนสวนตนอยางยิ่ง (Self-Interest) และจะทํากิจใดๆ เพื่อทําใหผลประโยชนทั้งที่อยู
ในรูปของตัวเงินและมิไดอยูในรูปตัวเงิน ตกแกตนและพวกพองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สวนลักษณะที่สองเปนลักษณะของ
ผูที่ฉวยโอกาสอยางยิ่ง (Opportunistic) โดยผูบริหารจะพยายามหาและสรางโอกาสใหตน สามารถตักตวงผลประโยชนโดย
การใชอํานาจที่ตนมีอยู ภายใตเงื่อนไขที่การกระทํานั้นเปนการกระทําที่ถูกตอง ในความหมายแคบคือ เปนการกระทําที่พิสูจน
ไมได หรือพิสูจนไดยากวาเปนการกระทําที่ผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกิจการ เปนการผิดสัญญา หรือเปนการผิดกฎหมาย
เจาของกิจการทราบพฤติกรรมทั้งสองลักษณะนี้ของผูบริ หารเปนอยางดี และทราบตอไปดวยวา หากผูบริหารใช
อํานาจในการตักตวงผลประโยชนจากกิจการในจํานวนที่มากขึ้น ผลประโยชนซึ่งตกแกตนยอมเหลือนอยลง แตเจาของอาจมี
ความจําเปนที่ยังคงตองจางผูบริหารนั้นอยู เพราะผูบริหารเปนบุคคลซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวดานการบริหารจัดการกิจการ
ซึ่งผูลงทุนที่เปนเจาของกิจการไมมีความสามารถในลักษณะนั้น
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรในการวิจัยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย ตลอดจนงานที่เกี่ยวของสามารถกําหนดตัวแปรในการวิ จัย
ดังนี้
ตัวแปรตน (X) ประกอบดวย การกํากับดูแลกิจการทั้ง 7 ดาน
1. ดานความซื่อสัตย (Honesty)
2. ดานความโปรงใส (Transparency)
3. ดานความนาเชื่อถือ (Accountability)
4. ดานความรับผิดชอบ (Responsibility)
5. ดานความเปนอิสระ (Independence)
6. ดานความยุติธรรม (Justice)
7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
ตัวแปรตาม (Y) คือ ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ประกอบดวย
1. ดานภาพลักษณองคกร (Corporate Image)
2. ดานความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)
3. ดานสวนแบงตลาด (Market Share)
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย
1. ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)
2. ดานอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
ตัวแปรตน
การกํากับดูแลกิจการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานความซื่อสัตย
ดานความโปรงใส
ดานความนาเชื่อถือ
ดานความรับผิดชอบ
ดานความเปนอิสระ
ดานความยุติธรรม
ดานความรับผิดชอบตอสังคม

ตัวแปรตาม
ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ความสําเร็จในการดําเนินงานทีไ่ มใชตัวเงิน
1. ดานภาพลักษณองคกร
2. ดานความพึงพอใจของลูกคา
3. ดานสวนแบงตลาด
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน
4. ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
5. ดานอัตรากําไรสุทธิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย “ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย”
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร (Population) ที่ ใ ช ใ นการศึ กษา คื อ ผู บริ ห าร และผู ทํ าบั ญชี ข องบริษัท มหาชนจํ ากั ด ในกลุ ม ธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนรวมทั้งสิ้น 40 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ศึ กษา ได แ ก ผู บ ริ ห าร และผู ทํ าบั ญ ชี ข องของบริ ษัท มหาชนจํ ากั ด ในกลุ ม ธุ ร กิ จเทคโนโลยี ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนรวมทั้งสิ้น 40 คน ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
ได 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถามซึ่งถูกพัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต และประกอบดวย
ตอนที่ 1 ข อมู ล ทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั กษณะแบบสอบถามเป นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน และรายได
เฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจเทคโนโลยี เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย
ประเภทของธุรกิจของกิจการ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวนพนักงานทั้งหมดในปจจุบัน เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก
และรายไดเฉลี่ยตอปขององคกร
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น มาตราส ว นประมาณค า
ซึ่ง ประกอบด วย ด านความซื่ อสั ต ย จํ านวน 4 ข อ ด านความโปร ง ใส จํ านวน 4 ข อ ด านความน าเชื่ อถื อ จํ านวน 4 ข อ
ดานความรับ ผิด ชอบ จํานวน 4 ข อ ดานความเปนอิส ระ จํ านวน 4 ขอ ด านความยุติ ธรรม จํานวน 4 ขอ และดานความ
รับผิดชอบตอสังคม จํานวน 4 ขอ รวมทั้งสิ้น 28 ขอ
โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
ระดับคะแนน
5
หมายถึง
การเห็นดวยมากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง
การเห็นดวยมาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใช ตัวเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา ซึ่งประกอบดวย ดานภาพลักษณองคกร จํานวน 3 ขอ ดานความพึงพอใจของลูกคา จํานวน 3 ขอ และดานสวน
แบงตลาด จํานวน 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 9 ขอ
โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
ระดับคะแนน
5
หมายถึง
การเห็นดวยมากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง
การเห็นดวยมาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เป นตัวเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา ซึ่งประกอบดวย ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย จํานวน 2 ขอ และดานอัตรากําไรสุทธิ จํานวน 2 ขอ
รวมทั้งสิ้น 4 ขอ
โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
ระดับคะแนน
5
หมายถึง
การเห็นดวยมากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง
การเห็นดวยมาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
4. วิธีวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ผานโปรแกรม SPSS ที่สําคัญดังนี้
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติวิเคราะหลักษณะขอมูลทั่วไปของประชากร
กลุ ม ตั ว อย าง และข อมู ล ทั่ วไปของธุ ร กิ จ ได แ ก การวิ เ คราะห ค าความความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage)
สถิติวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน และความสําเร็จในการ
ดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. การวิ เ คราะห ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว างตั วแปร โดยใช ก ารวิ เ คราะห ข องเพี ย รสั น (Pearson
Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม และระหวางตัวแปรตนดวยกัน
3. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทําการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
5. สมมติฐานในการวิจัย
1. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ดานภาพลักษณองคกรของ
บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
2. การกํ ากับดูแลกิ จการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็ จในการดํ าเนินงานที่ไมใชตั วเงิน ดานความพึง พอใจของ
ลูกคาของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
3. การกํากับดูแลกิ จการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็ จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ดานสวนแบงตลาดของ
บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
4. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ดานอัตราการเจริญเติบโต
ของยอดขาย ของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
5. การกํ ากับดูแลกิ จการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็ จในการดํ าเนินงานที่เปนตัวเงิน ดานอัตรากําไรสุทธิ ของ
บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 40 คนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.50)
อายุ มากกวา 40 ป (รอยละ 45.00) ระดับการศึกษาปริญญาโท (รอยละ 60.00) ตําแหนงงานในปจจุบันสวนใหญเปน
เจ า ของกิ จ การ (ร อ ยละ 45.00) และผู จั ด การ (ร อ ยละ 45) ประสบการณ ก ารทํ า งาน มากกว า 10 ป
(รอยละ 75.00) รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 200,000 บาท (รอยละ 47.50)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจเทคโนโลยี จํานวน 40 บริษัท สวนใหญเปนธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (รอยละ 75.00) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ มากกวา 15 ป (รอยละ 42.50) จํานวนพนักงานทั้งหมดใน
ปจจุบัน มากกวา 150 คน (รอยละ 42.50) เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1 – 100 ลานบาท (รอยละ 57.50) และรายไดเฉลี่ยตอป
ขององคกร 1 -500 ลานบาท (รอยละ 62.50)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยอธิบายผลในรูปแบบ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แปลคาความหมายระดับความคิดเห็น สรุปผลไดดังนี้
พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ มี ค วามคิ ด เห็ นว า การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการในด านความน า เชื่ อถื อมี ผ ลต อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยมากที่สุด ไปถึงนอยที่สุด
เรียงตามลําดับดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ระดับความ
การกํากับดูแลกิจการ
S.D.
xˉ
คิดเห็น
1. ดานความนาเชื่อถือ
2. ดานความยุติธรรม
3. ดานความรับผิดชอบ
4. ดานความรับผิดชอบตอสังคม
5. ดานความซื่อสัตย
6. ดานความโปรงใส
7. ดานความเปนอิสระ
โดยรวม

4.48
4.37
4.36
4.36
4.29
4.26
4.24
4.34

0.42
0.56
0.52
0.47
0.51
0.51
0.47
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตอนที่ 4 และตอนที่ 5 ความคิดเห็ นเกี่ยวกั บความสํ าเร็จในการดําเนินงาน โดยอธิบ ายผลในรูปแบบ คาเฉลี่ ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลคาความหมายระดับความคิดเห็น สรุปผลไดดังนี้
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน
1. ดานภาพลักษณองคกร
2. ดานความพึงพอใจของลูกคา
3. ดานสวนแบงตลาด
โดยรวม
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน
1. ดานอัตรากําไรสุทธิ
2. ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
โดยรวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.36
4.36
4.36
4.36

0.57
0.46
0.64
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
2
3

2.34
2.11
2.22

1.08
1.08
1.08

นอย
นอย
นอย

1
2

อันดับ

จากขอมู ลในตารางที่ 2 พบว า ความคิด เห็นที่ มีผ ลตอความสําเร็จในการดํ าเนิ นงานที่ไ ม ใช ตั วเงิ นของบริ ษัท ใน
กลุ ม ธุ ร กิ จเทคโนโลยี ใ นประเทศไทย ทั้ ง ด า นภาพลั กษณ องค กร ด านความพึ ง พอใจของลู กค า และด า นส วนแบ ง ตลาด
อยูในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงินของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยี
ในประเทศไทยนั้น ดานอัตรากําไรสุทธิ อยูในระดับนอย และดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย อยูในระดับนอย เชนกัน
ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะหของ เพียรสัน
(Pearson Correlation) และการหาคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)
จากการวิ เ คราะห ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร โดยใช ก ารวิ เ คราะห ข องเพี ย รสั น
(Pearson Correlation) พบวาตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางกัน และตัวแปรตนมีความสัมพันธ
เชิงเสนตรงระหวางกันอยูในระดับต่ําและยอมรับได
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน
ดานภาพลักษณองคกร
ตัวแปรอิสระ
1. ดานความซื่อสัตย
2. ดานความโปรงใส
3. ดานความนาเชื่อถือ
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความเปนอิสระ
6. ดานความยุติธรรม
7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.970, F = 148.710, Sig = 0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Standardized
Coefficients
Beta
-0.422
0.321
-0.005
0.009
-0.059
1.042
0.027

t-value

Sig.

-1.967
1.491
-0.141
0.184
-1.554
20.660
0.515

0.058
0.146
0.889
0.855
0.130
0.000*
0.610
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ ไมใชตัวเงิน
ดานความพึงพอใจของลูกคา
Standardized
ตัวแปรอิสระ
Coefficients
t-value
Sig.
Beta
1. ดานความซื่อสัตย
0.341
1.011
0.320
2. ดานความโปรงใส
-0.316
-0.936
0.356
3. ดานความนาเชื่อถือ
-0.118
-1.947
0.060
4. ดานความรับผิดชอบ
-0.026
-0.352
0.727
5. ดานความเปนอิสระ
0.007
0.120
0.905
6. ดานความยุติธรรม
0.061
0.772
0.446
7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม
0.952
11.454
0.000*
หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.926, F = 57.505, Sig = 0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน
ดานสวนแบงตลาด
ตัวแปรอิสระ
1. ดานความซื่อสัตย
2. ดานความโปรงใส
3. ดานความนาเชื่อถือ
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความเปนอิสระ
6. ดานความยุติธรรม
7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม
หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.975, F = 179.098, Sig = 0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Standardized
Coefficients
Beta
0.154
-0.152
0.054
0.056
-0.033
1.008
-0.103

t-value

Sig.

0.788
-0.773
1.540
1.296
-0.961
21.881
-2.124

0.436
0.445
0.133
0.204
0.344
0.000*
0.041*
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน
ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
ตัวแปรอิสระ
1. ดานความซื่อสัตย
2. ดานความโปรงใส
3. ดานความนาเชื่อถือ
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความเปนอิสระ
6. ดานความยุติธรรม
7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม
หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.401, F = 3.065, Sig = 0.014
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Standardized
Coefficients
Beta
-0.952
1.021
0.299
0.101
-0.291
-0.105
-0.539

t-value

Sig.

-0.991
1.059
1.731
0.473
-1.724
-0.467
-2.276

0.329
0.297
0.093
0.639
0.094
0.644
0.030*

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เ ปนตัวเงิน
ดานอัตรากําไรสุทธิ
ตัวแปรอิสระ
1. ดานความซื่อสัตย
2. ดานความโปรงใส
3. ดานความนาเชื่อถือ
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความเปนอิสระ
6. ดานความยุติธรรม
7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม

Standardized
Coefficients
Beta
-0.071
-0.009
0.081
0.111
-0.400
0.126
-0.340

t-value

Sig.

-0.065
-0.008
0.414
0.461
-2.092
0.494
-1.267

0.949
0.994
0.681
0.648
0.044*
0.625
0.214

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.232, F = 1.384, Sig = 0.022
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษา เรื่ อง ผลกระทบของการกํ ากับ ดู แลกิ จการตอความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นงานของบริษัท ในกลุ มธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินใน
มิติดานภาพลักษณองคกร ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจัยของ เบ็ญจวรรณ ชาติจอหอ (2550) พบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีมี
ความสัมพันธและมีผลกระทบตอภาพลักษณองคกรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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หากผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานสามารถสรางภาพลักษณที่ดีให
เกิดขึ้นกับองคกร ซึ่งภาพลักษณองคกรมีความสําคัญ สามารถทําใหหนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากบุคคล
ที่เกี่ยวของและจะทําใหองคกรนั้นมีความ เจริญกาวหนาอยางมั่นคงในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ทั้งทางดานเทคโนโลยีและ
การแขงขันตอไป
2. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความรับผิดชอบตอสั งคมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่
ไมใชตัวเงินในมิติดานความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรกนก ทิพรส และปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ
(2548) พบวา หากผูประกอบธุรกิจใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะ
นําพาธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดโดยใชหลักการของบรรษัทภิบาล ซึ่งเปนหลักในการสรางคุณคา นําพาสูความรุงเรือง และ
การเจริญเติบโตอยางมั่นคงขององคกรภาคเอกชนที่เนนเรื่องของความรับผิดชอบ
หากผูบริหารนําหลักบรรษัทภิบาลมาใชในการดําเนินธุรกิจจะเปนประโยชนตอการบริหารงานและสามารถนําพาให
ธุรกิจสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในตลาดที่มีการแขงขันได
3. การกํากับดูแลกิจการในดานความยุติธรรม และดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินในมิติดานสวนแบงตลาด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สายทิพย จะโนภาษ (2549) พบวา
ในการทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมาภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเปนผลใหรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ
ที่เ ผยแพร โ ดยบริ ษัท สามารถแสดงภาพที่ ถู กต องและครบถวนเกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ นและผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัท
หากผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานสามารถพัฒนาองคกรใหไปสู
ความสําเร็จในอนาคตได
4. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปน
ตัวเงินในมิ ติ ดานอัต ราการเจริญ เติบ โตของยอดขาย ซึ่ งสอดคล องกั บผลการวิจัย ของ อรวรรณ ศรี แ กว (2552) พบว า
การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความสัมพันธและผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม
สรุปไดวา ควรมีการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกอใหเกิดทักษะ การมีประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
สามารถพัฒนาองคกร สรางความได เปรี ยบทางการแขง ขัน นอกจากนี้ยั งชวยสร างมู ลคาเพิ่ม ให กับองคกร และก อให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางแทจริงใหแกกลุม ธุรกิจ SMEs หรือกลุมธุรกิจอื่น ที่สนใจนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคต ตอไป
5. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความเปนอิสระมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงินใน
มิติดานอัตรากําไรสุทธิ ซึ่งสอดคล องกับ ผลการวิจัย ของ พิภพ วชัง เงิน (2546) พบวา จริยธรรมก อใหเ กิด ภาพลักษณที่ ดี
(Good Image) ซึ่งภาพลักษณที่ดีมีผลตอตําแหนงทางการคาขององคกร (Positioning) และมีผลตอความภักดีที่ผูบริโภคมีตอ
สินคาและบริการและภาพลักษณทางการคาที่ดีมีผลโดยตรงตอการกําหนดราคา (Pricing) และความภักดีตอสินคาและบริการ
มีผล โดยตรงตอยอดขาย (Sales Volume) ซึ่งราคาขายและยอดขายมีผลโดยตรงตอกําไร
สรุปไดวา จริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาแหงรายไดและความร่ํารวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชงาน
1. ผูบริหาร ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานสามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับ
องคกร ซึ่งภาพลักษณองคกรมีความสําคัญ สามารถทําใหหนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และจะทําใหองคกรนั้นมีความ เจริญกาวหนาอยางมั่นคงในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ทั้งทางดานเทคโนโลยีและการแขงขัน
ตอไป
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2. ผูบริหาร ควรใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะนําพาธุรกิจ
ให ประสบความสําเร็จได โดยใช หลั กการของบรรษัท ภิบ าล ซึ่ง เป นหลั กในการสรางคุณคา นํ าพาสูค วามรุง เรื อง และการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคง ซึ่งนําพาใหธุรกิจสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในตลาดที่มีการแขงขันได
3. ผู บริหาร ควรมุงเน นใหความสําคัญกับภาพลักษณองคกร ด านความเลื่อมใสและ ศรั ทธา อาทิ การสร างการ
ยอมรับในคุณภาพของผลงานที่ลูกคาไดรับ การรักษาชื่อเสียงเกียรติ ยศ รวมไปถึงการรักษามาตรฐานในคุณภาพการบริการ
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและมีความทรงจําที่ดีตอองคกร อันนําไปสูความสําเร็จขององคกรตอไป
4. จริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาแหงรายไดและความร่ํารวย เพราะจริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี (Good Image)
ซึ่งภาพลักษณทดี่ ีมีผลตอตําแหนงทางการคาขององคกร (Positioning) และมีผลตอความภักดีที่ผูบริโภคมีตอสินคาและบริการ
และยังมีผลโดยตรงตอการกําหนดราคา (Pricing) และยังมีผลโดยตรงตอยอดขาย (Sales Volume) ซึ่งราคาขายและยอดขาย
มีผลโดยตรงตอกําไร ดังนั้น ผูบริหาร ควรมุงเนนใหความสําคัญกับจริยธรรมทางธุรกิจ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต
1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกลุมธุรกิจประเภทอื่นๆ อาทิ ธุรกิจไฟฟา ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน
2. ควรทําการศึกษาการสรางกลยุท ธการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ มีต อภาพลั กษณองคกรหรื อการสรางกลยุท ธการมี
ภาพลักษณที่ ดี ขององค กรที่ มีต อความสําเร็จขององค กรในการดํ าเนิ นธุ ร กิจเพื่อใหง านวิ จัย มีค วามหลากหลายและเป นที่
นาสนใจตอไป
3. ควรทํ าการวิ จัย ว า นอกเหนื อ จากป จจั ย ที่ ไ ด วิ จัย ไปแล ว มี ป จ จั ย ด านใดอี กบ างที่ ส ง ผลต อป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
ความสําเร็ จในการดําเนินงานขององค กร หรือการบรรลุผลสํ าเร็จตามเปาหมายขององค กร เพื่อให งานมี ความนาสนใจขึ้ น
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันได
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พิภพ วชังเงิน. (2546). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสาสน (1977) จํากัด
สุนันทา เลาหนันทน. (2550). การสรางทีมงาน. กรุงเทพฯ : แฮนดเมดสติกเกอรแอนดดีไซน.
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. คนเมื่อ 24 เมษายน
2560 จาก https://www.set.or.th/th/company/companylist.html
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ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี
Professionalism of the Auditor the Audit Quality of Audit Offices
ลัดดาวัลย ยอดบัว1* และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ2์
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ภาควิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อนําเสนอความเปนมืออาชี พของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ยกระดับความนาเชื่อถือของ
คุณภาพการสอบบัญชี ของสํานักงานสอบบัญชี เปนผลสะทอนใหเห็นวาผูสอบบัญชีรับอนุญาต สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความถูกตองในสวนที่เปนสาระสําคัญ การรายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชี แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ผลงานเปนที่นาเชื่อถือและสรางความมั่นใจใหกับ
ผูใชงบการเงิน ปฏิบัติงานอยางมีคณ
ุ ธรรม เที่ยงธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเปนอิสระ ตามมาตรฐานวิชาชีพ คํานึงถึง
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทางใหสํานักงานสอบบัญชี นําไปพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐาน
สากล
คําสําคัญ: คุณภาพการสอบบัญชี การสอบบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Abstract
This article is intended to offer a professional accountant. Raise the trust level of the quality
of the Audit Office, as a result, reflecting that the auditor. Can the validation in respect to the subject
matter hereof. The audit report and certificate accounts. Show the financial position and results of
operations in accordance with generally accepted accounting principles effectively and efficiently. The
works are trustworthy and build trust with users of financial statements. Operating ethically justified with
honesty. An independent, professional standards, regardless of the professional development of self
continued to guide the Audit Office. Improve the quality to international standards
Keywords: audit quality, auditing, public account
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1. บทนํา
จากกรณีลมละลายของ Enron ในสหรัฐเอเมริกาเมื่อป 2543 และกรณีการตกแตงบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศตาง ๆ นานาประเทศ จึงใหความสําคัญกับคุณภาพรายงานทางการเงินมากขึ้น โดยมาตรการที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
การจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการสอบบัญชีที่เขมงวดขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและปองกันการเกิดขอผิดพลาดในอนาคต
รวมทั้งในป 2545 Technical Committee ของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”)
ไดออกแถลงการณวาดวยเรื่อง “Principles for Auditor Oversight” เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิ บัติ โดยให ความสําคัญ กับ ความเป นอิ สระจากผูป ระกอบวิช าชี พของหน วยงานกํ ากั บดู แลของประเทศสมาชิก IOSCO
ธนาคารโลกเห็นว า ประเทศไทยควรมีหน วยงานที่ เปนอิสระจากผูประกอบวิช าชีพในการทําหนาที่ตรวจสอบ การควบคุ ม
คุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี (Quality Assurance & Review) ดังนั้น เพื่อเปนการยกระดับความนาเชื่อถือของผูสอบ
บัญชีไทย อันจะสงผลใหเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนไทย และเปนการพัฒนาระบบการรายงาน
ทางการเงินของไทยไปสูมาตรฐานสากล ในปลายป 2553 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึง
ไดปรับปรุงแนวทางการกํากับ ดูแลการสอบบัญชี โดยใหผูส อบบัญชีในตลาดทุนไทยสังกัดสํ านักงานสอบบัญชีที่มีร ะบบการ
ควบคุ ม คุ ณภาพงานสอบบั ญ ชี ตามมาตรฐานสากล อี ก ทั้ ง ยั ง ได เ ข าร ว มเป นสมาชิ ก ของ International Forum of
Independent Audit Regulators (“IFIAR”) ตั้งแต กันยายน 2553 เพื่อใหระบบการกํากับดูแลผูสอบบัญชีของประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากตางประเทศ และเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ในการกํากับดูแลผูสอบบั ญชีของ
หนวยงานอิสระของตางประเทศอีกดวย พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงไดกําหนดใหผูสอบ
บัญชีของกิจการในตลาดทุนตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในตลาด
ทุนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลผูสอบบัญชีสากล โดยเปนการกํากับดูแล ทั้งในดานคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีแตล ะรายและคุณภาพของสํานักงานสอบบัญ ชีที่ผูสอบบั ญชีสังกัด ดวย สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อศึกษาความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีที่มีผลตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี
3. วิธีการศึกษา
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (2557) ระบุวาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ (IES) ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) อธิบายเรื่องระดับความเชี่ยวชาญระดับสูง เนนเรื่องตอไปนี้
3.1 การเลือกใชและการบูรณาการหลักการและทฤษฎีจากความรูค วามสามารถเชิง เทคนิคด านตางๆ เพื่อบริ หารและ
ดําเนินโครงการและงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย
3.2 การบูรณาการความรูความสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพเพื่อบริหารและดําเนินโครงการและงานที่ได รับ
มอบหมาย
3.3 การใชดุลยพินิจตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับคานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ
3.4 การประเมิน การวิจัย และการแกไขปญหาที่ซับซอน ภายใตการควบคุมงานอยางมีขอบเขต
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3.5 การคาดคะเนสถานการณ การขอคําปรึกษาอยางเหมาะสม และการพัฒนาแนวทางแกไขประเด็นและปญหาที่ซับซอน
3.6 การนําเสนอและการอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของในเชิงโนมนาวใจใหกับผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมไดอยางสม่ําเสมอ
ผลการเรียนรูขั้นสูงจะเกี่ยวของกับสถานการณในการทํางานที่มีลักษณะคลุมเครือ ซับซอน และไมแนนอน
4. เนื้อหาบทความ
4.1 ประวัติความเปนมาของสํานักงานสอบบัญชี
สําหรับ วิวัฒนาการของสํานักงานสอบบัญชีใ นประเทศไทยนั้นไดรับอิท ธิพลมาจากประเทศสหรั ฐอเมริกา ในชวง
ศตวรรษที่ 20 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ของฝายบริหาร
ออกจากผูถือหุนอยางชัดเจน รวมทั้งผลกระทบจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีอ ากร ภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมาสงผลใหสํานักงานสอบบัญชี มีการขยายบทบาทความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชีและขอบเขตการทํางานของผูสอบบัญชี ซึ่งแตเดิมจํากัดเฉพาะดานการตรวจสอบบัญชีเทานั้น ไดขยายถึงการใหบริการ
ดานอื่นๆ เฉพาะดาน เชน ดานภาษีอากร การใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสงผลใหสํานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญไดขยายงานไปในระดับนานาชาติ การรวมตัวของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ สงผลใหมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้นของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความสัมพันธกับสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญในตางประเทศ โดยเฉพาะ
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ทางภาครัฐบาลไดมีนโยบายที่จะสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยเพื่อระดมทุนสู
ภาคการผลิตที่แทจริง ดวยการสนับสนุนใหบริษัทจํากัดเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ นําหุนออก
ขายตอนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยเหตุนี้ จากพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
จึงมีการกําหนดใหมีการใหความเห็นชอบตอผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อเป นการกลั่ นกรองของคุ ณสมบั ติ ข องผู ส อบบั ญ ชี ที่ ล งนามรั บ รองงบการเงิ นเพื่ อให ง บการเงิ นมี ค วามน าเชื่ อถื อ
ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลตอประชาชนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ถูกตองตามที่ควร ซึ่งเปนการให
ขอมูลที่เปนภาพของกิจการที่แทจริงตอนักลงทุน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2547) นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชีหรือดานการทําบัญชีตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) นิติบุคคลตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไข ดังนี้
นิติบุคคลที่ใหบริการการสอบบัญชี หรือการทําบัญชีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใชบังคับ
ใหยื่นจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 1 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คือ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2548 แต
หากใหบริการภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยื่นขอจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 30 วัน หลังจากการ
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยแลวเสร็จ โดยสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดคาจดทะเบียน
นิติบุคคลไว รายละ 2,000 บาท และตองยื่นขอตออายุทุก 3 ป นับจากวันจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยดําเนินการตอ
อายุภายใน 3 เดือนกอนใบทะเบียนหมดอายุ
นิติบุคคลนั้นตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามตามประเภท จํานวน หลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการใหบริการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการใหบริการ
สอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นใหบริการการสอบบัญชีหรือการทําบัญชีอยูกอนวันที่ 23
ตุลาคม 2547 ซึ่งเปนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ นอกจากกําหนดใหจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีแลว
- นิติบุคคลนั้นต องจัดใหมีหลั กประกันเพื่อประกันความรั บผิดตอบุคคลที่สามใหครบถ วนภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมเกินกวาสามป
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- กรณีที่เ ปนนิ ติบุค คลที่ ใหบ ริการสอบบัญ ชี ก็ ตองดําเนินการใหบุค คลซึ่ งมีอํานาจลงนามผูกพั นนิติ บุคคลในการ
ใหบริการสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีภายในสามป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับนั้น ก็คือภายในวันที่ 22 ตุลาคม
2550 นั่นเอง
(2) ในกรณีผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม นิติบุคคลซึ่งผูสอบบัญชีนั้นสังกัดอยู ตองรวมรับผิดด วยอยาง
ลูกหนี้รวม และหากยังไมสามารถชําระคาเสียหายไดครบจํานวนใหหุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจผูกพันนิติ บุคคลนั้น ตอง
รวมรับผิดจนครบจํานวนเวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําผิดที่ตองรับผิด
4.2 สํานักงานสอบบัญชี
หมายถึ งบุ คคล คณะบุ คคล และนิติ บุ คคลซึ่ ง เป นผู รั บผิ ด ชอบในการทํ าบัญ ชีข องผู มีห น าที่ จัด ทํ าบั ญชี ใ หเ ปน ไปตาม
หลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการบริการใหคําปรึกษาทางดานบัญชีภาษีอากรและบริการอื่นๆ
จากความหมายของการสอบบัญชีขางตน สามารถสรุปไดวาสํานักงานสอบบัญชี หมายถึง หนวยงานที่ใหบริการหลักใน
การสอบบัญ ชีห รือการตรวจสอบงบการเงิ นและขยายขอบเขตของการบริการไปยั งบริ การพิสู จน ความจริง (Attestation)
บริการใหความเชื่อมั่น (Assurance) แกองคกรธุรกิจ
4.3 คุณภาพการสอบบัญชี
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เปนกระบวนการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผูใชงบการเงินที่มีตอ งบการเงิน การ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเกิดขึ้นไดโดยการแสดงความเห็นของผูส อบบัญชี วางบการเงินไดจัดทําขึ้นในสาระสําคัญตามแมบท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหรือไม ในกรณีของแมบทเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปสวนใหญ ความเห็นดังกลาวจะเกี่ยวของกับ
การระบุวา งบการเงินถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแมบทหรือไม การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของทําใหผูสอบบัญชีสามารถ แสดงความเห็นดังกลาวได สภาวิชาชีพในพระบรม
ราชูปถัมภ (2556)
งบการเงินที่ตองไดรับการตรวจสอบ คืองบการเงินของกิจการ ที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารของกิจการ ภายใตการกํากับ
ดูแลของผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไมไดกําหนด ความรับผิดชอบของผูบริหารหรือผูมีหนาที่ในการ
กํากับ ดูแ ล และไมไ ดล บล างขอกฎหมาย หรื อข อบั ง คับ ที่กําหนดความรับ ผิด ชอบของบุ คคลดั งกลาว อย างไรก็ต าม การ
ตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีเปนการตรวจสอบบนหลักการที่วา ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับ ดูแล (ในกรณีที่
เหมาะสม) ไดรับทราบถึงความรับผิดชอบอันเปนพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงินไมไดปลด
เปลื้องความรับผิดชอบของผูบริหารหรือผูมี หนาที่ในการกํากับดูแล เพื่อเปนหลักพื้นฐานในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี (2557) มาตรฐานการควบคุมภาพ ฉบับที่ 1 องคประกอบที่สําคัญคือ
1. ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานคือ สํานักงานตองจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให
ตระหนักวาคุณภาพเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน บทบาทของหัวหนาสํานักงานสอบบัญชีเพื่อใหสํานักงานมีคุณภาพตามที่
กําหนด
2. ขอกําหนดด านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวของ คือ การกําหนดให สํานักงานและบุ คลากรของสํ านั กงานปฏิบั ติต าม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
3. การตอบรับงานสอบบัญชี สํานักงานตองมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการ
คงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
4. ทรั พ ยากรบุ ค คล สํ านั กงานต องออกแบบวิ ธีป ฏิ บั ติ เ พื่ อให สํ านั กงานมี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณภาพ มี ทั กษะความรู
ความสามารถ และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ
5. การปฏิบัติงาน กําหนดวิธีปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. การติดตามผลคือ การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่กําหนดไว
คุณภาพการสอบบัญชี ประยุกตจากแนวคิดลักษณะคุณภาพการสอบบัญชีประกอบดวย (อุษณา ภัทรมนตรี, 2547 : 39-40)
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1. ความถูกตอง (Accuracy)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectiveness)
3. ความชัดเจน (Clearness)
4. ความกะทัดรัด (Conciseness)
5. ความคิดสรางสรรค (Creation)
6. ความสมบูรณ (Completion)
7. ความทันกาล (Timeliness)
4.4 ความหมายของคุณภาพการสอบบัญชี
คุณภาพการสอบบัญชี เปนการประเมินคุณภาพของการรายงานผลการดําเนินงานที่แสดงไวในรายงานทางการเงิน
เปนสาระสําคัญทางดานภาษีอากร การรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีที่แสดงในงบการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในลักษณะของขอมูลที่มีคุณคาตอผูใชรายงานทางการเงิน หรือ ขอมูลที่แสดง
ในรายงานทางการเงินจะตองเปนประโยชน มีคุณคาตอผูใชรายงานทางการเงิน เปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชง บ
การเงิน เปนสิ่ง ที่สะทอนใหเห็นถึ งความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี สามารถปฏิบัติง านในความรับผิด ชอบของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการสรางความเชื่อมั่น ความถูกตอง และครบถวนในสาระสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใช
งบการเงิน
4.5 ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ในปจจุบันทุกธุรกิจมีการแขงขันและยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หรือองคกรตางมีการปรับปรุงพั ฒนาการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้เพราะองคกรตางๆ เหลานั้นตางแสวงหาความเปนเลิศทางธุรกิจ หรือแสวงหาความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ หรือการดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบ และหากวาองคกรหรือบุคคลตางๆ ที่ประสบความสําเร็จนั้น จะตองประกอบดวย
ปจจัยสํ าคัญตางๆ มากมาย โดยหนึ่งในป จจัยสําคัญตางๆ เหลานั้น มีอยูป จจัยหนึ่ งที่นํามาซึ่งความสําเร็ จของกิจการ หรื อ
บุคคล ไดแก ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งมีผูใหความเห็นของความเปนมืออาชีพ ไวหลายแนวทาง ตัวอยางเชน
องคกรหรือบุคคลจะตองตระหนักถึงตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาใช เพราะวามีหลายทางเลือก และเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ กระบวนการนําการทํางานแบบมืออาชีพแนวใหมมาใช และกลไกของการใหผูคน
เขามามีสวนรวมใหมากพอจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองคิดใหรอบคอบ (นันทวรรณ วงศไชย, 2552:17-18)
1. ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual)
2. ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional)
3. ดานบุคคล (Personal)
4. ดานทักษะสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication)
5. ดานองคกร (Organizational)
4.6 ความหมายของความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี หมายถึง มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ความรู ความสามารถ ที่มีคุณภาพ มี
ความเปนอิสระในการดําเนินงาน ไมเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เปนสาระสําคัญ ยึดถือในจรรยาบรรณแห งวิชาชีพ
อยางเครงครัด ผู สอบบัญชี รับอนุญาต ตองใชค วามเปนมืออาชี พในการสอบบัญ ชีให แกธุรกิจ เพื่ อนํ ามาสูความแข็งแกร ง
ศักยภาพ ความอยูรอด และความสําเร็จมีการยึดถือการปฏิบัติงานที่เปนระบบ ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีจะมีคุณคา
สูงขึ้นถามีการผสมผสานทักษะตางๆ เพื่อคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีอยางมืออาชีพ
4.7 วัตถุประสงคของความเปนมืออาชีพ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนที่ยอมรับขององคกร หรือบุคคลภายนอก โดยอาศัยการฝกฝน
และพัฒนาอยูตลอดจนเกิดความเชี่ยวชาญ หรือเปนมืออาชีพ ความเปนมืออาชีพมีความสําคัญมากในการปฏิบัติงาน ความ
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เปนมืออาชีพในตัวยอมสงผลดีตอตนเองและดานการงาน สังคมยอมรับในผลลัพธที่ออกมา ดังนั้นความสําคัญของการเปนมือ
อาชีพแบงออกไดเปน 12 ขอ ดังนี้ (จําลักษณ ขุนพล,2551)
4.7.1 ไมล้ําเสน การเปนมืออาชีพควรระวังการพูด กิริยา ทาทาง การเขียน และการลงมือทํางาน ไมวิจารณ
งาน ไมกาวกายงานของบุคคลอื่น
4.7.2 ศึกษาเรียนรูไดดวยตัวเอง โดยทํางานแบบสรางสรรค คิด เปนระบบปองกันการเกิดปญหาใหม และ
ปองกันปญหาเดิมที่เกิดซ้ําซาก ประเมินสถานการณ ศึกษาขอมูล มองความเปนไปได และหาแนวทางการทํางานใหม ๆ
4.7.3 มีความรับผิดชอบ สามารถยอมรับและจัดการกับผลที่เกิดขึ้น ทั้งผลโดยตรงและผลกระทบทางออม ทั้ง
ความดีและความชอบ และความผิดพลาด ไมหลีกหนีปญหา หรือนําปญหาไปใหบุคคลอื่น
4.7.4 มีการตัดสินใจไดดี ในการทํางานเมื่อเผชิญกับปญหา มีเวลาจํากัดไมสามารถหาขอมูลมาชวยได ความ
เปนมืออาชีพชวยใหมีความมั่นใจและตัดสินใจไดดี
4.7.5 ใหเกียรติและยอมรับบุคคลอื่น เคารพกติกามารยาททางธุรกิจและสังคม นับถือตนเองมากเทากับนับถือ
บุคคลอื่น ตระหนักถึงความมนุษยมีศักดิ์ศรีและเกียรติเทากัน
4.7.6 รักษาเกียรติ เมื่อเกิดความพายแพ สามารถยอมรับ ไดมีการวางตัวที่ ดีรักษาเกียรติแ ละความสงางาม
บุคคลที่ไมมีความเปนมืออาชีพมักเผยใหเห็นบุคลิกอีกดานหนึ่ง เมื่อบุคคลมีความเปนมืออาชีพเมื่อพายแพจะไมมีปฏิกิริยาทาง
ลบกับผูชนะ ไมโทษวาเปนความผิดของผูอื่น มีอารมณที่สงบนิ่ง
4.7.7 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความเปนมืออาชีพสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงไดดียอมรับไดในเวลา
อันสั้น บางกรณีอาจไมเห็นดวยแตไมตอตาน พยายามชี้แจงผลกระทบใหผูรับผิดชอบทราบ และหาแนวทางแกไข
4.7.8 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ยอมรับผิดและขอโทษ ไมขยายความผิดพลาดของบุคคลอื่นใหใหญขึ้น ไม
ปดบังหรือกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตนเอง ยอมรับผิดและขอโทษ พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหผลงานดีขึ้น
4.7.9 มี ค วามยื ด หยุ น ปรั บ ตั ว ได ความยื ด หยุ นของผู มี ค วามเป นมื ออาชี พ คื อ ความพร อมสํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในเหตุการณตางๆ มีทัศนคติเชิงบวก โดยนําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมาใชพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้น
4.7.10 ไมหลงตัวเอง ใหเกียรติผูรวมงาน ไมใชการบริหารเสนหเพื่อใหผูอื่นมาชอบ โดยใชวิธีการทุมเทสราง
ผลงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
4.7.11 มนุษยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ การดําเนินธุรกิจมุงเนนการสรางผลกําไรในรูปของตัวเงิน มีการแขงขัน
สูง อาจมีการทํางานเพื่อผลประโยชนแอบแฝง แตความเปนมืออาชีพสามารถสรางความสมดุลระหวางงานกับผลประโยชนทาง
ธุรกิจไดแบบมีชัยชนะทั้ง 2 ฝาย
4.7.12 การพัฒ นาศักยภาพของตนเองใหมีป ระสิทธิ ภาพสู งสุด ความเปนมื ออาชีพ ตระหนั กถึงคุณคาการ
พัฒนาตนเอง โดยมีความเชื่อวามนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และชวยพัฒนาสังคม
ได
จากความสําคัญของการเปนมืออาชีพ สามารถสรุปไดวา บุคคลคลที่มีความเปนมืออาชีพอาศัยปจจัยหลายๆ ดาน
ประกอบกันเพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของตัวบุคคลนั้น ซึ่งเห็นไดจากผลงาน หรือชื่อเสียง ประกอบดวยความรับผิดชอบ ไม
ล้ําเสน การตัดสินใจดวยความรอบคอบ เนื่องจากเปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคคลนั้นๆ ได
5. สรุป
สํานักงานสอบบัญชี เปนหนวยงานที่ใหบริการหลักในการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษา และการตรวจสอบงบ
การเงินซึ่ ง เป นกิ จกรรมเชิ ง กระบวนการในการยื นยันความมี อยู จริ ง ความถู กต องของงบการเงิ น เป นงานที่เ กี่ ย วข องกั บ
ผลประโยชน ของสาธารณะ ซึ่ง หากสํานักงานสอบบั ญชี มีผู ส อบบัญ ชีรั บ อนุ ญาตมื ออาชีพ จะส ง ผลตอการปฏิ บัติ งานตาม
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มาตรฐาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสรางคุณภาพการสอบบัญชี ใหนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับจาก
ผูใชงบการเงินตอไป
โดยอางอิงผลการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคลองตอไปนี้
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบวา ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีผลตอคุณภาพการสอบบัญชี
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นันทวรรณ วงศไชย, 2552) ไดศึกษาความเปนมืออาชีพที่เปนปจจัยที่นํามาซึ่งคุณภาพการสอบ
บัญชี โดยผลการวิจัยพบวา ผู สอบบัญชีรับอนุญ าต มีความคิด เห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชี พ ในดานการเรียนรูอยางชาญ
ฉลาด ดานเทคนิคลากรปฏิบัติหนาที่ ดานบุคคล ดานสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานองคกร ตอคุณภาพการสอบบัญชี
อยูในระดับมาก รวมถึง (ณัฎฐธิดา จินมอญ และคณะ, 2559) ไดศึกษาความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีรับอนุญาต
พบวา ความมือเปนมืออาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกและมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในดาน
การเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิ บัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และ (Anderson &
Wright, 1988 : 250-269) ได ศึ กษาผลกระทบของความเป นมื ออาชี พ ของผู ส อบบั ญ ชี ที่ มี ป ระสบการณ พบว า การ
เปรียบเทียบผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณกับผูสอบบัญชีฝกหัด มีผลทําใหการประเมินความเสี่ยงของงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีกับผูสอบบัญชีฝกหัดมีความแตกตางกัน
ดังนั้น ความเปนมืออาชีพ ของผู สอบบัญ ชีรับอนุญาตจึงเปนปจจัย ที่สงผลตอคุณภาพการสอบบัญชี ฉะนั้น สํานั ก
งานสอบบัญชี ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความชํานาญ ความเปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
ปฏิ บั ติ ง านด วยความซื่ อสั ต ย สุ จริ ต มี ค วามเที่ ย งธรรม และดํารงไว ซึ่ง ทั ศ นคติ เ กี่ย วกั บ การสั ง เกตการณ และสงสั ย เยี่ ย ง
ผูประกอบการวิชาชีพ รวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับความเปนอิสระอันสงผลใหการสอบบัญชีมีคุณภาพ
6.ขอเสนอแนะ
ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ อยางตอเนื่อง ไมเพียงแตเขารับการอบรม
ความรูทางบัญชีและการสอบบัญชีแตผูสอบบัญชีรับอนุญาต ควรเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยี การใชภาษาอังกฤษ การคิด
แบบบู ร ณาการ และการประยุ กต เพื่ อ ส ง ผลต อการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบและคุ ณ ภาพการสอบบั ญ ชี เป นที่ ย อมรั บ สู
มาตรฐานสากล
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คุณภาพการบริการที่มผี ลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ
กรณีศึกษา ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง
The Quality of Service Affecting the Satisfaction of Domestic Passengers
A Case Study: Thai Departure Passengers at Don Mueang International Airport
กฤษณ วิทวัสสําราญกุล1 และณัดดา ทิพยจันทา2
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพการบริการที่มีผลตอ ความพึงพอใจของผูโดยสาร
ภายในประเทศ ที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริ การกับความพึงพอใจของ
ผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยใชกลุมตัวอยางผูโดยสารขาออกชาวไทยที่ใชบริการอาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ ทาอากาศยานดอนเมืองโดยใชคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 385 คนและสํารอง 15 คน
รวมเปน 400 คน โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.95 และวิเคราะหขอมูลโดยการใช ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) ใช One-Way ANOVA ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ใชวิธี Fisher’s least significant difference (LSD) ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
ผลการศึกษาพบวา ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 20 - 30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพ สมรส/อยูดวยกัน ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001–
50,000 บาท ผลการศึกษาโดยรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในดานการ
ตอบสนอง รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ ดานความมัน่ ใจ ดานความเอาใจใส และดานสิ่งที่สัมผัสได ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ ทาอากาศยานดอนเมือง ผูโดยสาร
Abstract
The research aimed to investigate the personal factors and the quality of service affecting the
satisfaction of domestic passengers using the service at Don Mueang International Airport and to study
the relationship between the quality of service and the satisfaction of domestic passengers using the
service at Don Mueang International Airport by applying 400 sampled from Taro Yamane’s formula of
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385 samples with 15 reserves, totally 400 sampled Thai domestic passengers using the service at the
departure terminal of Don Mueang International Airport. The questionnaire instrument with the reliability
of 0.95 was used and analyzed by frequency, percentage, average and standard deviation, T test, oneway analysis of variance, Fisher's least significant difference (LSD) for pairwise comparison, and a simple
correlation coefficient of Pearson (Pearson's product-moment correlation coefficient).
The study showed that most of the respondents were female, ranged in age between 20-30 years
of undergraduate education, married /living together, and government / enterprise employees. The average
income per month was 25,001-50,000 baht. From the study of the quality of service that affected the
satisfaction of domestic passengers using the service at Don Mueang International Airport, it was found
that the comments were at a high level, followed by reliability, assurance, attentiveness, and tangible
things, respectively. The hypothesis testing found that passengers with difference in age, education,
occupation and monthly income had significantly different satisfaction at the statistical level of 0.05 by
having positive relationship with satisfaction. The correlation with satisfaction was statistically significant
at the 0.05 level.
Keywords: service quality, satisfaction, Don Mueang airport, passengers
1. บทนํา
การขนสงทางอากาศในปจจุบันมีความเจริญเติบโต กาวหนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากการที่ประเทศไทยมีการเปดเขต
การคาเสรี (Free Trade Area) สงผลใหเกิดการขยายฐานการบินของสายการบินตนทุนต่ํา ประกอบกับในปจจุบันอุปสงคการ
เดินทางทางอากาศมี เพิ่ มมากขึ้ น ผูโ ดยสารที่ มีร ายไดร ะดั บปานกลางเลื อกใชเ สนทางการขนสง ทางอากาศเพิ่ม ขึ ้นเช นกั น
เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภั ย สายการบิ น ต น ทุ น ต่ํ า โดยส ว นมากจะเป ด ให บ ริ ก ารในเส น ทางบิ น
ภายในประเทศ เกิดการแขงขันดานราคา บัตรโดยสารมีราคาถูก จึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูโดยสารเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหปริมาณการคมนาคมขนสงทางอากาศในปจจุบันเพิ่มขึ้นตามลําดับเชนกัน กอใหเกิดผลดีตออุตสาหกรรมการบินและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลมีการเตรียมความพรอมในการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต ดวยนโยบายที่มีความ
ประสงคใหทาอากาศยานดอนเมืองเปนทาอากาศยานสําหรับสายการบินตนทุนต่ําของภูมิภาค
ดวยนโยบายของภาครัฐที่มีความประสงคใหทาอากาศยานดอนเมือง เปนทาอากาศยานสําหรับสายการบินตนทุนต่ํา
ของภูมิภาค จึงเปนสาเหตุหลักทําใหตองมีการกลับมาเปดใหบริการอีกในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปจจุบันทาอากาศยาน
ดอนเมืองมีสายการบินใหบริการแบบประจําทั้งหมด 19 สายการบิน โดยเปนสายการบินตนทุนต่ํา จํานวน 15 สายการบิน
ทั้งนีส้ ามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 18.5 ลานคนตอป จากเดิม 9 ลานคนตอป (ผูโดยสารระหวางประเทศ 8 ลานคนตอปและ
ผูโดยสารภายในประเทศ 10.5 ล านคนตอป) รวม 30 ลานคนต อป (รายงานประจํ าป บริ ษัท ท าอากาศยานไทย จํ ากั ด
(มหาชน), 2558: 136)
การขนสงทางอากาศเมื่อมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ทําใหทาอากาศยานตางๆ ตองมีกลยุทธ ในการบริหารจัดการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในดานตางๆ ของทาอากาศยาน ทั้งดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย การนําระบบ
เทคโนโลยีที่ ทันสมั ยมาปรับ ใช ในท าอากาศยาน เพื่ อใหร ะบบการทํ า งานมีค วามทั นสมัย รวดเร็ว ทั นต อการเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง (ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ ไชย
มั่นคง, 2552)
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งานวิจัยนี้ จึ งมี วัต ถุป ระสงคเ พื่อศึกษาคุณภาพการบริ การที่มี ผลตอ ความพึง พอใจของผู โดยสารภายในประเทศ
กรณีศึกษา ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ผูโดยสารขาออกชาวไทยจะสามารถใหขอมูล และสะทอน
ข อเท็ จจริ ง ได ดี กว าผู โ ดยสารขาเข า เนื่ องจากได ผ านขั้ นตอนกระบวนการของผู โ ดยสาร ตั้ ง แต กระบวนการแรกจนถึ ง
กระบวนการสุดทาย จึงสามารถใหขอมูลไดตามความเปนจริง ทําใหทราบถึงขอบกพรองที่ตองแกไขและเสริมสรางคุณภาพการ
ใหบริการ ณ อาคารผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานดอนเมือง ใหเปนไปตามขอกําหนดของภาครัฐและสอดคลองกั บ
มาตรฐานสากล
1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพบริการของผูโดยสารภายในประเทศที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง
1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศที่ใชบริการ ทา
อากาศยานดอนเมือง
1.2 สมมติฐานของการศึกษา
1.2.1 ผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมืองที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีผลตอความพึงพอใจ แตกตางกัน
1.2.2 ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศ
ยานดอนเมือง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ที่
ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยมีปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการ ไดแก ดานสิ่งที่สัมผัสได (อาคาร สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบุคลากร) ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความมั่นใจ และดานการเอาใจใสเทานั้น
ขอบเขตประชากรการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผูโดยสารภายในประเทศ เปนผูโดยสารขาออกชาวไทย ที่ใชบริการ
ทาอากาศยานดอนเมือง
1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของทาอากาศยาน
ดอนเมือง
1.4.2 สามารถนําผลของการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลและดานคุณภาพการบริการ มาเปนขอมูลในการใหบริการ
ดานตางๆ ใหตรงกับผูใชบริการ เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
1.4.3 ผลของการศึกษาสามารถเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารดานการใหบริการเพื่อเสริมสรางคุณภาพการ
บริการ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการใหบริการของทาอากาศยานดอนเมือง
2. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Person (อางถึงใน ธัญญารัตน บุญตอ, 2552: 41) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคาคือ การที่สินคาหรือบริการ
สามารถเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาได ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเมื่อนั้นการซื้อหรือการใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น
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และบอยครั้งขึ้น โดยจะบอกไปยังบุคคลใกลชิดตอไป ดังนั้นความพึงพอใจของลู กคา (Customer Satisfaction) เปนการ
ตัดสินใจของลูกคาที่มีตอการนําเสนอคุณคาทางการตลาด และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อนั้นจะเกี่ยวของกับรูปแบบของสินคาที่
นําเสนอออกมาและ เชื่ อมโยงไปถึ งความคาดหวั ง ของลู กค า โดยลูกคาแต ละรายอาจมี ระดับ ความพึ งพอใจที่ แตกต างกั น
(Kotler & Armstrong, 2014) ไดกลาววา ถารูปแบบที่นําเสนอสินคาหรือบริการมีความคาดหวังวา ลูกคาจะไมพอใจ แตถา
เพิ่มความคาดหวังเขาไป ลูกคาจะพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามความคาดหวังยังขึน้ อยูกับประสบการณการซื้อในอดีตของ
ลูกคา ความคิดเห็นของเพื่อนและผูเกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลของนักการตลาดและคูแขงขันที่นําเสนอหรือสัญญาไว นักการตลาด
จะตองระมัดระวังในเรื่องระดับความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ
เสาวนีย อารมณสุข (2550) ไดกลาววา ความพึงพอใจในบริการ หมายความถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึก
ในทางบวกของบุคคล อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปนการใชบริการหรือการ
ใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการและความ
พึงพอใจในงานของผูใหบริการระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความพึงพอใจ
ที่ตรงกับความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกยินดีมีความสุขของผูใชบริการ เมื่อไดรับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มี
อยู ระดับที่ 2 ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจของผูใชบริการ เมื่อไดรับ
การบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของลูกคานั้นนอกจากจะเกี่ยวของกับสินคาและบริการแลว ความคาดหวังและ
ความรูสึกก็สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ไดพัฒนาและสรางเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ
เรียกวา SERVQUAL (Service Quality) ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหความสัมพันธโดย สรุป มิติการประเมินคุณภาพจาก 10
ดาน ไดแก คุณภาพการบริการ ลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือ การตอบสนอง ความสามารถ ความมีมารยาท ความนา
ศรัทธา ความปลอดภัย การเขาถึงบริการ การสื่อสาร ความเขาใจ เหลือเพียง 5 ดาน ดังตอไปนี้
1. สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles) คือ การบริการที่นําเสนอในลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ และสามารถสัมผัสได ซึ่งไดแก เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร และการใชสัญลักษณ หรือเอกสารที่ ใชสําหรับการ
ติดตอสื่อสาร
2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) คือ ความสามารถในการใหบริการ นั้นตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการ
ที่ใหทุกครั้งมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอในทุกครั้งของบริการ ที่จะทําใหผูรับบริการรูสึกวา การบริการที่
ไดรับมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได
3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ผู ให บ ริ การมี ความพร อม และเต็ ม ใจที่ จะให บ ริการโดยสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย และไดรับความสะดวก
4. การใหความมั่นใจ (Assurance) คือ ผูใหบริการมีทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการ และตอบสนอง
ความตองการของผูรับ บริ การดวยความสุภาพ รวมทั้ง การเอาใจใส มีกิริยาทาทาง และมารยาทที่ดี รวมทั้ งสามารถทํ า ให
ผูรับบริการเกิดความไววางใจและเกิดความมั่นใจในการรับบริการได
5. การเอาใจใส (Empathy) คือ ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใสผูรับบริการ ตามความตองการที่
แตกตางกันของผูรับบริการ
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รณกร เฉลิมแสนยากร (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการของแผนกบริการทาอากาศยาน
อาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทาอากาศยานดอนเมืองผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอแผนก
บริการทาอากาศยานอาคารผูโดยสารในประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง มีความพึงพอใจอยูระดับ ปานกลางถึงมากในด าน
กิจกรรมการบริการคือ มนุษยสัมพันธการใหบริการ การใหบริการดวยความเสมอภาคการใหบริการที่มีคุณภาพ และความเต็ม
ใจและจริงใจใหบริการ ซึ่งผลกระทบตอคุณภาพการบริการโดยเฉพาะคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของพนักงานที่มีความ
จําเปนในการใหบริการสอดคลองกับหลักทฤษฎีของคุณภาพของการบริการ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985)
ซึ่งกลาวเกี่ยวกับหลักการใหบริการที่จะประสบผลสําเร็จ และคุณสมบัติของบุคลากรดานการบริการ
MK Ching (2014) ไดศึกษาเรื่องการรับรูของผูโดยสารในการใหบริการที่สนามบิน และความพึงพอใจของคุณภาพ
การบริการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูที่คาดหวังการบริการและคุณภาพความพึงพอใจของผูโดยสาร
ของสนามบินนานาชาติฮองกง (HKIA) ในขณะที่การรับรูคุณภาพโดยรวมจะสงผลกระทบตอจํานวนผูเดินทางในอนาคตไปยัง
ฮองกง หลังจากการพิจารณารายการของปจจัยที่สงผลกระทบตอสนามบิน เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการสํารวจจากความพึง
พอใจของผูโดยสารที่ไดดําเนินการที่ทางเขาหลักและออกของสนามบินนานาชาติฮองกงบนพื้นฐานของขอมูลที่เก็บรวบรวม
เปนคะแนนความพึง พอใจของผูโดยสารที่ถู กรวบรวมสะท อนให เห็นถึง ผูใ ชบริ การ รับ รูระดับ ความพึ งพอใจของสนามบิ น
นานาชาติ ฮองกง นอกเหนื อจากการระบุป จจั ยที่สํ าคั ญที่ สุด เกี่ย วกั บคุ ณภาพการให บริการที่ส นามบิน ยั งพบวา วามีค วาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญในการจัดอันดับโดยปจจัยสําคัญที่แตกตางกันทางดานประชากรศาสตร
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสาร
ขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนีค้ ือ ผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทา
อากาศยานดอนเมือง
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3.1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารขาออกชาวไทยที่ใชบริการ อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
ทาอากาศยานดอนเมือง ไดมาจากการกําหนดของขนาดกลุมตัวอยางตามเกณฑของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% จากประชากรทั้งหมดและสํารอง 15 ชุดแลวจึงสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเลือกเก็บ
ขอมูล จากผูใช บริการที่เ ต็มใจ และยินดีให ขอมูล ไดกลุมตั วอย าง จํ านวน 400 คน โดยใชหลักการคํานวณของ Yamane
(ธานินทร ศิลปจารุ 2557: 47)
3.2 วิธีการสุมตัวอยาง
ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ใช การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย าง แบบแผนการสุ ม ตั ว อย างแบบไม อ าศั ย ความน าจะเป น (Nonprobability Sampling) โดยใชวีการสุมดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Purposive sampling เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง หรือแบบใชวิจารณญาณ โดยเลือกเก็บขอมูล
จากผูโดยสารขาออกชาวไทย ที่รอขึ้นเครื่อง ซึ่งผานกระบวนการตรวจบัตรโดยสารและผานการตรวจคนเรียบรอยแลว
ขั้นตอนที่ 2 Accidental sampling เปนการสุมตัวอยางแบบการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ เนื่องจากมีผูโดยสารมา
ใชบริการตลอดเวลา และไมสามารถกําหนดเวลาลวงหนาไดวาจะมีผโู ดยสารคนใดมาใชบริการกอนหรือหลัง เพื่อความสะดวก
ในการเก็บขอมูล จึงเลือกเก็บจากผูโดยสารขาออก ที่รอขึ้นเครื่อง บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง เนื่องจากกลุมตัวอยางมี
ความพรอมและสามารถจะใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไดครบตามจํานวนที่ตองการ
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีสวนประกอบ 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูโ ดยสารภายในประเทศ จํานวน 6 ขอ โดยเปน
คําถามแบบใหเลือกตอบแบบเลือกตอบคําตอบ (Check list) และเติมขอความ ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เปนการถามเกี่ยวกับปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศ
ยานดอนเมือง ไดแก สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles), ความนาเชื่อถือ (Reliability), การตอบสนอง (Responsiveness), ความ
มั่นใจ (Assurance), การเอาใจใส (Empathy) จํานวน 40 ขอ โดยลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นในสวนที่ 2 นี้ เปนเกณฑใน
การใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) มีสเกลวัดความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นดวย
อยางยิ่ง 5 คะแนนและไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน โดยมีชวงความกวางระดับละ 0.8 [=(5-1)/5]
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูโ ดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอน
เมือง มีลักษณะคําตอบแบบลิเคิรท (Likert) รวม 5 ขอ เปนการใหคาคะแนนตามระดับ ความพึงพอใจ 1 คะแนน ไปจนถึง 5
คะแนน โดยที่ 5 หมายถึง พึงพอใจอยางมากและ 1 หมายถึง ไมพึงพอใจอยางมาก
3.4 ความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดของเครื่องมือ
ผูวิจัย ไดนําแบบสอบถามที่ ไ ดป รั บปรุง แกไ ขแล วไปให ผู เชี่ ย วชาญ 3 ท าน ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้อหา
(Content Validity) และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวจึงทดลองแจก (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน
40 คน และไดคาความเชื่อมั่นรวมที่ 0.95 โดยที่คะแนนความเชื่อมั่นในแตละดานสูงกวา 0.85 ทั้ง 5 ดาน
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1) ใชการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชในการอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
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2) คาเฉลี่ย (Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชการวิเคราะหและอธิบายถึงคุณภาพ
การบริการ และความพึงพอใจ
3) T-Test เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ซึ่งจําแนกตัวแปรอิสระ คือ เพศ
4) One-Way ANOVA (F-Test) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศซึ่งจําแนกตัวแปรอิสระ
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แลว จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูตอไป โดยใชวิธี Fisher’s least significant difference (LSD)
5) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อ
ศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมือง
4. ผลการวิจัย
4.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 208 คน คิดเปนรอย
ละ 52.00 มีอายุ 20 - 30 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 219 คน คิดเปน
รอยละ 54.75 มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน
156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 มีรายไดประจําตอเดือน 25,001 – 50,000 บาท จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50
4.2 คุณภาพการบริการที่มีผลกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสารขาออกชาวไทย ทา
ความพึงพอใจโดยรวมของการใชบริการของผูโดยสารภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสาร ขาออกชาวไทย ทา
อากาศยานดอนเมือง ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
กลุมตัวอยาง เรียงลําดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับความเอาใจใส ความมีน้ําใจโดยรวม (Empathy)
ของการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการตอบสนองโดยรวม (Responsiveness) ของ
การใหบริการ และความพึงพอใจเกีย่ วกับการใหความมั่นใจกับลูกคาโดยรวม (Assurance) ของการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ
4.01 เทากัน ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งที่สัมผัสไดโดยรวม (Tangibles) ของการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และความพึง
พอใจเกี่ยวกับความนาเชื่อถือโดยรวม (Reliability) ของการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตามลําดับ
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ และสถานภาพ ที่แตกตางกันมีความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน
สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานคุณภาพการบริการ ไดแก ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานการเอาใจใส มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ
กรณีศึกษา ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล (t-test, f-test)
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ

ตัวแปรตาม
คุณภาพบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตัวแปรอิสระ
5. อาชีพ
6. รายไดประจําตอเดือน
คุณภาพการบริการ (Correlation)
1. สิ่งที่สัมผัสได
2. ความนาเชื่อถือ
3. การตอบสนอง
4. ความไววางใจ
5. การเอาใจใส

ตัวแปรตาม
คุณภาพบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ

4.4 การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
ความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ
ปจจัยดานคุณภาพการ
บริการ
คาความสัมพันธ (r)
Sig.
ทิศทางและระดับความสัมพันธ
สิ่งที่สัมผัสได
0.611*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ความนาเชื่อถือ
0.295*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
การตอบสนอง
0.521*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ความไววางใจ
0.509*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
การเอาใจใส
0.536*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ภาพรวม
0.631*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดประจําตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริการจากปจจัย 5 ดานเพราะมีนัยสําคัญทางสถิติ แตปจจัยดานเพศและสถานภาพไมไดสงผลตอความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการจากปจจัย 5 ดานเพราะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติสัมพันธอ ยางงายของ
เพียรสันพบวาปจจัยคุณภาพบริการดานสิ่งที่สัมผัสได การตอบสนอง ความไววางใจ และการเอาใจใสมีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางโดยพิจารณาจากค าความสัม พันธ (r) คือมีคาระหวาง 0.50 - 0.70 และความนาเชื่อถื อมีทิศ ทางเดียวกั นแต มี
ความสัมพันธในระดับต่ําเนื่องจากคาความสัมพันธ (r) มีคานอยกวาระดับ 0.50
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6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผูใ ช บริ การยั งมี ค วามคิด เห็นว าด านสิ่ ง ที่สั ม ผัส ไดเ กี่ ยวกั บ อาคารที่ จอดรถมี ไม เ พีย งพอต อการให บริ การ จึง ควร
ดําเนินการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมในการใหบริการจอดรถ เชน พื้นที่ของเอกชน และมีรถคอยบริการระหวางที่จอดรถกับอาคาร
ผูโดยสารขาออก เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกแกผูโดยสารมากยิ่งขึ้น
2. การใหบริการของเจาหนาที่จะทําใหผูใชบริการมีความนาเชื่อถือนั้น ควรมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีจิตสํานึกที่ดี
มีจรรยาบรรณ รักการบริการ ฝกอบรมเจาหนาที่ใหสามารถอธิบายใหผูโดยสารเขาใจถึงการตรวจคนกระเปาสัมภาระและ
ของเหลวสําหรับนําขึ้นเครื่องบิน จะทําใหผูโดยสารรับรูไดและเกิดความเชื่อถือในการทํางานของเจาหนาที่
3. กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ควรเพิ่มการทํางานใหมีความคล องตัวและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เปนการ
ตอบสนองโดยควรมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาปรับใชในการดําเนินงาน ณ จุดตรวจคนกระเปาสัมภาระและของเหลว
6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานบริการ ของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สามารถนํา
ผลที่ไดมาชวยปรับปรุงคุณภาพการบริการใหดีขึ้น
2. ควรศึกษาถึง ศักยภาพการให บริ การดานอื่ นๆ ของทาอากาศยานดอนเมือง เพื่ อใหมี การบริ การที่ แปลกใหม
ทันสมัยมากขึ้น เปนการสงเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริการ
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ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
Factors Affecting Quality of Financial Reporting Using Government Fiscal
Management Information System (GFMIS) of the Accountants under
the Ministry of Agriculture and Cooperatives
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคา n = 317 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษา
คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยใชสถิติตาง ๆ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม ทักษะของผูจัดทํา
บัญชี ทั้ง 7 ดานรวมกัน มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05
โดยมีอํานาจการพยากรณ (ŷ = 45.80 %) ซึ่งขอสนเทศนี้สามารถใชเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
คุณภาพรายงานทางการเงินของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
คําสําคัญ: ทักษะผูจัดทําบัญชี คุณภาพรายงานทางการเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
Abstract
This study aims to examine factors affecting quality of financial reporting using Government Fiscal
Management Information System (GFMIS) of the accountants under the Ministry of Agricultural and Cooperatives.
Data were collected from 317 accountants under the Ministry of Agricultural and Cooperatives. Instrument
used in data collection was a questionnaire. Data was analyzed by statistics including frequency, percentage,
mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The results of
the study showed that the overall 7 skills of the accountants together was significantly correlated with
the quality of financial report at the significant level of 0.05 with the predictive power of 45.80%. This
information can be used to improve the performance of the quality of financial reporting by accountants
under the Ministry of Agriculture and Cooperatives to be more effective.
Keywords: accounting skills, quality of financial reporting, Ministry of Agriculture and Cooperatives
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1.บทนํา
ปจจุบันผูจัดทําบัญชีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการภายในองคกรเปนอยางมาก เนื่องจากตองเปนผูที่สามารถ
ใหขอมูลแกผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน หรือเพื่อใชในการตัดสินใจดําเนินธุรกรรมตางๆ อีกทั้งปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการไทยเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ โดยไดจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครั ฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ขึ้น เพื่อใหมีความโปรงใส รวดเร็ว
คลองตัว ตอบสนองความตองการของสังคม ตลอดจนผูจัดทําบัญชีก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตนเองใหมี ความรู
ดานการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน พรอมทั้งนําเสนอขอมูล ทางการบัญชีที่มีคุณภาพแกผูที่เกี่ ยวของ เพื่อที่จะ
สามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ
จากความสําคั ญดังกลาว ผูศึ กษาจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มี ผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อนําผลการวิจัย
ที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูจัดทําบัญชี
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครั ฐ
แบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. สมมติฐานในการศึกษา
สมมติฐานขอที่ 1 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินของผูทํ า
บัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สมมติฐานขอที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดานความ
เกี่ยวของในการตัดสินใจ
สมมติฐานขอที่ 3 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดานความ
เชื่อถือได
สมมติ ฐานขอที่ 4 ทักษะการปฏิบัติ งานของผูจัดทํ าบัญ ชีมีค วามสัมพั นธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดาน
ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได
สมมติ ฐานขอที่ 5 ทักษะการปฏิบัติ งานของผูจัดทํ าบัญ ชีมีค วามสัมพั นธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดาน
ความสามารถเขาใจได
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศศิธร ภูสีฤทธิ์ (2556) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ทักษะในการทํางานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูทําบัญชีตองมุงเนนฝกฝนทักษะ เพื่อใหเกิดความชํานาญและเชี่ ยวชาญในงานที่
ตนเองรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคขององคกร
วิ ไ ลวรรณ ศรี ห าตา (2551) ทํ าการศึ กษาความสั ม พั นธ ร ะหว า งประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู กับ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสิ ทธิภาพการ
เรียนรูโ ดยรวมและเปนรายดาน และมี ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิ บัติงานโดยรวม ทั้งในด านคุณภาพผลงาน
ดานปริมาณผลงาน ดานความตรงตอเวลาในการทํางาน

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 933

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ดุษณี สิกพันธ (2559) ทําศึกษาทักษะในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของผูทําบัญชี
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ทักษะในการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชี มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในทุกดาน
ยกเว นดานความสามารถพิ สูจนยื นยันได ดั งนั้ นควรพั ฒ นาทั กษะการปฏิ บัติ งานในด านต างๆ เพื่ อให เ กิด ผลสั มฤทธิ์แ ละ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) ทําการศึกษาปจจั ยที่สงผลกระทบตอคุณภาพของงบการเงินและประสิท ธิผลในการ
ตัด สิ นใจของบริ ษัทที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย แ ห งประเทศไทย พบวา ความเปนมื ออาชี พ ของพนั กงานบัญ ชี แ ละ
ความสามารถของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธทางบวกตอคุณภาพงบการเงิน โดยรวมและคุณภาพของงบ
การเงินรายดาน
5. วิธีการดําเนินการศึกษา
5.1 ประชากร (Population) ผูจัดทําบัญชีที่มีรายชื่อในหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จํานวน 16 หนวยงาน
(คงอยู) ป 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,519 คน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560)
5.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงาน
จํานวน 1,519 คน ที่ไดจากการคํานวณขนาดตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 317 คน
5.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย
ดานเพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยเปนคําถามแบบใหเลือกเพียง
คําตอบเดียว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทีมีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิ เ ลคทรอนิ ก ส (GFMIS) จํ า นวน 7 ด า น ประกอบด ว ย ด า นการปฏิ บั ติ ง าน ด า นความรู ค วามสามารถทางบั ญ ชี
ดานจรรยาบรรณ วิ ชาชี พ ทางบั ญ ชี ด านการเรี ย นรู ด านการสื่ อสาร ด านการทํ างานร วมกั บ ผู อื่น ด านการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีตั้งแตระดับนอยที่สุด ระดับนอย ระดับ
ปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ดานความเชื่อถือได ดานความสามารถในการเปรีย บเทียบได ดานความสามารถเขาใจได ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตรสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีตั้งแตระดับนอยที่สุด ระดับนอย ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด
5.4 การทดสอบเครื่องมือ
สําหรับการศึกษาครั้งนี้เปนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง เทากับ 0.67 – 1.00
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ
0.715 – 0.847 และคาอํานาจจําแนกรายขอ เทากับ 0.612-0.878 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟา .70 ขึ้นไป และคาอํานาจจําแนก
รายขอ (Corrected Item Total Correlation) ตั้งแต 0.3 แสดงวา เครื่องมือมีความเที่ยง (Hair, Black, Babin, Anderson,
& Tatham, 2006)
5.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใชใน
การวิเคราะห คือ จํานวน และรอยละ การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปร สถิติพรรณนาที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย
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และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบความสั ม พั นธ ร ะหว างตั วแปรอิ ส ระ สถิติ ที่ ใ ช ใ นการทดสอบ คื อ การวิ เ คราะห
สหสัมพันธพหุคูณ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติอนุมานที่ใชในการทดสอบ คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
6. ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการศึกษา มีดังตอไปนี้
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 317 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.25 มีอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ
41.96 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 50.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.00 ประสบการณทํางานดาน
บัญชี 3-6 ป คิดเปนรอยละ 32.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,00 บาท คิดเปนรอยละ 54.00
ทักษะของผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถทางการบัญชี
ในระดับมาก ( X = 3.98 และ S.D = 0.83) โดยมีความรูดานการปฏิบัติงานในสวนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การบริหารและการจัดการสํานักงานสูงที่สุด ( X = 4.24 และ S.D = 0.77) และรองลงมาคือ การวางแผนและจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.98 และ S.D = 0.74)
ความรูความสามารถทางด านบั ญชี โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมี ความรูความสามารถทางการบั ญชีใ น
ระดับมาก ( X = 4.16 และ S.D = 0.77) โดยมีความรูเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐานทางบัญชีที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (เชน ระบบ
ราชการ การจัดเก็บภาษี รายงานทางการเงิน) สูงที่สุด ( X = 4.33 และ S.D = 0.71) และรองลงมาคือ มีการใหความสําคัญ
กั บ แหล ง ที่ ม าของข อมู ล เพื่ อสร างความเชื่ อถื อ ของรายงานทางการเงิ นผ านระบบบริ ห ารการเงิ นการคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิเลคทรอนิกส ( X = 4.31และ S.D = 0.75)
ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพทางบัญชี โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ทางบัญชีในระดับมาก ( X = 4.30 และ S.D = 0.69)โดยมีความสําคัญกับการรักษาชื่อเสียง ความซื่อสัตยและรับผิดชอบใน
หนาที่ ( X = 4.45 และ S.D = 0.65) และรองลงมาคือ ยึดหลักความถูกตอง เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพ
เพื่อนําไปสูความเชื่อถือไดของขอมูลทางการบัญชี ( X = 4.36 และ S.D = 0.71)
ดานการเรี ย นรู โดยภาพรวมแล วผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามรู ด านการเรี ย นรู ในระดั บ มาก ( X = 4.26 และ
S.D = 0.68) โดยมีการเรียนรูมุงเนนในการแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถดานการบัญชีและระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส โดยกาติดตามขอมูลขาวสารจากกรมบัญชีกลางอยูเสมอ สูงที่สุด ( X = 4.34 และ
S.D = 0.64) และรองลงมาคือใหความสําคัญกับการเขารับการฝกอบรมความรูความเขาใจสมัยใหมทางการบัญชีและระบบ
บริ ห ารการเงิ นการคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ลคทรอนิ กส เพื่ อ สามารถนํ ามาประยุ ก ต ใ ช กั บ การปฏิ บั ติ ง านได อย างมี คุ ณภาพ
( X = 4.32 และ S.D = 0.60)
ความสามารถทางดานการสื่อสาร โดยภาพรวมแลวผูต อบแบบสอบถามมีความรูความสามารถทางการสื่อสารใน
ระดับมาก ( X = 3.85 และ S.D = 0.71) โดยมีความรูความสามารถสื่อสารขอมูลในรูปแบบการพูดคุยไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด ( X = 3.95 และ S.D = 0.72) และรองลงมาคือ สามารถสื่อสารขอมูลในรูปแบบการรายงานหรือขอความไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ( X = 3.94 และ S.D = 0.65)
ความสามารถดานการทํางานรวมกับผูอื่นโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถดานการทํางาน
รวมกับผูอื่นในระดับมาก ( X = 3.84 และ S.D = 0.85) โดยมีความรูความสามารถในการใหความสําคัญการทํางานเปนทีม
สูงที่สุด ( X = 3.93 และ S.D = 0.88) รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดเปนอยางดี ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.93 และ S.D = 0.81)
ความสามารถทางดานการใช เทคโนโลยี สารสนเทศโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก ( X = 4.30 และ S.D = 0.68) โดยมีความรูความสามารถในการตระหนักถึงการ
เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมอยูเสมอ เพื่อสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติง านทางการบั ญชีและระบบ
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บริหารการเงินการคลังภาครัฐผานระบบอิเลคทรอนิกส สูงที่สุด ( X = 4.53 และ S.D = 0.65) และรองลงมาคือ มุงเนนการ
ทําความเขาใจในคุณลักษระเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของคอมพิวเตอรเพื่อใช
ไประโยชนไดอยางคุมคามากที่สุด ( X = 4.44 และ S.D = 0.64)
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 เมื่ อพิ จ ารณาตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง ชุ ด ได แ ก ทั กษะผู จัด ทํ าบั ญ ชี ด านการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความรูความสามารถเกี่ยวกับบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการสื่อสารดานการทํางานรวมกับผูอื่น
และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีอํานาจพยากรณ (ŷ = 45%)
เมื่ อพิ จารณารายตั วแปรอิ สระ พบว าทั กษะผู จัด ทํ าบั ญชี มีค วามสัม พันธเ ชิ งบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิ น
ดานความรูความสามารถเกี่ยวกับบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.322) รองลงมา ไดแก
ดานการเรียนรู (Beta = 0.211) ดานการปฏิบัติงาน (Beta = 0.125) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = 0.119)
ด า นการสื่ อ สาร (Beta=0.1 01) ด า นการทํ า งานร วมกั บ ผู อื่ น (Beta=0.095) และด า นจรรยาบร รณ วิ ช าชี พ
(Beta = 0.090) ตามลําดับ สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการเรียนรู ดานการปฏิบัติงาน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน
ดานความรูความสามารถเกี่ยวกับบัญชี
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาตั วแปรอิ ส ระทั้ ง ชุ ด ได แ ก ทั กษะผู จัด ทํ า บั ญ ชี ด านการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการสื่อสารดานการทํางานรวมกับผูอื่น
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
อํานาจพยากรณ (ŷ = 35%)
เมื่ อพิ จารณารายตัวแปรอิส ระ พบว าทั กษะผูจัดทํ าบั ญชี มีค วามสั ม พันธเ ชิง บวกต อคุ ณภาพรายงานทางการเงิ น
ดานความเกี่ ยวของในการตั ดสิ นใจ อย างมี นัย สําคั ญทางสถิติที่ ระดั บ .05 มากที่ สุด (Beta = 0.280) รองลงมา ไดแ ก
ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี (Beta = 0.258) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = 0.148) ดานการเรียนรู
(Beta = 0.117) ตามลําดับ สรุปว าทั กษะผู จัด ทําบัญ ชี ดานความรูค วามสามารถทางดานบัญ ชี ด านการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการเรียนรู มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเกี่ยวของในการตัดสินใจ
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 เมื่ อพิ จารณาตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง ชุ ด ได แ ก ทั กษะผู จัด ทํ าบั ญ ชี ด า นการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับดับ .05 และมี
อํานาจพยากรณ (ŷ = 20%)
เมื่ อพิ จารณารายตัวแปรอิส ระ พบว าทั กษะผูจัดทํ าบั ญชี มีค วามสั ม พันธเ ชิง บวกต อคุ ณภาพรายงานทางการเงิ น
ดานความเชื่อถือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.413) รองลงมาไดแก ดานการเรียนรู (Beta =
0.271) ดานการทํางานรวมกับผูอื่น (Beta = 0.120) ตามลําดับ สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการเรียนรู ดานการทํางาน
รวมกับผูอนื่ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเชื่อถือได
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 เมื่ อ พิ จ ารณาตั วแปรอิ ส ระทั้ ง ชุ ด ได แ ก ทั ก ษะผู จั ด ทํ าบั ญ ชี ด านการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการสื่อสารดานการทํางานรวมกับผูอื่น
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
อํานาจพยากรณ (ŷ =20 %)
เมื่อพิจารณารายตั วแปรอิสระ พบวา ทักษะผูจัดทําบัญชี มีความสัมพันธเชิ งบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิ น
ดานความสามารถในการเปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.223) รองลงมา ไดแก
ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ (Beta = 0.211) ดานการเรียนรู (Beta = 0.195) และดานการสื่อสาร (Beta = 0.139) ตามลําดับ
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สรุป วา ทักษะผู จัดทํ าบั ญชี ดานจรรยาบรรณวิช าชีพ ด านการเรี ยนรู ด านการสื่อสาร มี ความสัมพั นธ เชิง บวกตอคุณภาพ
รายงานทางการเงินดานความรูความสามารถทางดานบัญชี
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 5 เมื่ อ พิ จ ารณาตั วแปรอิ ส ระทั้ ง ชุ ด ได แ ก ทั ก ษะผู จัด ทํ า บั ญ ชี ด า นการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
อํานาจพยากรณ (ŷ =20 %)
เมื่ อพิ จารณารายตัวแปรอิส ระ พบว าทั กษะผูจั ดทํ าบั ญชี มีค วามสั ม พันธเ ชิง บวกต อคุ ณภาพรายงานทางการเงิ น
ดานความสามารถเขาใจได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.181) และ ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ
(Beta = 0.145) สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน
ดานความสามารถเขาใจได
7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
7.1 อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําผลงานวิจัยจากนักวิจัยทานอื่นๆ มาประกอบการอภิปรายรายผล
การศึกษาจากสมมติฐานทั้ง 5 ขอ เพื่อใหผลงานวิจัยมีคุณคาสรางประโยชนใหมากยิ่งขึ้น โดยผูศึกษาขออภิปรายผลการศึกษา
ไดดังตอไปนี้
1. ทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
บัญชี ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกับ
คุณภาพรายงานทางการเงินของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทักษะทางวิ ชาชี พสํ าหรับ ผูจัดทํ าบัญ ชี ตองมี สวนผสมของทักษะด านตาง ๆ เปนสิ่ง ที่แ สดงถึ ง สมรรถนะและ
ขีดความสามารถ บ งชี้ ถึงศั กยภาพที่ สามารถนํ าไปประยุ กต ใชใ นการจัด ทํารายงานทางการเงิ นให มีคุ ณภาพได ดัง นั้นการ
ปฏิบัติงาน ความรูความสามารถทางดานบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี การเรียนรู การสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอื่น
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
2. ทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
บัญ ชี ด านการเรี ย นรู ด านการสื่ อสาร ดานการทํางานรวมกับ ผูอื่น ด านการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ มีค วามสัม พั นธ กับ
คุณภาพรายงานทางการเงินของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดานความเกี่ยวของในการตัดสินใจ
การตัดสินใจ เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถคาดคะเนผลลัพธการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่อง
อื่นๆ ที่ ผูใ ชร ายงานทางการเงิ นสนใจ นอกจากนี้ ยัง ชวยในการพยากรณแ ละยื นยั นข อมูล ทางการเงิ นที่ มีค วามสัม พั นธ กัน
สามารถเปรียบเทียบขอมูลตางๆสําหรับปปจจุบันจากขอมูลของปกอนๆ ไดดวย
3. ทักษะของผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
บัญชี ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ ื่น ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูทําบัญชีในหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเชื่อถือได
ความนาเชื่อถือได เปนข อมูลที่ผู ใชรายงานทางการเงินสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้ น เปนตัวแทนอั นเที่ย งธรรมของ
ขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือควรแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตองเชื่อถือได โดยปราศจากความผิดพลาดและมีสาระสํา คัญ
ปราศจากความลําเอียงซึ่งทําใหผูใชขอมูลรายงานทางการเงินตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ทักษะผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี
ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัด
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กระทรวงเกษตรและสหกรณมีค วามสัมพั นธกับ คุณภาพรายงานทางการเงิน ดานความสามารถในการเปรี ยบเทียบกั นได
การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกันหรือเปรียบเทียบงบการเงินของหนวยงานตางๆ การ
เปรียบเทียบกันไดทําใหผูใชขอมูลสามารถประเมินฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน การเปลี่ย นแปลงฐานะ
ทางการเงินและสามารถคาดคะเนแนวโนมของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เปรียบเทียบได การใช
วิธีการบั ญชีที่สม่ําเสมอจากงวดหนึ่งไปยัง งวดหนึ่ง จะกอให เกิดประโยชนแ กผูใชงบการเงินโดยทําใหสามารถวิเคราะหและ
เขาใจขอมูลทางการบัญชีที่เปรียบเทียบกันได
5. ทักษะผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี
ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินดานความสามารถเขาใจได
ขอมูลทางการบัญชี ที่ผูใชงบการเงินตองสามารถเขาใจในขอมูลที่นําเสนอ โดยผูใชขอมูลทางการบัญชีตองมีความรู
ความเขาใจในธุรกิจและเหตุการณทางเศรษฐกิจ โดยงบการเงินจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชที่มีความรูพื้นฐาน
อยางเพียงพอ มีความพยายามและความตัง้ ใจตามควรที่จะศึกษาขอมูล ถึงแมวาขอมูลจะมีความซับซอน
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผลตอดานการทํางาน ดานทรัพยากรมนุษย
ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนสิ่งที่จะพั ฒนาไปสูความสําเร็ จ
ดังนั้นสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณควรใหความสําคัญและปฏิบัติดังนี้
1.ผูจัดทําบัญชีควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน เพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติงานในทาง
เดียวกัน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
2.ผูบังคับบัญชา ควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผูทําบัญชีใหสามารถปฏิบัติงานดานการ
จัดทําบัญชีใหมปี ระสิทธิภาพ เพราะปจจุบันความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการทํางาน ผูจัดทําบัญชีจึงจําเปนตองมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วและลดขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
3. ควรสง เสริมใหผู จัดทํ าบั ญชีคํ านึ งถึง ความสํ าคั ญของคุ ณภาพรายงานทางการเงิ น โดยเฉพาะผูที่ ปฏิบั ติห น าที่
เกี่ยวของโดยตรง ไมวาจะเปนในสวนของขอมูลทางบัญชี หรือขั้นตอนการจัดทํา เพื่อประโยชนในการนําไปใชตัดสินใจ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้ งนี้ไ ดทํ าการศึ กษาเฉพาะผูทํ าบั ญชี ในหนวยงานสั งกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2559
เท านั้ น การศึ กษาครั้ ง ต อไปควรศึ กษาในหน วยงานสั ง กั ด อื่ น ๆ เช น ผู จัด ทํ าบั ญ ชี ใ นหน วยงานองค กรอิ ส ระ หน วยงาน
ภาคเอกชน เปนตน
2. การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการศึกษาทักษะผูจัดทําบัญชีเฉพาะทางดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถ
เกี่ยวกับบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการสื่อสาร ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทานั้น ไมไดทําการศึกษาถึงทักษะอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพรายงานทางการเงิน การศึกษาครั้งตอไป
ควรศึกษาทักษะดานอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินเชน ทักษะการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
เปนตน
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แนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับการจัดการวัตถุดิบทีเ่ นาเสียไดในรานอาหาร
Conceptual Design of Decision Support System
for Managing Perishable Raw Materials in Restaurants
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บทคัดยอ
ในปจจุบันธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง และมีการแขงขันที่สูงขึ้น รานอาหารแตละราน
ใชทรัพยากรในดานวัตถุดิบที่แตกตางกันตามความหลากหลายของรายการอาหาร ซึ่งรานอาหารพยายามควบคุมระดับปริมาณ
วัตถุดิบใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา หรือพยายามวางแผนการใชทรัพยากรใหเพียงพอ ถึงแมจะวางแผนที่ดีอยางไร
ก็ยังไมสามารถจัดการใหเทากับปริมาณความตองการของลูกคาได โดยมักเผื่อใหเหลือดีกวาขาด แนวทางหนึ่งที่ชวยลดวัตถุดิบ
ที่เหลือทิ้งนี้ไดคือ การนําเสนอการสงเสริมการขายในการลดราคาในบางรายการอาหารเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับลูกคาในการสั่ง
รายการอาหารที่ประกอบดวยวัตถุดิบที่กําลังหมดอายุมากขึ้น แตการตัดสินใจวาจะตองเลือกทํารายการอาหารใด และจํานวน
เทาไหรเปนการตัดสินใจที่ไมงาย และตองใชหลายขอมูลประกอบการตัดสินใจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหาร เพื่อใหรานอาหารมีแนวทางในการ
วิเคราะหขอมูล และเลือกทําการสงเสริมการขายไดเหมาะสมกับคุณลักษณะของรานอาหารและลูกคาที่จะเขามาได โดยระบบ
ที่นําเสนอสามารถเก็บขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ เรียกดูสถานะวัตถุดิบในระบบ และเสนอแนะตัวเลือกการทําการสงเสริม
การขายพรอมคาคาดหวังผลกําไร ขาดทุน และตนทุนที่สูญเปลาของแตละทางเลือกได
คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ธุรกิจรานอาหาร วัตถุดิบที่เนาเสียได
Abstract
A restaurant business is a growing business and highly competitive. Each restaurant uses different raw
materials based on a variety of menu. Most restaurants try to control their stock level to match with customer
demands or plan for having sufficient raw materials. Although having a good plan, it is not possible to
plan the amount of raw materials as equal as customer demands. In addition, they usually have over
supply. One way to reduce these perishable raw materials is to provide discount promotion to motivate
customers to order the menu that uses those raw materials. However, deciding what menu will be could
and how much is not easy and requires a lot of information. An objective of this research is to develop
the conceptual design of decision support system for managing perishable raw materials in restaurants
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which is a tool for the restaurant to analyze data and choose the promotion suitable for the characteristics
of restaurants and customers. The designed system can collect the information needed to make the
decision, check raw materials status and suggest an appropriate promotion with the expected value of
revenue, profit and cost of each option.
Keywords: decision support system, restaurant, perishable raw materials
1. บทนํา
ในปจจุบันธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและมีการแขงขันที่สูงขึ้น จากกองขอมูลธุรกิจ
พบวา ข อมู ล ณ 31 มีนาคม 2560 มีธุร กิจภั ตตาคาร/ร านอาหารที่ ดํ าเนิ นกิ จการอยู ทั่ วประเทศจํ านวน 11,945 ราย [1]
เนื่องจากมีผูประกอบการรายใหมทยอยเขามาในตลาด เจาของธุรกิจตางเรงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารดาน
ตาง ๆ ทั้งในเรื่องของการบริการรานทั่วไป การเงิน ตนทุน รวมไปถึงการจัดซื้อวัตถุดิบใหมีความเหมาะสม
จากการสังเกตในเบื้องตนรานอาหารแตละรานมีการใชทรัพยากรในดานวัตถุดิบที่แตกตางกันตามความหลากหลาย
ของรายการอาหาร ซึ่ งร านอาหารจะพยายามควบคุ มระดั บปริม าณวัต ถุดิ บใหเ หมาะสมกั บความต องการของลูกคา หรื อ
พยายามคาดการณวาจะมีลูกคาเทาไหรแลวจึงสั่งวัตถุดิบตามนั้น แตในความเปนจริงเปนการยากที่จะซื้อมาใหพอดีกับปริมาณ
ที่ลูกคาตองการ ประกอบกับรานอาหารสวนใหญมักสั่งวัตถุดิบมาโดยคิดวาวัตถุดิบเหลือดีกวาของขาด สงผลใหมักมีวัตถุดิบที่
มากเกินความจําเปนและวัตถุดิบนั้นจะกลายเปนของเสียและถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน
แนวทางหนึ่งที่ ชวยลดวัตถุดิบ ที่เหลือทิ้งนี้ได คือ การนําเสนอการสงเสริ มการขายโดยการลดราคาในบางรายการ
อาหารเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับลูกคาในการสั่งรายการอาหารที่ประกอบดวยวัตถุดิบที่กําลังจะหมดอายุมากขึ้น [2] แตการที่จะ
ตัดสินใจวาจะตองเลือกทํารายการอาหารใด และจํานวนเทาไหรเปนการตัดสินใจที่ไมงาย และตองใชขอมูลหลายอยางในการ
ประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ไมดีทําใหรานอาหารเสียโอกาสที่จะขายอาหารในราคาปกติหรือเกิดวัตถุดิบเหลือทิ้งมากก็
ได โดยแนวคิดในการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของและกลไกการตัดสินใจซึ่งเปนสวนสําคัญที่มีผลตอกําไรของร านมีไดหลายวิธี
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดใน
รานอาหาร เพื่อใหรานอาหารมีแนวทางในการวิเคราะหขอมูล และเลือกการสงเสริมการขายไดเหมาะสมกับคุณลักษณะของ
รานอาหารและลูกคาที่จะเขามาได โดยระบบที่นําเสนอสามารถเก็บขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ เรียกดูสถานะวัตถุดิบใน
ระบบ และเสนอแนะตัวเลือกการสงเสริมการขายวาควรจะลดราคาอาหารเมนูใด และจํานวนเทาไหรในแตละวัน พรอมระบุคา
คาดหวังผลกําไร ขาดทุน ตนทุนที่สูญเปลาของแตละทางเลือกได เพื่อใหผูใชงานมีขอมูลเพียงพอตอการตัด สินใจเลือกทําการ
สงเสริมการขาย
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหาร
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิ จัยนี้เ กี่ยวข องกับ ระบบสนับสนุนการตัด สินใจและระบบการจัด การร านอาหาร ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 2 ประเด็นนี้ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) คือระบบสารสนเทศที่สามารถใหขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกั บผูใช โดยที่ระบบจะรวบรวมขอมูลและแบบจํ าลองในการตัดสินใจ เพื่อช วยผูบริห ารในการตัดสินปญ หาแบบกึ่ ง
โครงสรางและไมมีโครงสราง โดยปกติระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่ง
สามารถพบเห็นไดในหลายอุตสาหกรรม เชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ (วิไลฉัตร วรารักษสัจจะ,
2551) [6] ซึ่งจะมีการตัดสินใจในเรื่องโปรโมชั่นที่ใหผลตอบแทนสูงสุดจากกลุมตัวอยางผูใชบริการเพื่อเปนการนําโปรโมชั่นออก
สูตลาด และระบบสนับสนุนการวิเคราะหการชําระคาบําบัดน้ําเสีย (ศุภมิตร ยุวัฒนะ, 2548) [7] ซึ่งพัฒนาเครื่องมือมาเพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมลูกคาในการยอมรับที่จะชําระคาบําบัดน้ําเสีย เพื่อสรางระบบชวยในการตัดสินใจ
เลือกกลุมเปาหมายในการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของลูกคาแตละกลุมในอนาคต
ระบบการบริหารงานรานอาหาร คือระบบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆภายในรานอาหาร ซึ่งแบงออกเปนงานสวน
หนาและสวนหลัง งานสวนหนาประกอบดวย การแนะนํารายการอาหาร การรับคําสั่งอาหาร การบริการ การคิดราคาและการ
รับชําระเงิน และงานสวนหลัง ประกอบดวย การกําหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจาย
การผลิ ต และการคํ านวณตนทุน โดยมี งานวิ จัยหลายงานไดทําการศึกษาและพัฒนาในรูป แบบที่ต างกันไป เช น การพัฒนา
ระบบการจัดการรานอาหาร (ปวริศร เหลือทองคํา, 2553) [4] โดยระบบจะชวยอํานวยความสะดวกในการบันทึก แกไข ลบ
และเรียกใชขอมูล รวมถึงการจัดทํารายงานที่ชวยในการดําเนินกิจการรานอาหาร เพื่อใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการจองโตะอาหาร สั่งอาหาร และออกใบเสร็จ และนอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานขอมูลเพื่อใหมีความเหมาะสมกับภัตตาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพื่อชวยจัดการงานภายในภัตตาคารใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (วิโรจน เพชรเดนลาภ, 2550) [5]
งานวิจัยฉบับนี้สนใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับธุรกิจรานอาหารในมุมที่เปนการพิจารณาของที่อาจจะเหลือทิ้ง
ซึ่งเปนประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวารานอาหารควรใหความสําคัญ เพราะเปนการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอตนทุ นวัตถุดิบที่เสียไป
โดยตรง
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในสวนของวิธีการดําเนินการวิ จัยผู วิจัย เริ่ม จากการศึกษาสภาพการดํ าเนิ นงานทั่วไปกิ จกรรมภายในรานอาหารที่
ศึกษา ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานรานอาหาร [4] [5] จากการศึกษาทําใหเห็นถึงประเด็นที่ควรให
ความสําคัญในการบริหารงานรานอาหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการพิจารณาการใชวัตถุดิบที่เนาเสียได โดยนําเสนอเปน
การสงเสริมการขาย เพราะจากการศึกษาพบวากิจกรรมภายในรานอาหารยังไมมีการพิจารณาในสวนนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะ
เสนอเปนแนวทางการพัฒนาระบบที่ เกี่ย วของกับ การใชวัตถุดิ บที่เ นาเสียไดและสามารถเชื่ อมโยงกั บระบบการบริหารงาน
รานอาหารทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน โดยผูวิจัยจะออกแบบหลักการแนวคิดการดําเนินงานของระบบแบงออกเปน 3 สวนคือ ขอมูล
นําเขา (Input data) กระบวนการ (Process) และ การแสดงผล (Output) รวมไปถึงการเชื่อมโยงจากระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจไปยังระบบการทํางานเดิม จากนั้นออกแบบรายละเอียดระบบทั้ง 3 สวน ประกอบไปดวยขอมูลที่ตองจัดเก็บเพื่อใชใน
การวิเคราะหและประเมินทางเลือกในการทําการสงเสริมการขาย และสรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ จากขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจยั ที่ไดกลาวมาขางตนซึ่งผูวิจัยขอกลาวถึงรายละเอียดของระบบที่พัฒนาในหัวขอตอไป
5. หลักการและแนวคิด
แนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหารถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใน
การตัดสินใจเลือกทําการสงเสริมการขายจากการนําขอมูลมาวิเคราะห และนําเสนอเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการ
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สงเสริมการขายใหแกเจาของธุรกิจรานอาหารวาในแตละวันควรจะทํารายการอาหารอะไรบางและจํานวนเทาไหร เพื่อดึงดูดให
ลูกคาหันมาสั่งรายการอาหารที่ใชวัตถุดิบที่ใกลจะหมดอายุมากขึ้น โดยในงานวิจัยนี้กําหนดใหราคาอาหารที่ถูกลดลงและความ
นาจะเปนที่ลูกคาจะมาซื้อมากขึ้นมาจากการประมาณการโดยผูประกอบการ โครงสรางแนวคิดของระบบ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบโครงสรางแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ภาพที่ 1 แสดงกรอบโครงสรางแนวคิด ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การดําเนินการของระบบเริ่มจากการเก็บ
ขอมูลตาง ๆ โดยนําขอมูลมาประมวลผลเพื่อพิจารณาทางเลือกในการทําการสงเสริมการขาย โดยแตละทางเลือกจะทําการ
เปรียบเทียบในมุมรายได ตนทุน และกําไรที่คาดหวังเมื่อมีการสงเสริมการขาย เพื่อใหไดขอมูลไปประกอบการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ สวนที่หนึ่ง ขอมูลนําเขา (Input data) ประกอบดวยขอมูล
ของปริม าณของวัตถุดิบ รายการอาหาร และความนาจะเปนเมื่อมี การสง เสริมการขาย สวนที่ สอง กระบวนการ (Process)
ประกอบด วยการตรวจสอบวั ต ถุดิ บ เหลื อทิ้ ง การเก็บ ขอมู ลความน าจะเป นการเกิด เหตุ การณ ตาง ๆ และการคํานวณค า
คาดหวัง (Expected Value) ของรายได ตนทุน กําไรของแตละทางเลือก และสวนที่สาม การแสดงผล (Output) เพื่อเปน
ขอมูลสรุปใหกับผูประกอบการเห็นวาควรทําการสงเสริมการขายอยางไร
แนวคิดความเชื่อมโยงของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบการจัดการรานอาหารทั่วไป
ระบบที่ พั ฒ นาเป นระบบที่ ใ ช ใ นร านอาหารซึ่ ง โดยส วนใหญ ร านอาหารมั ก จะมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การภายใน
รานอาหารอยูแลว แนวคิดสวนนี้จะอธิบายการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบที่พัฒนากับระบบของรานอาหารวาจะมีขอมูลอะไร
เชื่อมโยงกันบาง และเชื่อมโยงกันอยางไร ภาพการเชื่อมโยงของระบบสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบภายในรานอาหารทั่วไปและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
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จากภาพที่ 2 กิจกรรมหลักภายในรานอาหารประกอบไปดวยการจองโต ะ การสั่งอาหาร การเสิรฟอาหาร การปรุง
อาหาร การชําระเงิน และการจัดซื้อวัตถุดิบ จากกิจกรรมภายในรานอาหารระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ออกแบบจะรับขอมูล
วัตถุดิบที่มีมาวิเคราะหแลวทําการประเมินการสงเสริมการขาย จากนั้นสงขอมูลกลับเปนขอมูลนโยบายการส งเสริมการขาย
นอกจากนี้เมื่อมีขอมูลวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไประบบจะทําการคํานวณและสงผลขอมูลกลับไปใหม เพื่อเปนผลลัพธการกําหนด
นโยบายการสงเสริมการขายเพื่อนําเสนอเจาของธุรกิจ
6. รายละเอียดของระบบ
6.1. ขอมูลนําเขา (Input data) ประกอบดวยขอมูลของปริมาณของวัตถุดิบ รายการอาหาร และความนาจะเปน
เมื่อมีการสงเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
6.2. กระบวนการ (Process) ประกอบดวยการตรวจสอบวัตถุดิบเหลือทิ้ง การเก็บขอมูลความนาจะเปนการเกิด
เหตุการณตาง ๆ และการคํานวณคาคาดหวัง (Expected Value) โดยเริ่มจากการรับขอมูลวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่
เหลือ จากนั้นผู ประกอบการจะกําหนดค าความนาจะเป นเหตุการณ เมื่ อมี การส ง เสริม จากนั้ นคํ านวณหาค าคาดหวั งของ
ผลตอบแทนที่ไดรับของแตละทางเลือกที่เปนไปได และนําเสนอทางเลือกที่มีคาคาดหวังรวมสูงสุด
6.2.1. การเก็บขอมู ลความนาจะเปนของพฤติกรรมของลู กคาเมื่อทําการสงเสริ มการขาย เปนการเก็ บ
ขอมู ล ความน าจะเป นที่ ลู กคาจะสั่ งรายการอาหารที่ เ ปลี่ ย นไปจากการส ง เสริ ม การขาย ซึ่ ง ความน าจะเป นได ม าจากการ
พิจารณาของผูที่มีประสบการณของทางรานอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 2
6.2.2. การประเมินทางเลือกการสงเสริมการขาย จะมาจากการคํานวณรายได จากการขาย ตนทุนของ
วัตถุดิบ และกํ าไรออกมาเป นคาคาดหวัง (Expected Value) แล วเลือกการส งเสริม การขายที่ใหค าคาดหวัง (Expected
Value) ของผลกําไรสูงที่สุด ตัวอยางการคํานวณแสดงไดดังนี้ กําหนดใหปจจุบันในครัวมีวัตถุดิบ (ปลา) จํานวน 7 ตัว (ทุกตัว
กําลังจะเนาเสี ยในวันนี้) รายการอาหารกอนทําการสงเสริมการขายมีราคาเทากับ 500 บาท ราคาทํ า การส งเสริม การขาย
เทากับ 450 บาท และราคาตนทุนวัตถุดิบเทากับ 300 บาท รานอาหารตองตัดสินใจวาจะทําการสงเสริมการขายกี่ตัวซึ่งเปนได
ตั้งแต 1 ตัวถึง 7 ตัว โดยแตละทางเลือกจะใหคาคาดหวังของผลกําไรที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
6.2.3. สรุปผลลัพธการสงเสริมการขาย เปนการนําคาคาดหวังแตละเหตุการณมาเปรียบเทียบ โดยขอมูล
สําหรับการเปรียบเทียบมาจากการคํานวณคาคาดหวังของผลกําไรในหัวขอกอนหนา ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 1 รายละเอียดวัตถุประสงคการจัดเก็บขอมูลและการอัพเดทขอมูลที่เกี่ยวของ
ขอมูลจัดเก็บ
วัตถุประสงค
การเก็บและอัพเดทขอมูล
1. ปริมาณวัตถุดิบ
ประกอบไปด วยชนิ ด ของวั ตถุ ดิ บ และจํ านวนของ - การเก็บขอมูล : เก็บขอมูลรายการวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่มีอยูภายครัว
ในรานและปริมาณวัตถุดิบ
- การอัพเดทขอมูล : ปรับปริมาณวัตถุดิบที่มี
เหลืออยูใหเทากับที่มีอยูจริงเมื่อมีการรับเข า
หรือใชไป
2. รายการอาหาร
ประกอบไปด วยชื่ อ รายการอาหาร วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช - การเก็บขอมูล : เก็บขอมูลรายการอาหาร
จํานวนวัตถุดิบที่ใช ราคา และตนทุนของวัตถุดิบที่ สูตรอาหาร ราคา และตนทุน
ใช
- การอัพเดทขอมูล : ปรับปรุงขอมูลเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงสู ต รอาหาร หรื อ เพิ่ ม ลดเมนู
รายการอาหาร
944 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ขอมูลจัดเก็บ
วัตถุประสงค
การเก็บและอัพเดทขอมูล
3. ความน า จะเป น จัดเก็บขอมูลของความนาจะเปนของเหตุการณเมื่อ - การเก็บขอมูล : เก็บขอมูลคาความนาจะ
เ มื่ อ จั ด ร า ย ก า ร มีการสงเสริมการขาย โดยการสอบถามจากเจาของ เปนและราคาที่ลดลงจากผูประกอบการ
สงเสริมการขาย
ธุรกิจ
- การอัพเดทขอมูล : ปรับปรุงขอมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาความนาจะเปนและราคาที่
ลดลง
ตารางที่ 2 รายละเอียดความนาจะเปนที่เปลี่ยนแปลงไปของความตองการของลูกคาเมื่อทําการสงเสริมการขาย
ความนาจะเปนของลูกคา
สถานะลูกคา
เมื่อไมทําการสงเสริมการขาย
เมื่อทําการสงเสริมการขาย
0
0.29
0.14
1
0.14
0.14
2
0.29
0.29
3
0.14
0.14
4
0.14
0.14
5
0
0.07
6
0
0.07
7
0
0
ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางความนาจะเปนของรายการอาหารหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคาจาก
การสงเสริมการขาย เชน สถานะลูกคาเดิมเมื่อไมทําการสงเสริมการขายแลวจะไมมีคนสั่งเลย (ลูกคา 0 คน) มีความนาจะ
เปนอยูที่ 0.29 และเมื่อมีการสงเสริมการขายสถานะลูกคามีการเปลี่ยนแปลงของคาความนาจะเปนลดลงเหลือ 0.14 เปนตน
ตารางที่ 3 ตัวอยางรายละเอียดการคํานวณคาคาดหวัง
จํานวน
จํานวนทําการ
ลูกคาที่คาด
Prob.
รายไดจากการขาย
สงเสริมการขาย
วาจะสั่ง
0
0.14
0
1
0.14
450
2
0.29
950
3
0.14
1450
1
4
0.14
1950
5
0.07
2450
6
0.07
2950
7
0
3450

ตนทุน

กําไร

คาคาดหวังของ
กําไร

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

-2100
-1650
-1150
-650
-150
350
850
1350

-892.857
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ตารางที่ 3 แสดงการคํานวณรายไดจากการขาย ตนทุนของวัตถุดิบ และกําไร เมื่อมีการสงเสริมการขายปลาจํานวน
1 ตัว โดยจะขอยกตัวอยางการคํานวณตัวเลขในตารางสําหรับคอลัมนที่มีลูกคาที่คาดวาจะสั่ง 2 คน
- รายไดจากการขาย
= ราคาขาย x จํานวนที่สงั่ = (450x1) + 500 = 950 บาท
- ตนทุน
= ราคาตนทุนตอหนวย x ปริมาณวัตถุดิบ = 300 x 7 = 2100 บาท
- กําไร
= ราคาขายได – ตนทุน = 950 – 2100 = -1150 บาท
เมื่อทําครบทุกโอกาสที่เปนไปไดของการเขามาของลูกคา สามารถคํานวณคาคาดหวังของการสงเสริมการขายปลา 1
ตัว ไดดังนี้
- คาคาดหวังของกําไร
= (-2100x0.14) + (-1650x0.14) + (-1150x0.29) + (-650x0.14)
+ (-150x0.14) + (350x0.07) + (850x0.07) + (1350x0)
= -892.857 บาท
ดังนั้นเมื่อมีการสงเสริมการขายจํานวนเทากับ 1 ตัว จะทําใหรานอาหารมีคาคาดหวังของกําไรเทากับ -892.857
บาท โดยในขั้นตอนการคํานวณคาคาดหวังกําไรนี้จะทําสําหรับทุกรูปแบบการสงเสริมการขายคือตั้งแตทํา 0 ตัวไปจนถึง 7 ตัว
ตารางที่ 4 รายละเอียดเปรียบเทียบคาคาดหวัง แตละการสงเสริมการขาย
จํานวนที่ทําการสงเสริมการขาย
Expected Value
0
1
2
3
4
5
รายไดจากการขาย
0
450
950
1450
1950
2450
กําไร
-1242.86 -892.857 -928.571 -950 -964.286 -971.429

6
2950
-975

7
3450
-975

ตารางที่ 4 แสดงผลรวมของการเปรียบเทียบคาคาดหวังของการสงเสริมการขายแตละรูปแบบซึ่งผลการทําดีที่สุดคือ
การสงเสริมการขายปลา 1 ตัว เพราะใหคาคาดหวังของกําไรสูงสุด
5.3. การแสดงผล (Output) เปนการแสดงรายงานสรุปขอเสนอแนะการสงเสริมการขาย รายละเอียดแสดงไดดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รายงานสรุปขอเสนอแนะการสงเสริมการขาย
ภาพที่ 4 แสดงรายงานสรุปขอเสนอแนะการทําการสงเสริมการขายและผลลัพธของคาคาดหวังของกําไร โดยใน
ตัวอยางแสดงใหเห็นวาควรทําการสงเสริมการขายปลา 1 ตัว ซึ่งทําใหคาคาดหวังของกําไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 350 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีไมทําการสงเสริมการขาย
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7. สรุปผลลัพธการวิจัยและขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับรานอาหาร ใหมีขอมูลนําเสนอเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายการสงเสริมการขายโดยการลดราคา โดยระบบที่พัฒนาสามารถคํานวณและวิเคราะหขอมูล
ตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย ชวยลดการทิ้งวัตถุดิบโดยเปลาประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา
สําหรับขอเสนอแนะพบวา เนื่องจากระบบสนับสนุนที่พัฒนายังไมมีการพิจารณาชวงเวลาการสงเสริมการขาย และ
ความสัมพันธรวมระหวางวัตถุดิบและรายการอาหาร เชน หนึ่งรายการอาหารใชหลายวัตถุดิบที่เนาเสีย หรือหนึ่งวัตถุดิบที่เนา
เสียทําไดหลายรายการอาหาร สงผลใหการนําวิธีคํานวณในงานวิจัยนี้ไปใชตองพิจารณาแยกเปนรายวัตถุดิบหรือเปนรายการ
อาหารไป ผูที่สนใจสามารถนําแนวคิดที่ไดนําเสนอไปพัฒนาตอยอดในมุมดังกลาวได
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทย
An Environment Analysis for Management of Garment Export Industry in Thailand
สายพิณ ปนทอง* และพรปวีณ ถาวรศักดิ์
ภาควิชาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
*
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บทคัดยอ
การวิจัย นี้มี วัตถุ ประสงคเพื่ อศึกษาสภาพแวดล อมทางการบริห ารจั ดการอุ ตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสํ าเร็จรู ปใน
ประเทศไทย ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เพื่อนําขอมูลเบื้องตน
มาวิเคราะหเพื่อหาสภาพแวดลอมของงานวิจัย โดยการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค แลวนํามาพัฒนาเปน
กรอบแนวคิด ผลการวิจัยพบวา ในอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปมีจุดแข็งในดานหวงโซอุปทาน มีทักษะดานการพัฒนา
ฝมือแรงงานที่มีศักยภาพ ทั้งดานการผลิตและดานการออกแบบ มีประสบการณดานการผลิตมายาวนานเปนที่ยอมรับของลูกคา
รวมถึงมีความรวมมือกันอยางตอเนื่องในภาคอุตสาหกรรม ดานนโยบายของหนวยงานภาครัฐไดวางยุทธศาสตรเพื่อ ยกระดับ
การผลิตในรูปแบบของตนเอง สรางความเขมแข็งในการเปดตลาดอาเซียนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดานการกีดกันทางการคา
แตมีจุดออนในดานการขาดแคลนแรงงาน ตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศอื่น ๆ ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และ
ขาดการพึ่งพากันอยางสมบูรณในภาคธุรกิจ ในดานอุปสรรคสําคัญที่พบในหวงเวลานี้การกีดกันทางการคาจากตลาดภายนอก
ซึ่งสงผลกระทบดานการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปโดยตรง
คําสําคัญ: สภาพแวดลอม การบริหารจัดการ อุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป
Abstract
This research aims to study environment management industry, garment exporter in Thailand.
The information used in this study is the study of the documentary research. To provide preliminary
information for analysis of the research environment. By analyzing the strengths, weaknesses, opportunities
and threats and to develop a conceptual framework. The research found that In the garment export industry,
there are strengths in the supply chain. Skillful skills development skills. Both in production and design.
Experienced in production has long been accepted by customers. There is continued cooperation in the
industry. There is continued cooperation in the industry. The government's policy has set a strategy to raise
production in its own way. Strengthen the opening of ASEAN markets to avoid barriers to trade barriers.
But there are weaknesses in the areas of labor shortage. Production costs are higher than other countries.
Must be technology from abroad. And lack of complete interdependence in the corporate sector. The main
obstacle in this time of trade sanctions from the external market. Which impact directly on the garment.
Keywords: environment, management, garment export industry
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

บทนํา
จากการขยายตัวของออกสินคาอุตสาหกรรมที่ สําคัญพบว า ธุรกิ จส งออกเสื้อผาสํ าเร็จรู ปอุ ตสาหกรรมสิ่ง ทอและ
เครื่องนุง หมการสง ออกสิ่งทอทั้งป 2559 มี มูลค าการสงออก 4,199.35 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ ลดลงร อยละ 3.54 โดยผาผื น
สงออก คิดเป นมูลคา 1,265.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.26 และมูลค าการสงออกเครื่องนุงหม 2,441.83 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 9.06 การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมไปยังตลาดหลักป 2559 ประเทศไทยสงออกลดลงตามคําสั่งซื้อที่
ลดลงของประเทศคูคาหลักในสวนของ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุน ลดลงรอยละ 9.82 5.31 และ 2.51 ตามลําดับ
โดยสิ่งทอสงออกไดลดลงในตลาดญี่ปุน จีน และอินโดนีเซีย ลดลงรอยละ 0.93 5.74 และ 7.11 ตามลําดับ ในสว นของการ
รับคําสั่งซื้อสินคาเครื่องนุงหมจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ลดลงรอยละ 11.00 และ 7.58 ตามลําดับ (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2560) โดยการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปป 2559 ลดลงทั้งกลุมเสื้อผาถักและเสื้อผาทอ แมวาความตองการใช
เสื้อผาสีดําในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยสวนหนึ่งเปนการนําสินคาในสตอกออกมาจําหนายรวมทั้งบางสวนมีการนําเสื้อผาเกา
มายอมสีใหม ประกอบกับมีการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ และฮองกงเพิ่มมากขึ้น
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) รวมถึงการปรับตัวลดลงในกลุมสินคาตนน้ํา ไดแก มูลคาการสงออกเสนดาย 890.83
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 7.60 และมูลคาการสงออกเสนใย 606.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.17 ในขณะที่
นโยบายภาครัฐสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจแฟชั่น และสงเสริมสถาบันแฟชั่นระดับโลกมาตั้งสาขาและเปดสอน
ระดับปริญญาในประเทศไทย โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดตั้ง Thailand Industry Design Center: TIDC
เพื่อเปนศูนยพัฒนาการออกแบบเผยแพรความรู รวมถึงเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานดานการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
แฟชั่นตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย รวมถึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับ
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของคลัสเตอร ของ BOI ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงหวงโซการผลิตตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา เพื่อเปนทิศทางในการสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560)
ในป 2559 ภาครัฐมุงหวังในการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายไทยสูการแขงขันเพื่อตอยอดไปสูอุตสาหกรรม
ในอนาคตผานการเพิ่ มประสิท ธิภ าพ และผลิต ภาพ ดัง แสดงในภาพที่ 1 (ศูนย วิจัย เศรษฐกิ จธุ รกิจ และเศรษฐกิจฐานราก,
2559)

ภาพที่ 1 แนวโนมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเชิงนโยบายคลัสเตอร ของภาครัฐ
ที่มา: ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 2559
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญและครอบคลุมอุตสาหกรรมยอยหลาย
อุตสาหกรรม หากพิจารณาตามหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสามารถแบงออกเปน 3 อุตสาหกรรม
หลักที่สําคัญ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมตนน้ํา กลุมอุตสาหกรรมกลางน้ํา และกลุมอุตสาหกรรมปลายน้ํา โดยอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็ จรู ป และเครื่องนุ ง หม เป นอุ ต สาหกรรมขั้นปลายน้ํ า ที่ มีกลุม อุ ตสาหกรรมขั้ นกลางน้ํ า คือ อุ ต สาหกรรมฟอกยอมเป น
อุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบกอนนํามาผลิตเปนเสื้อผาสําเร็จรูป (สายพิณ ภูรุง, 2559) แนวโนมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมไทย ป 2560 โดยภาพรวมการผลิต การจําหนายในประเทศของกลุมเสนใยสิ่งทอ คาดวาจะขยายตั วไดจาก
ความตองการของตลาดในอาเซียนยังมี ความตองการนําเข าจากไทย ซึ่ง สวนใหญ ไ มมีสิ่ งทอต นน้ํา สําหรับกลุมเครื่องนุงห ม
โดยเฉพาะเสื้อผาชุดดํา ยังมีความตองการของผูบริโภคในเกือบทุกภาคสวน ซึ่งในหลายองคการยังไวอาลัยอย างตอเนื่อง และ
หลายโรงงานตองการเรงการผลิตเพื่อใหทันตามความตองการของลูกคา ในภาพรวมการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุ งหม คาดวา
จะขยายตั วได ไ มม ากนั ก เนื่ องจากในช วงป ที่ ผ านมา ภาวะเศรษฐกิ จในตลาดคู คาหลั กๆ ยั ง ชะลอตั วต อเนื่ อง (สํานั กงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) เมื่อพิจารณาขอมูลจากมูลคาการสงออกเครื่องนุงหมของไทย ในชวงเวลาเดียวกันเมื่อเดือน
มีนาคม ป 2560 มูล คาการสงออกของเดื อนมกราคมถึงเดื อนมี นาคม 2559 ในสินค าแตล ะประเภทเครื่องนุงห ม มีการหด
ตัวอยางเห็นไดชัด ในการสงออกสูประเทศคูคาหลักประกอบไปดวย สหรัฐอเมริกา มูลคาการคาลดลงรอยละ 12.82 สหภาพ
ยุโรป(27) มูลคาการคาลดลงรอยละ 4.29 ประเทศจีน มูลค าการคาลดลงร อยละ 14.50 ฮองกง มูล คาการคาลดลงรอยละ
11.77 จากขอมูล ทําใหเห็นถึงมูลคาการคาที่มีการลดลงในตลาดหลักของประเทศไทย และเมื่อศึกษาถึงประเทศคู คาที่ทาง
ประเทศไทยไดทําการส งออกจะพบวา 5 ลําดั บกลุ มประเทศที่ประเทศไทยไดทํ าการสงออกเครื่องนุง หมไทยประกอบดวย
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(EU 27) ญี่ปุน กลุมประเทศอาเซียน และ จีนรวมกับฮองกง ตามลําดับ (กระทรวงพาณิชย , 2560)
โดยสหรัฐ อเมริ กา ซึ่งประเทศไทยมีสัด สวนในการนําเขาสิ นคาสิ่ งทอและเครื่องนุงห มไทย ในป 2558 เทีย บจากประเทศผู
สงออกมายังสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 15 หรือสัดสวนรอยละ 1.12 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
หนาลดลงรอยละ 0.94 และ ในป 2559 มูลคาอยูที่ 1,062.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 12.37 และเมื่อนําขอมูลการ
นําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของสหรัฐอเมริกาจากประเทศในกลุมอาเซียน ประเทศไทยมีการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา
ลดลง อยูในลํ าดับที่ 4 โดยมีประเทศเวียดนามอินโดนีเซีย และ กัมพูชา อยู ในลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดั บ (สํานักงาน
พาณิชยในตางประเทศ ประจําสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, 2560) ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เติ บ โตขึ้นมาจากการเป นผู รั บ จ างผลิ ต (OEM) ซึ่ ง ในป จจุ บั นประเทศไทยไม ไ ดเ ปรี ย บค าแรงถูกอี กต อไป แนวทางพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในกาวตอไป ควรจะเนนสูการสรางนวัตกรรมสงทอ เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกยุคใหม คือ การนอยไดมาก
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (ชาญชัย สิริเกษมเลิศ, 2560)
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นถึงสภาวะการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยได
อยางชัดเจน การยกระดับความสามารถใหกับอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นเปน
เรื่องที่ตองใชการผลักดันจากหลายภาคสวน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาดานสภาพแวดลอมการบริหารจัดการที่สามารถสงเสริมและ
พัฒนาใหอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ง นี้ใช รูปแบบการวิ จัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค นคว าและเก็ บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปจากสื่อตางๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ
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รายงานการวิจัยและสื่อตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารจากหนวยงาน สมาคมตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวข อง อาทิ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม เปนต น เพื่ อนํามาใชเ ปนขอมูลเบื้องตนจากนั้ นผูวิจัย นําข อมู ลที่ ไดม าพิ จารณาสัง เคราะหรวมกั บกรอบการวิเ คราะห
สภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เพื่อเปนกรอบในการศึกษา
ผลการวิจัย
ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคในประเด็นของการวิเคราะหสภาพแวดลอม
เกี่ยวกับการบริหารจัด การของอุต สาหกรรมส งออกเสื้อผ าสําเร็จรู ปในประเทศไทย โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจั ย
ภายในที่เปนจุดออน จุดแข็ง และปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะหพบวาเมื่อพิจารณาถึง แนวโนมการสงออกกลุมเสื้อผาสําเร็จรูปมีแนวโนมหดตัวอยางตอเนื่อง คาดวา
ไมเกินรอยละ 2.0 จากป 2559 ที่ หดตัวถึงรอยละ 8.0 โดยมีสาเหตุ หลักจากการยายฐานการผลิตไปยัง ประเทศเพื ่อนบาน
โดยเฉพาะการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ผูประกอบการรายใหญไปเพิ่มการสงออกจากฐานการผลิตในเวียดนามและกัมพูชา
เพื่อใหรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) อยางไรก็ตามการสงออกไปยังตลาดญี่ปุน จีน รวมถึงฮองกง คาดวาจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจัยคาแรงในการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายของจีนแถบเมืองชายฝง เชน เซี่ยงไฮ กวางเจา เสิ่นเจิ้น นานกิง เริ่มมี
คาจางที่สูงกวาผลิตในไทย 2 เทา จึงคาดวาการสั่งซื้อสินคาที่เปนจํานวนมาก (Mass Product) จะมีการนําเขาจากไทยและ
เวียดนามเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในปที่ผานมา ภาคการผลิตและการสงออกหดตัวลง
ในหลายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะกลุมเสื้อผาสําเร็จรูปที่ยังคงหดตัว เนื่องจากผูผลิตบางสวนไดยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพื่อนบาน รวมทั้งคําสั่งซื้อของประเทศคูคาหลักลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับเวียดนามลดการนําเขาผาผืน
และเสนดายลง เนื่องจากจีนและไตหวันมี การลงทุนในอุตสาหกรรมกลางน้ําในเวียดนาม (วัชรากร รวมรักษ, 2560) ตลาด
สงออกสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป 5 อันดับแรกของไทย ไดแก 1) สหรัฐอเมริกา 2) ญี่ปุน 3) จีน 4) เวียดนาม และ5) อินโดนิ
เซีย โดยการสงออกสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปไปยังคูคาหลักของไทยในป 2559 หดตัวลงเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการสงออก
ไปยังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงสูงสุดที่รอยละ 10.30 สวนหนึ่งเปนผลมาจากผูประกอบการรายใหญไปเพิ่มการสง ออกจากฐาน
การผลิตในเวียดนามและกัมพูชา รองลงมาเปนอินโดนิเซียลดลงรอยละ 6.88 ในขณะที่การสงออกไปยังจีนยังขยายตั วไดดีที่
รอยละ 4.22 (กระทรวงพาณิชย, 2560) จากมูลคาการสงออกเครื่องนุงหมทั้งสิ้น 2,441.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ
9.06 โดยเสื้อผาถักและเสื้อผาทอ ลดลงรอยละ 7.58 และ 12.06 ตามลําดับ แนวโนมการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยป
2560 คาดวายังคงหดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักอยูระหวางการฟนตัว และการปรับตัวของประเทศที่เคยเปน
ผูนําเขาหั นมาเปนผูผลิ ตเอง (สถาบั นพัฒ นาอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ, 2560) จากแนวโน มและทิศทางของอุ ตสาหกรรมส งออก
เสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยที่ไดกลาวมาขางตน ประเทศไทยยังคงตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
เพราะยังคงมีความตองการสินคาจากประเทศไทยจากประเทศคูคาอยางตอเนื่อง สําหรับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยพบวา
จุดแข็งของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทย มีหลายประการ อาทิ ประเทศไทยมีความเขมแข็งใน
หวงโซอุปทานครบวงจร ตั้ งแต อุ ตสาหกรรมต นน้ํ า กลางน้ํ า และปลายน้ํ า มี ประสบการณ ยาวนานกว า 40 ป ตลอดจน
อุตสาหกรรมสนับสนุนและสถาบันตางๆ ใหความชวยเหลือ และแกไขปญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ดานทักษะการพัฒนาฝมือ
แรงงานมีศักยภาพและมีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานประเทศอื่น สามารถทํางานประณีตและงานชางไดดี มีความ
พรอมในการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน จากประสบการณในการทําธุรกิจมานาน รูความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถใช
สิทธิประโยชนของประเทศเพื่อนบานที่เปนประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องการกีดกันทางการคาในการสงออกไปยุโรปและอเมริกา
คุณภาพของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยเปนที่ยอมรับในมาตรฐาน แมจะไมไดอยูในระดับพรีเมี่ยมแตภาพลักษณคุณภาพ
สินคาดีกวาสินคาจากประเทศจี น เวี ยดนาม และประเทศอื่ นๆ ในอาเซี ยน รวมถึง สินคากลุ มหั ตกรรมสิ่ งทอไทยยัง เป นที่
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 951

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตองการของตลาดโลก ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียเปนประตูทางเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมระดับโลก โดยเฉพาะสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกในดานการลงทุน เชน ระบบไฟฟา
การคมนาคมขนสง และการโทรคมนาคม (การดี เลียวไพโรจน และภูมิพร ธรรมสถิตเดช, 2555) และมีความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑและมาตรฐานตางๆ เชน ISO มาตรฐานแรงงาน เปนตน รวมทั้งประเด็นในเรื่องแรงงานและ
สิ่งแวดลอมไทยมีความรู และความเขาใจมากกวาประเทศเพื่อนบาน (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2554) เมื่อพิจารณา
ดานศั กยภาพประเทศไทยมี อุต สาหกรรมสิ่ ง ทอครบวงจรและเป นผู ผ ลิ ต ต นน้ํ าให กลุ ม CLMV (กั ม พู ช า ลาว พม า และ
เวียดนาม) มีหองปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพสินคาที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน มีแรงงานที่มีทักษะฝมือดี (สถาบัน
พัฒนาอุ ตสาหกรรมสิ่ง ทอ, 2555) ในด านการออกแบบนั กออกแบบไทยมีศักยภาพเปนที่ยอมรั บในระดับสากลและมี การ
สงเสริมพัฒนานักออกแบบรุนใหมอยางตอเนื่อง ทั้งในดานของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรการ
อบรมระยะสั้น รวมทั้งการสรางความเชื่อมโยงกับสถาบันออกแบบจากตางประเทศ รวมถึงมีการสรางความรวมมือระหวาง
กลุมผูประกอบการในลักษณะของคลัสเตอร รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทําใหสามารถชวยกันพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยาง
ครบวงจร เชน การตั้งสมาคมอุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห สมาคมอุตสาหกรรมทอผาไทย สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน (วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง, 2557)
จุดออนของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยในการแขงขันในระดับโลกพบวา ขาดแคลนวัตถุดิบ
ตนน้ํา โดยเฉพาะเสนใยธรรมชาติและใยสังเคราะห เนื่องจากพื้นที่การผลิตเสนใยธรรมชาติจําพวกฝาย ไหม มีจํากัดสงผลให
เกิดความตองการนําเขาวั ตถุดิบจากตางประเทศ ขาดแคลนแรงงานระดั บลางและแรงงานทักษะ ซึ่ งปญหาการขาดแคลน
แรงงานไทยเปนปญหาที่กระทบในทุกอุตสาหกรรม ปจจุบันมีแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเหลืออยูเพียง 7-8
แสนราย หลั งจากกลุ มการเ มนท ซึ่ง ต องแรงงานจํ านวนมากเลื อกยายฐานการผลิ ตไป CLMV (กัม พูช า ลาว พมา และ
เวียดนาม) กั นหมด ขณะที่แ รงงานฝมือในอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับ หัวหนางาน ฝ ายเทคนิค วิ ศวกรคุมเครื่องจัก รไปจนถึ ง
ระดับผูจัดการ ขาดแคลนทุกตําแหนง และมีความตองการอีกเปนหมื่นอัตรา (กรมการจัดหางาน, 2558) ตนทุนการผลิตสูงกวา
ประเทศอื่นๆ ดวยโครงสรางตนทุนคาแรง ตนทุนดานโลจิสติกส ตนทุนดานการนําเขาวัตถุดิบตนน้ํา (กรกนก จรัสหิรัญปรีดา,
2553) การพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศในดานเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตตองนําเขาเปนสวนใหญ
ไม มี การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเครื่ องจั กรเป นของตนเอง การลงทุ นดานเทคโนโลยีแ ต ล ะครั้ ง จึ ง มีต นทุ นสูง ประกอบกั บ
เครื่องจักรที่ใ ช ผลิ ต ในอุต สาหกรรมมีอายุการใชง านมานานกว า 10 ป ทํ าให ข าดประสิท ธิ ภาพ ขาดความชํานาญการทํ า
การตลาดเชิง รุ กจากลั กษณะการดํ าเนิ น ธุร กิ จในอดี ตของผู ประกอบการส วนใหญ พึ งพาการติ ด ตอสั่ ง ซื้อจากลู กค า ทํ าให
ผูประกอบการรายยอยขาดประสบการณการออกตลาด ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยจะมีการผลิตครบ
วงจรแต ยังไมส ามารถพึ่ งพากันไดอยางสมบูรณ และตอเนื่องโดยเฉพาะอุต สาหกรรมผู ผลิต ผา ไมส ามารถผลิต ผาตามความ
ตองการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมได (สุกัญญา อินทโชติ, 2548)
เมื่อพิจารณาถึ งโอกาสของอุ ตสาหกรรมสง ออกเสื้ อผ าสํ าเร็ จรู ปในประเทศไทยพบว า ดานยุท ธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม ป 2560-2564 ใหความสําคัญในงานวิจัยและพัฒนา โดยนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิตอล เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพและมาตรฐานใหภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซคุณคา โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนหนวยงานหลัง
ในการพัฒนาและใหความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกอุปทานสิ่งทอในประเทศไทย (สถาบัน
พัฒนาอุ ตสาหกรรมสิ่ง ทอ, 2560) กระทรวงอุตสาหกรรมมนโยบายในการส งเสริม และสนั บสนุนการออกแบบและสราง
มูลคาเพิ่ มอุตสหกรรมไทยใหสูง ขึ้นเพื่อยกระดั บขีดความสามารถในการแขงขั นของอุ ตสาหกรรมไทยในเวที โลก โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานตั้ งแตการกําหนดทิ ศทางดานการออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณฑ พัฒนาบุคลากร การเสริม สรางทักษะ
ผูป ระกอบการและนักออกแบบใหส อดคลองกั บกระแสการเปลี่ย นแปลของโลกทั้ง ในปจจุบั นและอนาคต การจั ดตั้ งศู นย
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) ทําหนาที่สนับสนุนและผลักดันใหมีการ
สง เสริ มพั ฒนางานออกแบบและสรางมูล ค าเพิ่ม ใหกับ อุต สาหกรรมไทยด วยวิท ยาการความคิด สรางสรรค แ ละนวั ต กรรม
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สนับสนุนใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึงบริการออกแบบและการทํางานรวมกับเหลานักออกแบ (Co-Design Working)
เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ ยกระดับการผลิตจากการรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ไปสูการผลิต
ในรูปแบบของตนเอง (Original Design Manufacturer: ODM) ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ
อุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน (อุตตม สาวนายน, 2560) การสงออกไปยังตลาดเพื่อนบานอาเซียนมีโอกาสสูงขึ้น เนื่องจากตลาด
เครื่องนุงหมในประเทศเพื่อนบานมีการขยายตัวโดยเฉพาะเวียดนาม ทวาในประเทศ CLMV ยังมีการลงทุนโรงงานตนน้ําใน
กลุมสิ่งทอนอย จึงทําใหตองนําเขาจากประเทศไทย (ชลธิชา ภัทรสิริวรกุล, 2559)
อยางไรก็ดีสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยพบวา การทํางาน
ของภาครัฐขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน มีการกําหนดนโยบายที่มีความขัดแยงกันเองและทําใหหลายหนวยงาน
ทํางานซ้ําซ อน การสนั บสนุ นผู ป ระกอบการรายยอยขาดความต อเนื่ อง และสง ผลกระทบตอผู ประกอบการ การกํ าหนด
นโยบายของภาครัฐขาดพื้นฐานความเขาใจและความตองการของชุมชนแตละพื้นที่อยางแทจริง ทําใหนโยบายและกิจกรรมที่
กําหนดไมไดแกปญหาที่ตนเหตุ มีการกีดกันทางการคาจากตลาดภายนอกขอตกลง เชน ความตกลงหุนสวนภาคพื้น แปซิฟก
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดเปนสมาชิก TPP ซึ่งเมื่อ
ขอตกลงทางการคานี้มีผลบังคับใช ประเทศไทยจะเสียโอกาสในการขยายตลาดสินคาสงออกไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและ
อาจเสียสวนแบงตลาดไปใหมาเลเซียและเวียดนาม โดยเฉพาะเวียดนามอาจจะเปนฐานการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
ประเทศสมาชิก TPP ซึ่งสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบอยางหนัก (ศิรินารถ ใจมั่น,
2559) ในสวนของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป GSP สหภาพยุโรปไดปรับเปลี่ยนกฎเกณฑการใหสิทธิพิเศษ
ทางศุลกากรใหมซึ่งประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ทําใหตองเสียภาษีการสงออกในอัตราปกติซึ่งสูง
กวากลุมประเทศในอาเซียน เชน เวียดนาม อินโดนิเซีย และฟลิปปนส ในดานคานิยมในการบริโภคสินคาไทยภายในประเทศ
ยังอยูในระดับต่ํา
จากผลการศึกษาข อมู ล ที่ ได กล าวมา แสดงให เ ห็ นได วาอุ ต สาหกรรมส ง ออกเสื้ อผ าสํ าเร็ จรู ป ในประเทศไทย มี
สภาพแวดลอมที่เปนพลังบวกทางอุตสาหกรรม คือ จุดแข็งและโอกาสที่สามารถกาวไปสูการแขงขันได ในดานที่ตองพัฒนา คือ
จุดออนที่ตองปรับปรุงพัฒนาและแกไขอยางตอเนื่อง และปรับทิศทางของการดําเนินอุตสาหกรรมใหสามารถผานอุปสรรคไป
อยางยั่งยืน โดยสรุปสภาพกรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis ดังภาพที่ 2
จุดแข็ง (Strengths)
.1ความเขมแข็งของหวงโซอุปทาน
2. แรงงานมีศักยภาพดานทักษะและคุณภาพสูง
3 .มีความพรอมในการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
4. คุณภาพของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยเปนที่
ยอมรับและมีมาตรฐาน และมีประสบการณมายาวนาน
5. ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเปนศูนยกลางในภูมิภาค
เอเซีย
6. นักออกแบบไทยมีศักยภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

จุดออน (Weaknesses)
.1ขาดแคลนวัตถุดิบตนน้ํา
2. ขาดแคลนแรงงานในระดับลางและแรงงานระดับ
ทักษะ
3. ตนทุนการผลิตสูงโดยกวาประเทศเพื่อนบาน
เฉพาะตนทุนคาแรงงาน
4 .การพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต ดานเครื่องจักร จาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ
5. ขาดความชํานาญในการตลาดเชิงรุก
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โอกาส (Opportunities)
.1การสนับสนุนจากภาครัฐ ในการกําหนดยุทธศาสตรให
ความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา
2. นโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการออกแบบและ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม
3. การสงออกไปยังตลาดเพื่อนบานอาเซียนมีโอกาสสูงขึ้น
4 .การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอรสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดการผลิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
5. สนับสนุนการยกระดับการเปนผูรับจางผลิตไปสูการ
ผลิตในรูปแบบของตนเอง

อุปสรรค (Threats)
.1การทํางานของภาครัฐขาดการประสานงาน
2. การกําหนดนโยบายของภาครัฐขาดพื้นฐานความ
เขาใจและความตองการของชุมชนอยางแทจริง
3. การกีดกันทางการคา ประเทศไทยยังไมไดเปน
สมาชิก TPP สงผลการเสียโอกาสในการขยายตลาด
และการถูกตัดสิทธิ์ทางการคา GSP จากประเทศคูคา
4 .แนวโนมความตองการในสินคาสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ภาพที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทย SWOT Analysis
ที่มา: ผูเขียน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน พบวาสภาพแวดลอมการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป
ในประเทศไทย ปจจุบันมีความเขมแข็งในหวงโซอุปทาน มีปจจัยภายในดานทักษะการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีศักยภาพมีความ
ประณีต มีประสบการณในการทํางานดานเสื้อผาสําเร็จรูปมาอยางยาวนานเปนที่ยอมรับของลูกคา มีทําเลที่ต้ังเหมาะสมในการ
เปนศูนย กลางในภูมิภาคเอเชีย ระบบสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกในดานการลงทุน มี ความรูใ นดานกฎเกณฑแ ละ
มาตรฐานตางๆ เปนอยางดี มีศักยภาพดานการออกแบบผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีความรวมมือกันใน
ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง มีการ
ทํางานอยางเปนระบบ ลดป ญ หาดานต นทุ นโลจิ สติ กส สอดคลองกั บโอกาสในการดํ าเนิน อุ ตสาหกรรมในปจจุบั นที่ มีการ
วางแผนยุท ธศาสตรให ความสํ าคั ญในการวิจัยและพั ฒนาเพื่ อเพิ่มผลิต ภาพ สรางนวั ตกรรมใหเ กิด ขึ้นในภาคอุ ตสาหกรรม
สงเสริมและสนับสนุนการออกแบบเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม มีแนวทางการดําเนินการ
เพื่อใหผูประกอบการไทยสามารถยกระดับจากการรับจางผลิตไปสูการผลิตในรูปแบบของตนเอง โดยสรางความเขมแข็งในการ
เปดตลาดอาเซียนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคดานการกีดกันทางการคา ดังนั้นจึงกลาวไดวาในการที่จะพัฒนาการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งไดอยางยั่งยืนจะเปนตองรักษาและพัฒนาศักยภาพดาน
คุณภาพของสินคา คุณภาพของแรงงานฝมือ ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือกันทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสรางนวัตกรรม
ใหกับตัวสินคาเพื่อการกาวไปสูการผลิตในรูปแบบของตนเอง สอดคลองกับ ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (2560) อธิบายวาแนวทาง
พัฒนาอุตสาหกรรมในกาวตอไป ควรเนนสูการสรางนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมแฟชั่นในโลกยุคใหม การผลิตนอย
ไดมาก ใหสอดคลองกับตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศ
ไทย ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนอยางตอเนื่องในการสนับสนุนการพัฒนาดานฝมือแรงงาน การกระจายบุคลากรที่ มีความรู
เขาสูภาคอุตสาหกรรมอยางทั่วถึง โดยสมาคมตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง

954 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปเทียบ
กับคูแขงขันอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
3. ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงความเชื่อมโยง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมทั้งระบบ ไดแก อุตสาหกรรมตนน้ํา และอุตสาหกรรมกลางน้ํา
เอกสารอางอิง
กรกนก จรัสหิรัญปรีดา (2553). กลยุทธการจัดการหวงโซคุณคาของวิสาหกิจเครื่องนุงหมขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทยเพื่อความสามารถในการแขงขัน. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ปที่ 2 2553 (9093).
กรมการจัดหางาน (2558). วิกฤตขาดแคลนแรงงานฝมือ (Skilled Labour) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย.
สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปที่ 7 (ฉบับที่ 5) 7-8.
กระทรวงพาณิชย (2560). มูลคาการสงออก 2559 คนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560 จาก http://www2.ops3.moc.go.th
การดี เลียวไพโรจน และภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2555). แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.
ชลธิ ช า ภั ท รสิ ริ ว รกุ ล (2559). เครื่ อ งนุ ง ห ม ไทยใช CLMV ฐานผลิ ต อี ก รอบ. ค น เมื่ อ 3 กุ ม ภาพั น ธ 2557 จาก
http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2016/09/news_25590908_1
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (2560). Innovation & Creativity ตอบโจทยอุตฯ สิ่งทอยุค 4.0 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
คนเมื่อ 27 มิถุนายน 2560 จาก http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/06/news_25600605_1
วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง (2557). เช็คสุขภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย. for Quality Vol21, 2557 (ฉบับที่
222) 16-17.
วัชรากร รวมรั กษ (2560). Industry monitor อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย. คนเมื่อ 10 มิ ถุนา 2560 จาก
www.gsb.or.th/getattachment/7eafcb2f-2de8-485e-abb1-beaa25190083/อตสาหกรรมสงทอและเครอง
แตงกาย.aspx
ศิรินารถ ใจมั่น (2559). RCEP และ TPP ปจจัยเรงใหมตอประเทศไทยและอาเซียน. WEAR, APRIL – JUNE 2559 (4-5).
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก (2559). แนวโนม 7 Clusters-ฐานอตสาหกรรมแหงอนาคต. คนเมื่อ 11
ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 5 9 จ า ก http://www.gsb.or.th/getattachment/3 dcd9 9 1 e-6 6 2 4 -4 3 e1 -8 b5 9 96a5dea291b9/แนวโนม-7-Clusters-ฐานอตสาหกรรมแหงอนาคต.aspx
สถาบั นพั ฒนาอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ (2560). รายงานสถานการณ อุ ตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ งห มไทย เดื อนธั นวาคม 2559.
คนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560 จากhttp://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/02/thti0302201701
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2560). สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย. Thai Textile and Fashion Outlook by THTI, ฉบับ
ที่ 21 (45).
สายพิณ ภูรุง (2559). บทความวิชัยเรื่อง การวิเคราะหการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทย.
วารสารรวมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุร:ี ลพบุรี.
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2560) Industry monitor อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย. คนเมื่อ 8 มิถุนายน
2560 จาก www.gsb.or.th/getattachment/7eafcb2f-2de8-485e-abb1-beaa25190083/อตสาหกรรมสงทอ
และเครองแตงกาย.aspx

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 955

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (2560). สรุ ป ภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม 2559 และแ นวโน ม 2560 .
ค นเ มื่ อ 8 พ ฤ ษ ภ าค ม 2 5 6 0 จ าก http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_
overview/annual2016.pdf
สํานักงานพาณิช ยในตางประเทศ ประจําสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (2560). สถิ ติแ ละขอมูลการ
นํ า เข า สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม ของสหรั ฐ อเมริ ก า กุ ม ภาพั น ธ 2560. ค น เมื่ อ 8 พฤษภาคม 2560 จาก
http://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtextile/2017/TextilesFeb17.pdf
สุกัญ ญา อิ นทโชติ (2548). ผลกระทบการจั ดตั้ งเขตการค าเสรี อาเซี ยนต อ การสงออกสิ่ งทอไทยไปประเทศอาเซี ยน.
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
อุตตม สาวนายน (2560). งานสัปดาหออกแบบอุตสาหกรรม. Thai Textile and Fashion Outlook by THTI, ฉบับที่ 21
(45).

956 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการดําเนินชีวิต มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบ ริโภคในกรุงเทพ
Marketing Mix Factor, Attitude, and Lifestyle Affecting Consumers’ Buying
Decision of Frozen Food in Bangkok
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการดําเนินชีวิต มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ อาจเพราะ
ผูบริโภคไมไดสนใจสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 2) ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ทั้งในดานของความรูสึกปลอดภัยของอาหารสําเร็จรูปที่ไดมาตรฐานในปจจุบัน รวมไปถึง
การที่ผูบริโภคสวนใหญมักจะเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแทนอาหารปรุงสด 3) การดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ซึ่งผูบริโภคมีความคิดเห็นวาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งชวยใหการดําเนินชีวิตสะดวก
สบายขึ้นได สรุปวาปจจัยดานทัศนคติและปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ
ณ ระดับนัยสําคัญที่สถิติ 0.05 มีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมสงผลตอการตัดสินซื้อ
คําสําคัญ: อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง การดําเนินชีวิต ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ
Abstract
This research has the objectives for study cultivate on marketing mix, attitude, and life style which
affects consumers’ buying decision of frozen food in Bangkok. This research is survey research by using
questionnaire as equipment for data collection. By multiple Regression Analysis. The results found that
1) The factor of marketing mix does not affect to consumers’ buying decision of frozen food in Bangkok,
because the consumers do not interested in marketing mix for decision making to purchase frozen food.
2) Attitude affects to the consumers’ buying decision of frozen food in Bangkok. In the part of knowledge
and the feeling about safety food which meet the standard including current consumers’ behaviors that
prefer frozen food more than raw materials. 3) Lifestyle affects to consumers’ buying decision of frozen
food in Bangkok, both in terms of activity and interest, the opinions that frozen food can help their lifestyle
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more comfortable. In conclusion, the factors on attitude and lifestyle affect to consumers’ buying decision
of frozen food in Bangkok, At significant level, the statistic was 0.05 in other way the marketing mix does
not affect.
Keywords: frozen food, lifestyle, attitude, buying decision
1. บทนํา
การดํ า เนิ นขี วิ ต ของคนรุ นใหม โ ดยเฉพาะในสั ง คมเมื องซึ่ ง มี ข อ จํ ากั ด ด า นเวลาจึ ง ต อ งการความรวดเร็ วและ
สะดวกสบายเปนหลัก กลุมคนรุนใหมนิยมอาศัยอยูในคอนโดหรือหอพักใกลยานกลางเมือง ซึ่งที่พักอาศัยประเภทนี้ไมเหมาะ
กับการปรุ งอาหาร หรือแมแ ตกลุมผูบ ริโภคที่อาศัยอยูคนเดียว ก็ไ มคอยจะปรุงอาหารรับประทานเองที่ บานมากนัก ปจจั ย
เหลานี้จึงสงผลใหอาหารพรอมรับประทานเปนที่นิยมมากขึ้นและมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ผลงานวิจัยดานการตลาด
จากประเทศอังกฤษ (2015) ไดเผยวาแนวโนมของอุตสาหกรรมอาหารในปตอไปจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สังคมไทยเองก็มี
ความตองการอาหารพรอมรับ ประทานที่เพิ่ม สูงขึ้นเชนเดีย วกัน จากขอมูล ลาสุดในป 2013 พบวา มูลคาตลาด ผลิตภัณฑ
พรอมรับประทานในไทยอยูที่ราว 5.3 พันลานบาท และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในปจจุบันนี้ประชาชนใน
กรุงเทพมีการดําเนินชีวิตที่เรงรีบ เนนใชเวลาไปกับการทํางานเปนสวนใหญ หรืออาศัยอยูในแหลงที่หาอาหารทานคอนขางยาก
หรือแมกระทั่งเหนื่อยลาจากการทํางาน ปจจัยตางเหลานี้จึงสงผลใหการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปมาแชแข็ง และรับประทาน
โดยวิธีการอุนใหรอนโดยไมโครเวฟเปนทางเลือกที่ดีกวา เพราะฉะนั้นในปจจุบันจะเห็นวาพนักงานหรือนักศึกษาที่อาศัยอยูคน
เดียวจะมีอาหารสําเร็จรูปสํารองไวในตูเย็นเปนสวนมาก แลวอะไรเปนปจจัยใหผูบริโภคเหลานั้นตัดสินเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป
เหลานั้นคือ 1. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได
ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม 2. ทัศนคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึงความรู
ความเขาใจ ความรูสึกของบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณหรือสิ่งแวดลอมอันมีแนวโนมที่จะใหบุคคล
แสดงปฏิกิริยา และกระทําตอสิ่งนั้น ๆ 3. การดําเนินชีวิต (Lifestye) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลเขาไป
มีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑและบริการหลังการใช
เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากไดใหไดรับความพอใจ
จากเหตุผ ลที่กลาวมา ผูวิจัยจึง เห็นความสําคั ญ การศึ กษาครั้ง นี้จึง ไดค นควาในหั วขอ สวนประสมทางการตลาด
ทัศนคติ การดําเนินชีวิต ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ การวางแผนทางการตลาด
และความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในปจจุบัน รวมไปถึงนําไปใชในการปรั บปรุง
และพัฒนาอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น ทั้งนี้การดําเนินการทุก
อยางจะตองมีความเหมาะสมกับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด และการขยายธุรกิจประเภทนี้
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ
3. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่มีตอที่มีตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ
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5. เพื่อศึกษาการปจจัย สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดําเนิ นชีวิต มีตอการตัดสินใจซื้ อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ
3. สมมติฐาน
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ
2. ปจจัยดานทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ
3. ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestye) มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอนจึงคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยสูตรของ Cochran,(1977 ) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาด
เคลื่อนที่ระดับรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน โดยเลือกสุมตัวอยางโดย
ขั้นที่ 1 วิ ธีสุ มอย างงาย(Sample Random Sampling) โดยวิ ธีการจับฉลาก เพื่ อสุม เขตการปกครองเปนกลุ ม
ตัวอยางจํานวนรอยละ เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตสุทธิสาร เขตสะพาน 50 จากเขตการปกครองในกรุงเทพมหาทั้งหมด 10
ควาย เขตหวยขวาง และเขตวังทองหลาง
ขั้นที่ 2 การเลือกแบบโควตา(Quota Sampling) คํานวณจากขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน โดยเลือก
ประชากรในเขตลาดพราว เขตหวยขวาง เขตสุทธิสาร เขตสะพานควาย และเขตวังทองหลาง เขตละตัวอยาง 80 คน
ขั้นที่ 3 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปรานสะดวกซื้อ เชน เซเวนอีเลฟเวน โลตัส ซีพี
เฟรชมารท เนื่องจากเปนสถานที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ขั้นที่ 4 การสุมตัวอยางตามความสะดวกConvenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการดําเนิน
ชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 5 สวน คือ (1) ปจจัยดานสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม (2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (3) ปจจัยดานทัศนคติ (4) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (5)
ปจจัยดานการตัดสินใจซื้อ
1. ผูวิจัยทําการศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของตามตัวแปรตางๆ
2. ผูวิจัยทําการสรางขอคําถามตางๆ โดยแบงออกเปนขอคําถามที่เกี่ยวของกับตัวแปร 5 ตัวแปร
3. ผูวิจัยทําการนําขอคําถามที่สรางขึ้นไปเสนอและปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและแกไข
4. ผูวิจัยทําการนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากคําเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง
5. ผูวิจัยทําการนําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอยางจํานวน 40 รายเพื่อหาคาความเชื่อมั่นหากปจจัยดานใดมีคา
ความเชื่อมั่นมากกวา 0.70 แสดงวาแบบสอบถามขอนัน้ สามารถนําไปใชเก็บรวมรวบขอมูลได (Cronbach , 1974)
6. ผูวิจัยทําการนําคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นผานเกณฑเสนอตอที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจดูและอนุมัติ
7. แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
8. นําแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางมาใสขอมูลในโปรแกรม IBM SPSS Statistics และประมวลผล

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 959

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

5. ผลการวิจัย
กลุ ม ตั วอย างเป นเพศชายจํ านวน 236 คน คิ ด เป นร อยละ 59 และเป นเพศหญิง 164 คน คิ ดเป นร อยละ 41
ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุ 20-30 ปมากที่สุด มีจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป มี
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ตอมาคือ ชวงอายุ 41-50 ป มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9 และนอยที่สุดคือ ชวงอายุ
51-60 ป มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ3.5 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงที่สุดมีจํานวน
331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามากกวาปริญญาตรีมีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 แลวต่ํา
ที่สุดคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีรายไดสวนใหญมีรายได
ตอเดือนอยูที่ 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมาคือมีรายได 20,001-30,000 บาท มี
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 ตอมาคือมีรายได 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตอมาคือมี
รายได ต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตอมาคือมีรายได 40,001-50,000 บาท มีจํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 6.3 และนอยที่สุดคือมีรายไดมากกวา 50,000 บาทมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด มีจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 92 คน
คิดเปนรอยละ 23 ตอมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอนละ 12.3 ตอมาคือ แมบาน/พอบาน
มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และนอยที่สุดคือ อาชีพอื่นๆ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ
ในสวนของปจจัยตางๆพบวา ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.816 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานราคามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.051 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.904 ตอมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.764 และดานสงเสริมการขายมีเฉลี่ยต่ําสุด
เทากับ 3.593 ตามลําดับ ในภาพรวมระดับทัศนคติที่มีผลตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.836 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยดานความรูสึกมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.941 รองลงมา คือ ปจจัยดาน
ความรูความเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.865 และปจจัยดานพฤติกรรมมีคาเฉลี่ยนอยสุดเทากับ 3.698 ตามลําดับ ในภาพรวม
การดําเนินชีวิตที่มีผลตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.688 และเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.844 รองลงมา คือ ดานความคิดเห็นเทากับ 3.584 และดานความสนใจต่ําสุด
เทากับ 3.484 ตามลําดับ ในภาพรวมการตัดสินใจซื้อที่มีผลตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.762 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.217 รองลงมา คือ
ดานการรับ รู ปป ญ หา มีค าเฉลี่ ย เท ากับ 3.852 ต อมา คื อ ด านการตั ด สินใจซื้อ มีค าเฉลี่ ยเท ากั บ 3.615 ตอมา คื อ ด าน
พฤติกรรมหลังการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.586 และการแสวงหาขอมูลมีคานอยสุดเทากับ 3.479 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานทัศนคติ
ปจจัยดานการดําเนินชีวิต
R2 = .536, F = 152.341, sig = .000, มีนัยสําคัญที่ 0.05

b
-.044
.325
.459
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Beta
-.033
.286
.544

t
-.923
6.793
13.283

Sig
.356
.000
.000
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ผลการวิเคราะหต ามตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยการดําเนินชีวิตมีอิทธิพ ลตอการตัดสินใจซื้ อ
อาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาพบวา ปจจัยดานการดําเนินชีวิต สงผล
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมากที่สุด (β=.544) รองลงมาคือ ปจจัยดานทัศนคติสงผล
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพเทากับ (β=.286) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไม
สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาจากการพยากรณตัวแปลทั้ง
3 ตัวแปร จะเห็นวามีผลตอการตัดสินใจมากกวาครึ่ง (R2=.536) หรือปจจัยทั้งหมด คือปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัย
การดําเนินชีวิต และปจจัยดานทัศนคติ มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ คิดเปนรอยละ
53.6
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง
สําเร็จรูปในกรุงเทพ
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปใน
กรุงเทพ
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแช
แข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา ผลจากการศึกษาตามสมมติฐานทั้ง 3 ขอ คือ (1) สวน
ประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ (2) ปจจัยดานทัศนคติ มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ ทุกดาน (3) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง
สําเร็จรูปในกรุงเทพ สรุปไดวา มีเพียง 2 ไว คือ ปจจัยดานสมมติฐานที่สอดคลองที่ไดกําหนด ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ และปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูป
ในกรุงเทพ สวนปจจัย สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพไมส อดคลองกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว
6. สรุปผลการศึกษา
จากกลุมตัวอยาง 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 236 คน คิดเปนรอนละ 59 มีอายุเฉลี่ย 20-30 ป จํานวน
271 คน คิดเปนรอยละ 67.8 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 มี รายไดเ ฉลี่ย 10,000120,000 บาท จํานวน 177 คน คิดเปนรอนละ 43.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ
53.3
การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคอาหารที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้ออาหารสํ าเร็จรู ปแช แข็ งในกรุ ง เทพ ผูวิจับ พบว า กลุ มตั วอย างมี ระดับ ความคิด เห็ นในภาพรวมปจจั ยส วนประสมทาง
การตลาดอยูในระดับมาก (Mean=3.816) ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คือ ความสะดวก
ในการรับประทาน งายตอการเก็บหรือพกพาเพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารโดยปจจัยที่สงผลมากที่สุด คือ ดาน
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ราคา (Mean=4.051) รองลงมา คือ ดานผลิ ตภัณฑ (Mean=3.904) ดานช องทางการจั ดจําหนาย (Mean=3.764) และ
สุดทายดานสงเสริมการขาย (Mean=3.593)
การสรุปผลตามวัตถุป ระสงค คื อ เพื่อศึกษาทัศนคติ ของผูบริโ ภคที่มีตออาหารสําเร็จรูปแชแ ข็งในกรุง เทพ ผู วิจัย
พบวา ทัศนคติของกลุ มตัวอยางที่ มีตอการตั ดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแ ข็งมีระดับ ความคิดเห็ นอยูในระดับมาก (Mean
=3.837) ทัศนคติของกลุมเปาหมายที่เปนผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยางมาก เพราะ ผูบริโภคมีความเขาใจวา อาหาร
หมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน คือ รับประทานไดโดยสะดวกและสามารถทดแทนอาหารปรุงสดสําเร็จรูปแชแข็งเปนอาหารที่เ
ได ซึ่งโดยรวมแลวผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสําเร็จรูปทําใหการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันของผูบริโภคสะดวกสบายขึ้น
การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็ จรูปแช
แข็งในกรุงเทพ ผูวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก (Mean=3.688) การดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายในปจจุบันสวนใหญจะมีชีวิตที่คอนขางเรงรีบ หรือตอง
ทําอะไรอยางรวดเร็ว รวมไปถึ งการรั บประทานอาหาร เพราะประชากรในกรุงเทพมีจํานวนมาก ตองแยงกั นกินแย งกันใช
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงถือเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่มีชีวิตเรงรีบ เพราะสามารถซื้อมาเก็บไวที่บานได ไมตองไปแยง
กันซื้ออาหารสดทุกๆ วัน และยังสามารถรับประทานตอนไหนก็ได เพราะมีเสบียงเตรียมไวแลว
การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ ผูวิจัยพบวา
การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (Mean = 3.762) ผูบริโภคสวนมาก
กอนจะตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปจะหาขอมูล ทั้งในดานคุณภาพ ราคา โภชนาการอาหาร มีความสด สะอาด ไดรับ
มาตรฐานอย.หรือไม เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจซื้อ จากนั้นจึงจะตัดสินใจซื้อใหเหมาะสมกับกับตนเอง หากสินคาที่
บริโภคทําใหเกิดความพอใจก็จะมีการบอกตอ หรือบริโภคซ้ํา จนกระทั่งภักดีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งยี่หอนั้นๆ
การสรุป ผลตามสมมติฐ านของการวิจัย คื อ (1) ป จจัย สวนประสมทางการตลาดมีผ ลต อการตั ด สินใจซื้ ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ (2) ปจจั ยดานทัศนคติมีผลตอการตัด สินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งผูบริโภคใน
กรุงเทพ (3) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ผูบริโภคในกรุงเทพ ผล
การศึกษาจากการใชสถิติ Multiple Regression พบวา มีเพียงสมมติฐานปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานการดําเนิ นชีวิตที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตั ดสินใจซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งผูบริโภคในกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
7. อภิปรายผล
การอภิป รายผลตามสมมติ ฐาน คือ เพื่ อศึ กษาความสัม พันธส วนประสมทางการตลาดที่มี ผลตอการตัด สินใจซื้ อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ผูวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ ออาหารสําเร็ จ รูปแชแข็งใน
กรุงเทพ ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ ผูบริโภคไมไดสนใจสวนประสมทางการตลาดทั้งในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ หรือ
ดานสงเสริมการขาย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ทั้งในสวนของผลิตภัณฑอาหารสํ าเร็จรูปแชแข็ง
แตละยี่หอแตละแบรนดมีความใกลเคียงกัน สามารถทดแทนกันได ราคาของผลิตภัณฑก็ใกลเคียงกัน อีกทั้งสถานที่จัดจําหนาย
ในกรุงเทพสวนใหญมักจะวางขายในเซเวนอีเ ลฟเวนเปนหลัก จึงทําใหสามารถหาซื้ อไดงายและมีร าคาเทากันในทุ กๆ ที่ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองตามทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดของ คอตเลอร , ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ให
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่ง
ทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ ซึ่งผลการวิจัยที่ไดศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วรณรณ ชัยชนะกุล ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยวลัย (2557)
ลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบราคากับความคุมคา ถาไดรับความคุมต่ํากวาราคา
ผู บ ริ โ ภคจะตั ด สิ นใจไม ซื้อ สถานที่ จัด จํ าหน ายไม มี ค วามสํ าคั ญ อั น เนื่ องมาจากผลิ ต ภั ณฑ อาหารเสริ ม สามารถสั่ ง ซื้ อได
หลากหลายชองรวมไปถึงการสง Ems มาที่พักได รวมไปถึงการสงเสริมการตลาดที่ในปจจุบันผูบริโภคมุงเนนที่ประโยชนของ
ผลิตภัณฑมากกวามากกวาการจัดโปรโมชั่น และการลดราคา
การอภิปรายผลตามสมมติฐาน คือ เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโ ภคใน
กรุงเทพ ผูวิจัยพบวา ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ทั้งในดานของ ความรู
ความเขาใจที่มีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งวามีผลในแงบวกเขาใจถึงขอดีของอาหารสําเร็จรูป ความรูสึกปลอดภัยของอาหาร
สําเร็จรูปที่ไดมาตรฐานในปจจุบัน รวมไปถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแข็งในปจจุบัน ที่ผูบริโภคสวน
ใหญมักจะเลื อกบริโภคอาหารสําเร็ จรูปแชแข็งแทนอาหารปรุงสดซึ่งผลการวิจัยครั้ง นี้สอดคลองกับทฤษฏีดานทัศนคติของ
รุงนภา (2536) ไดกลาวไววาความรู ความเขาใจ ของบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่จะทําใหบุ คคล
แสดงปฏิกิริยา และกระทําตอสิ่งนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคในปจจุบันเริ่มมี ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอาหาร และทําใหเกิดยอมรับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคในกรุงเทพเริ่มมีทัศนคติในแงบวกตอ
อาหารสําเร็จรูป คือ มองวาอาหารสําเร็จรูปเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่มีเวลานอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ
ศั กดิ์ วรวิ ท ยานนท (2557) ที่ ทํ าการศ ึก ษา เรื่ องทั ศ นคติ ข องผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อธุ ร กิ จขายสิ นค าและบริ ก ารผ านออนไลน
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอธุรกิจขายสิ นคาและบริการผานออนไลน โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน นั่นแสดงให เห็นว า
ทัศ นคติข องผูบ ริโ ภคกอนการตั ดสิ นใจซื้ อ และหลั งการตัด สินใจซื้อ มี ความต างกัน อั นเนื่องมาจากธุ รกิ จการซื้อขายแบบ
ออนไลนนั้น ผูซื้อจะไมเห็นสินคาจริงกอนการสั่งซื้อ จึงเกิดความไมแนนอนในการตัดสินใจเกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้น ควรสราง
ทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการจําเปนตองสรางทัศนคติที่ ดีใหกับผูซื้อในเรื่องสินคาและบริการ เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับ
การอภิ ปรายผลตามสมมติฐ าน คือ เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตที่มี ตอการตัด สินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป แชแ ข็ง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพ ผูวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ทั้งใน
ดานของกิจกรรมที่มั กจะบริ โภคอาหารสํ าเร็จรู ปแช แข็ งอยู เสมอๆ ความสนใจในนวัต กรรมดานอาหารที่ช วยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินชีวิตได รวมไปถึงมีความเห็นคิดวาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งชวยใหการดําเนินชีวิตสะดวกสบายขึ้นได ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้สอดคลองกับทฤษฏีการดเนินชีวิตของ Mowen and Minor.(1998:220)ไดกลาววา การดําเนินชีวิตหรือบุคคลมีชีวิต
อยูไดอยางไร โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยในปจจุบันผูบริโภคมักมีพฤติกรรมไป
ในทิศทางเดียวกับคานิยม และพัฒนาจนเปนการบริโภคเฉพาะตัวซึ่งจากการศึกษาผูบริโภคก็สรุปไดวา ผูบริโภคตองการความ
สะดวก ประหยัดเวลา งายตอการพกพา และรับประทานไดงาย อาหารสําเร็จรูปจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต
ในปจจุบัน เพียงนําไปอุนโดยไมโครเวฟก็สามารถรับประทานไดทันที สามารถซื้อมาเก็บตุนไวที่บานได เหมาะสําหรับคนทาน
อาหารไมเปนเวลา หรือทํางานดึก และคนปรุงอาหารไมเปน สอดคลองกับ กมลวรรณ วนิชพันธุ และการันต พุกชัยวานิชย
(2556)ี่พบวา การดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ คือ เลือกบริโภคสินคาที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน จากแต ท
ระทานที่ราน ปจจุบันมีการซื้อไปรกอนจะรับปับประทานที่ทํางาน ที่พัก หรือระหวางเดินทางมากขึ้น เพราะตองแขงกับเวลา
โดยอาหารสําเร็ จรูปแชแข็ งหาซื้ อไดง าย ทั้ งในเซเว นอีเลฟเวน โลตั ส แฟมิลี่ม ารท โดยหลังจากซื้อจะมีบ ริการอุนให พรอม
รับประทานไดทานไดทันที
การอภิปรายผลตามสมมติฐาน คือ เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ผูวิจัย
พบวา ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124–125) ไดกลาววา การตัดสินใจซื้อเปนการกระทําที่ชวยในการจัดหาใหไดมาซึ่ง
สินคาที่จะมาตอบสนองความตองการสวนตน โดยการตัดสินใจซื้อมีจุดเริ่มตนมาจาก สิ่งกระตุนทําใหเกิดความตองการ และผล
ที่ตามมา คือ ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาเพื่อมาตอบสนองตอความตองการของตน โดยกอนจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใดๆ ก็ตาม
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ผูบริโภคจะมีโมเดลกระบวนการกอนตัดสินใจซื้อ คือ รับรูและตระหนักปญหา หาขอมูลผลิตภัณฑ ประเมินทางเลือก ตัดสินใจ
ซื้อ และพฤติกรรมหลังการบริโภค สรุปวาการตัดสินใจซื้อเปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซื้อผลิตภัณฑหรือบริการใด
โดยมีปจจัย คือ ขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา สังคมและกลุมทางสังคม ทัศนคติของผูบริโภค เวลาและโอกาสทั้งนี้ก็เพื่อใหการเลือก
ซื้อสินค าสามารถสร างความพึงพอใจ และสามารถแกปญหาไดดี ที่สุด รวมไปถึงใชเ ปนขอมูลเพื่อชวยในการตั ด สินใจซื้อใน
อนาคตตอไปสอดคลองกับ ชัยสิทธิ์ เอกพงศไพศาล ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ (2555 ) และสุภางค หงสสุวรรณ (2555)
ในหลายๆ ดานคือ ดานราคาของสินคา ปริมาณของสินคา ความสะดวกในการซื้อ การพิจารณาถึงความหลากหลาย เชน เมนูมี
ใหเลือกหลากหลาย ซึ่งถาหากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจอยางมากก็จะเกิดเปนความภักดี และบริโภคแตสินคายี่หอเดิมเปน
ประจํา รวมไปถึงบอกตอและแนะนําใหคนรูจักบริโภคอีกดวย
8. ขอเสนอแนะ
1. บริ ษัท ผู ผ ลิ ตอาหารแช แ ข็ ง ควรออกแบบผลิต ภั ณฑ ใ ห เ หมาะสมกั บ การดํ าเนิ นชี วิต ในป จจุ บัน แพ็ ค เกจของ
ผลิตภัณฑงายตอการบริโภค
2. บริษัทควรสื่อสารใหผูบริโภคเขาใจถึงคุณคาของผลิตภัณฑ คือ แมวาจะมีราคาแพงแตก็ยังถือวาคุมคาเมื่อเทียบ
กับคุณภาพของผลิตภัณฑ
3. ใชกลยุทธทําใหตนทุนต่ํากวากวาคูแขง ไมวาจะเปนโปรโมชั่น หรือการกระหยัดตนทุน ทําใหผูบริโภคเกิดความ
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แนวทางการถายภาพประกอบบนโปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาว
The Course of Illustration on Long boat Racing Tradition Poster
ภควัต รัตนราช
สาขาวิทยุ-โทรทัศน และสื่อดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
phakawat29@gmail.com
บทคัดยอ
โปสเตอรเ ปนสื่อสิ่งพิม พใชสําหรับ โฆษณาประชาสัมพันธ ที่ถูกนํามาใชในงานประเพณีแขง ขันเรือยาวหลายสนาม
เพราะเปนสื่อที่อานงาย มีสีสันสวยงาม สามารถเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสแลวโพสต สงตอบนสื่อสังคมออนไลนไดทันที
โดยเฉพาะภาพประกอบที่สามารถสื่อความหมายไดโดยที่ผูชมภาพไม ตองเขาใจไวยากรณที่ กํากับความหมาย การเลื อกใช
ภาพประกอบที่นาสนใจ ดึงดูดใจ มีมุมมองที่แปลกใหมจะทําใหโปสเตอรสะดุดตาผูชมและหยุดอานรายละเอียดขอมูลบนโปสเตอร
บทความนี้ผูเขียนนําเสนอวิธีการประชาสัมพันธผานโปสเตอร วิเคราะหภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธ
ประเพณีการแขงขันเรือยาว และนําเสนอ 8 แนวทางการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวบนโปสเตอร
ประกอบดวย ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี ภาพการแขงขันเรือ ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม ภาพการรวมตัวของเรือ ภาพถาย
มุมสูงของสนาม ภาพถายมุมต่ําของสนาม ภาพถายการเคลื่อนไหว ภาพถายระยะใกล เพื่อใหผูที่สนใจและผูผลิตโปสเตอรสามารถ
นําไปปรับประยุกตกับการสรางสรรคโปสเตอรใหนาสนใจ แปลกใหม และดึงดูดใจผูชม
คําสําคัญ: ภาพประกอบบนโปสเตอร การสรางสรรคภาพเพื่อการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธประเพณีการแขงเรือยาว
Abstract
Poster is a printed media for public relations that could be used in many Long boat racing courses.
Because it is easy to read, noticeable, cheap and can also keep in file format, we are able to post and
share the same poster on social media immediately. The illustration on poster explains the meaning by
itself without the need of words. Therefore, choosing eye-catching picture may help people to pay attention
to the poster.
This article includes public relations methods via poster, the analysis of illustration on Long boat
racing tradition poster, and presented 8 format illustrations on Long boat racing tradition poster for those
interested in poster making. This article will present you knowledge and present creative idea on how to
make your poster attractive and inventive.
Keywords: illustration on poster, creating picture for public relations, long boat racing public relations
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1. บทนํา
หลังจากที่ผูเขียนถูกแชร (Share) ขอมูลเรื่องเรือยาวจากเพื่อนพองนองพี่ในแวดวงเรือยาวในลักษณะของโปสเตอร
ประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวของสนามตางๆ ที่มีการแขงขันมากกวา 400 สนามตอปผานสื่อสังคมออนไลน
(Social network) ประเภทเฟสบุค (Facebook) และแอพพลิเคชั่นไลน (Line) ตลอดระยะเวลาปสองปมานี้ ทําใหผูเขียน
กลับมาพิจารณาทบทวนวาปจจุบันเทคโนโลยีไดอํานวยความสะดวกใหผูใชเปนอยางมาก และเปนเรื่องงายมากหากจะสื่อสาร
กับใครสักคนวาพรุงนี้ อาทิตยหนา เดือนนี้มีประเพณีการแขงขันเรือยาวที่ไหนบาง เพียงแคคลิก (Click) ที่โปสเตอร (Poster)
แลวกดส งตอไปยังเพื่อนคนอื่นๆ เพียงเทานี้ก็สามารถบอกรายละเอี ยดของประเพณีไดทั้ง หมดโดยที่ผูสงไมต องกดพิมพใ ห
เสียเวลา สื่อสังคมออนไลนจึงเป นชองทาง (Channel) การประชาสัมพันธที่รวดเร็วและเปนเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการสื่อสาร
หากยอนกลับไปถึงตนกําเนิดของโปสเตอรนั้น ตองยอนกลับไปตั้งแตการเกิดขึ้นของโปสเตอรในราวคริสตศักราช
1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศส หลังจากนั้นโปสเตอรก็เริ่มเปนที่รูจักและไดรับการเผยแพรไปทั่วทวีปยุโรป โดยศิลปนคนสําคัญที่
ริเริ่มสรางความนิยมใหโปสเตอรคือ อองรี เดอ ทูลูส โลเทรค และ จูลส เชเรท (Jules Cheret) ที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดา
แหงการโฆษณาดวยโปสเตอร โปสเตอรเริ่มเฟองฟูในคริ สตศักราช 1960-1970 ทั้งด านศิลปะการออกแบบ ดานความคิ ด
สรางสรรค ตลอดจนเทคนิ ควิ ธีการผลิ ต จนกระทั่ง ปจจุบั นโปสเตอร ยัง คงมีบ ทบาทสํ าคั ญอยางมากในวงการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
จากขอมูลดังกลาว ผูเขียนจึงเล็งเห็นความสําคัญของงานสรางสรรคโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธ ในบทความนี้
ผูเขียนจึงนําเสนอแนวทางการถายภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธประเพณี การแขงขันเรือยาว ในลักษณะ
ของการสื่อความหมายของภาพถ ายและวิธีการถายภาพ เพื่อใหผู ที่สนใจและผูผลิตโปสเตอรสามารถนํารูปแบบของภาพที่
หลากหลายไปปรั บประยุกตกับ การสรางสรรคโ ปสเตอร เพื่อประชาสั มพันธประเพณีให นาสนใจ แปลกใหม ดึงดู ดใจ และ
สื่อสารรายละเอียดและเรื่องราวของประเพณีผาน “ภาษาภาพ” (Visual language) ไดครบถวน
2. การประชาสัมพันธผานโปสเตอร
โปสเตอร (Poster) หมายถึง แผนภาพขนาดใหญที่พิมพบนกระดาษออกแบบเพื่อใชติดแขวนบนผนังหรือกําแพง
โปสเตอรอาจจะเปนภาพพิมพและภาพเขียน หรืออาจจะเปนอยางใดอยางหนึ่ง วัตถุประสงคของโปสเตอรเพื่อบอกกลาวหรือ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อเชิญชวนกลุมเปาหมายใหเขารวมกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น หรือเพื่อโนมนาวใจ
กลุ มเปาหมายให เห็ นคลอยตาม หรื อเพื่อปลุ กเรา ให กลุ มเป าหมายตระหนั กถึ งประเด็ นใดประเด็นหนึ่ ง หรื อเพื่อย้ําเตื อน
กลุมเปาหมายใหระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อสรางความจดจําใหเกิดขึ้นหรือเพื่อใหความรูในสาระอันเปนประโยชนแก
กลุมเปาหมายไดใชเปนแนวปฏิบัติ
ลักษณะของโปสเตอรประชาสัมพันธประเพณีการแขงเรือยาวนั้น เปนโปสเตอรเพื่อ เผยแพรขาวสารกิจกรรมของ
ประเพณี เพื่อใหประชาชนทราบถึงขอมูลการจัดประเพณีการแขงขันเรือยาว ประกอบดวย วันเวลาที่จัดการแขงขัน สถานที่
จัดการแขงขัน กิจกรรมภายในประเพณี เปนตน โปสเตอรประกอบดวยองคประกอบหลักๆ คือ 1) พาดหัว (Headline) เปนสิ่ง
ที่สําคัญของโปสเตอร เพราะชวยดึงดูดความสนใจของผูชมใหติดตามดูขอความอื่นๆ 2) พาดหัวรอง (Sub headline) ทํา
หนาที่ในการเชื่อมโยงพาดหัวไปยังเนื้อเรื่อง 3) ขอความ (Body copy) เปนเนื้อหารายละเอียดของขอมูล 4) ภาพประกอบ
(Illustration) ช วยสรางความสนใจและจดจําใหแ กผู ชม และ 5) ส วนลงทาย (Ending) ชื่อหรือสัญ ลักษณขององคการผู
เผยแพร (Identification)
ภาพประกอบ (Illustration) เปนสิ่งสําคัญตอการใชโปสเตอรเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ Messaris (1991:
54) ใหความเห็นวา หากมองในมุมของการใชภาพเพื่อการสื่อสารนั้น ภาพจะสื่อความหมายออกมาในรูปแบบของภาษา ที่
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เรียกวา “ภาษาภาพ” (Visual language) ที่แตกตางไปจากภาษาลายลักษณอักษร (Verbal language) ในลักษณะของ
ขอตกลงรวม และความสัมพันธของแตละองคประกอบที่เขามาควบคุมการสื่อความหมาย กลาวคือ ภาษาลายลักษณอักษรจะ
ถูกควบคุมโดยกฎของไวยากรณอยางเครงครัด การสื่อความหมายออกมาจะอยูภายใตการกํากั บของภาษา แตกตางจากการ
ตีความภาษาภาพที่เปนไปไดยากที่จะกอใหเกิดการตีความที่เหมือนกันทุกประการ แมวาการตีความจะอยูภายใตกรอบการ
ควบคุมทางขนบธรรมเนียมและขอตกลงรวมกันอันเปนที่รับรูในสังคม
3. ภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาว
ภาพประกอบบนโปสเตอร ประชาสั มพั นธ ป ระเพณี การแข ง ขั นเรือยาวโดยส วนใหญ เ ป นภาพถ ายกี ฬาและการ
เคลื่อนไหว มี 2 รูปแบบ คือ 1) ภาพถายหยุดการเคลื่อนไหว (Stop action) เปนภาพที่ใชความเร็วชัตเตอรสูง (Fast shutter
speed) เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของภาพนั้น ภาพในลักษณะนี้จะสงผลตอความรูสึกหยุดเวลา การอยูนิ่ง เสมือนวาชวงเวลา
นั้นถูกหยุดนิ่งไมมีการเคลื่อนไหว อีกประเภทหนึ่ง (Apoch Tophy, 2560: 2) คือ 2) ภาพถายการเคลื่อนไหว (Movement)
เปนภาพที่ใชความเร็วชัตเตอรต่ํา (Slow shutter speed) เพื่อใหภาพดูเสมือนมีการเคลื่อนไหว ภาพในลักษณะนี้จะสงผลให
ผูชมมีอารมณรวมเสมือนวาภาพกําลังเคลื่อนไหว
โปสเตอรที่นํามาวิเคราะหผูเขียนไดเจาะจงไปที่โปสเตอรการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวที่ปรากฏอยู
บนสื่อสังคมออนไลน ดวยเหตุวาสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่อสารทีแ่ พรกระจายขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว ประกอบดวย
โปสเตอร ป ระชาสั ม พั นธ ป ระเพณี ก ารแข ง เรื อ ยาวภาคใต 2 สนาม ภาคกลาง 1 สนาม ภาคเหนื อ 1 สนาม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สนาม และภาคตะวันออก 1 สนาม รวม 6 สนาม เรียงตามป ดังนี้ 1) การแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง
ชิงถวยพระราชทาน ณ คลองหัววัง-พนังตัก อ.เมือง จ.ชุมพร พ.ศ.2558 2) งานแขงเรือยาวประเพณีพัทยา ประจําป พ.ศ.
2558 3) การแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ประจําป พ.ศ.2557 4) งานประเพณีแขงเรือยาวชิง
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ แมน้ํานาน หน าวัดทาหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ประจําป
พ.ศ.2556 5) งานประเพณีแขงเรือจังหวัดนานชิงถวยพระราชทาน ประจําป พ.ศ.2555 6) การแขงเรือยาวประเพณีไทย-ลาว
จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2555

ภาพที่ 1 โปสเตอรประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาว
3.1 การสื่อความหมายของภาพประกอบ
การสื่อความหมายของภาพประกอบในโปสเตอรนั้นผูเขียนไดนําหลักการของ David Perlmutter (Lester, 2014:
129) เปนแนวทางในการวิเคราะหในคุณลักษณะ 8 ประการของภาพ เพื่อเปดเผยรหัสความหมายของภาพ ประกอบดวย 1)
การผลิ ตภาพ (Production) ภาพที่ป รากฏบนโปสเตอรทั้ งหมดเป นภาพถ ายประเพณี การแข ง ขันเรือยาวในลั กษณะของ
ภาพถ า ยกี ฬ าและการเคลื่ อนไหว (Action) มี อ งค ป ระกอบหลั ก คื อ ลํ าเรื อ ฝ พ ายเรื อ บรรยากาศการแข ง เรื อ และ
องคประกอบอื่นๆ ของการแขงขัน เชน เรือสวยงาม ธง/หวาย เปนตน 2) การระบุเนื้อหาของภาพ (Content identification)
องคป ระกอบสําคั ญของภาพ คือ ลําเรือและฝพายเรื อที่กําลังพายแขง ขัน โดยจุ ดเดนของภาพ คือ การแสดงออกซึ่ ง ความ
สนุกสนาน และการแสดงถึงเอกลักษณของประเพณีซึ่งแตละประเพณีนั้นตางมีเอกลักษณที่แตกตางกัน เชน การแขงขันเรือ
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ยาวขึ้นโขนชิงธงมีเอกลักษณของการใชธง/หวายเปนเครื่องมือตัดสินชัยชนะ และงานประเพณีแขงเรือจังหวัดนานมีเอกลักษณ
ความสวยงามของลําเรือที่หัวเรือที่แกะสลักเปนรูปพญานาค เปนตน 3) หนาที่ของภาพ (Functional) ภาพเหลานี้สื่อความ
หมายถึง ความสนุ กสนานของประเพณี เอกลั กษณ ข องประเพณี บรรยากาศของประเพณี 4) การแสดงออกทางอารมณ
(Expressional) ภาพถายบนโปสเตอรแ สดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สะทอนถึงวิถีชีวิตและภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษที่สืบทอดตอกันมา 5) การอุปมาอุปมัย (Figurative) แมวาภาพถายเหลานี้เปนเพียงภาพที่ใชเพื่อประชาสัมพันธ
ประเพณี เปนหลัก แต สิ่งที่ ภาพสื่อความหมายเพิ่ มเติ ม คื อ แสดงถึง ความแตกตางทางวัฒ นธรรม เชน การแข งขันเรือยาว
ประเพณีจัง หวัด สงขลาเป นเรือเพรีย ว การแข งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดชุ มพรเปนเรือโขน การแข งขันเรือยาวประเพณี
จังหวัดนานเปนเรือหัวพญานาค เปนตน 6) ความถูกตองเปนจริง (Rhetorical-moral) ภาพถายเหลานี้สะทอนถึงเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในประเพณีผานมุมมองของชางภาพที่ตองการถายทอดสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนาใหผูอื่นไดรับรูและอยากเขามาสัมผัส 7)
การแสดงออกเชิงสังคม (Social or period) หมายถึง ภาพถายเหลานี้สะทอนสังคมดานวิถีชีวิต ภูมิประเทศ วัฒนธรรมชุมชน
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพในอดีต เชน งานประเพณีแขงเรือจังหวัดนานยังคงอนุรักษหัวเรือ
ที่ แ กะสลั กเป นรู ป พญานาคไว เป น ต น 8) การเปรี ย บเที ย บ (Comparative) หมายถึ ง ภาพถ ายเหล านี้ ส ะท อ นถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สะทอนใหเห็นเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ยังคงไดรับการสืบทอดได เปลี่ยนแปลง หรือสูญหายไป
การวิเคราะหการสื่อความหมายของภาพเปนการเปดเผยรหัสความหมายของภาพซึ่งแตละภาพตางสื่อความหมายที่
แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามในความแตกตางของความหมายแตละภาพนั้นไดสะทอนเอกลักษณของประเพณีที่เจาภาพในการ
จัดงานประเพณีนั้นตองการสื่อสารใหผูชมเกิดความรูสึกอยางไรตอประเพณี ซึ่งความรูสึกที่ตองการถายทอดนั้นอาจแตกตาง
กันไปตามการรับรูของแตละบุคคลขึ้นอยูกับภูมิหลังทางความรูที่มีตอบริบทชุมชนและประเพณี แตภาพเหลานี้ก็ไดทําหนาเปน
สื่อกลางประชาสัม พันธถ ายทอดเรื่องราวของประเพณี ที่บางครั้งถอยคําไมอาจบรรยายได ทั้งหมดเพื่อประโยชน คือใหผูช ม
โปสเตอรไดเขามาเปนสวนหนึ่งในงานประเพณี
3.2 รูปแบบของภาพประกอบ
เมื่อวิเคราะหการสื่อความหมายของภาพประกอบที่ทําหนาที่ในดานตางๆ แลว กอนผูเขียนจะนําเสนอรูปแบบการ
สร างสรรคภ าพประกอบบนโปสเตอรป ระเพณี การแขง ขั นเรื อยาว ผูเ ขี ย นได ส รุป รู ปแบบของภาพประกอบที่ ป รากฏบน
โปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาวที่นํามาวิเคราะหทั้งหมด ดังนี้
3.2.1 ภาพแสดงอัต ลั กษณ ของประเพณี (Identity) เป นภาพที่ แ สดงออกถึง คุ ณลั กษณะเฉพาะตั วของ
ประเพณี บงชี้ถึงลักษณะเฉพาะของชุมชน สังคม เชน การแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของจังหวัดชุมพร มีอัตลักษณที่แตกตาง
จากประเพณีการแขงขั นเรือสนามอื่น คือ ใชธงเป นเครื่องมือในการตัด สินชัยชนะเนื่องจากในสมัยก อนยังไมมี เทคโนโลยี ที่
สามารถตั ด สิ นชั ย ชนะได ฉะนั้ นจึ ง มี ภ าพจั ง หวะลี ล าของการขึ้ นโขนชิ ง ธงเป นไฮไลต (Highlight) สํ าคั ญ ของประเพณี
เชนเดีย วกับ การประเพณี แขง เรือยาวหนาวัดท าหลวง จ.พิ จิต ร ซึ่ งเป นสนามการแขงขั นเดี ยวที่ มีกระบวนพยุ หยาตราทาง
ชลมารคจําลอง จึงนําภาพนี้ขึ้นมาประชาสัมพันธ สวนการประเพณีแขงเรือจังหวัดนานนั้นไดเนนประชาสัมพันธอัตลักษณของ
เรือยาวหัวพญานาคซึ่งเปนหนึ่งเดียวในประเทศไทย
3.2.2 ภาพการแขงขันเรือ (Competition) เปนภาพที่นิยมใชนํามาประกอบบนโปสเตอรมากที่สุด เนื่องจาก
สามารถสื่อความหมายถึงประเพณีการแขงขันเรือยาวไดชัดเจน ทั้งลําเรือยาว ฝพายเรือ และทวงทาของการพาย ลักษณะของ
ภาพที่นิยมใชเปนจังหวะที่ฝพายกําลังยกใบพายขึ้นอยางพรอมเพรียงกัน ระดับของมุมกลอง (Camera angle) เปนมุมระดับ
สายตาเสมือนหนึ่งวาผูชมภาพกําลังชมการแขงขันในสนามแขงเรือ วิธีการเลือกภาพสังเกตไดวาเรือยาวที่อยูในภาพประกอบ
นั้นจะเปนเรือลําที่มีชื่อเสียงโดดเดน เปนที่รูจัก หรือมีความเกี่ยวของสัมพันธกับประเพณีอยางใดอยางหนึ่ง เชน งานประเพณี
แขงเรือยาวที่พัทยา และการแขงเรือยาวประเพณีไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ นั้นใชภาพประกอบเปนเรือที่ใชฝพายทหารเรือจาก
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กองทั พ เรื อ ซึ่ ง เป นที่ รู จักของชาวเรือยาวและผูช มในด านของความสามัค คี ระเบี ยบวิ นัย และความสามารถ เมื ่ อนํ ามา
ประชาสัมพันธจะมีสวนชวยดึงดูดใหผูชมเขามาชมการแขงขันไดเพิ่มขึ้น
3.2.3 ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม (Landscape) เปนภาพแสดงบรรยากาศและความสวยงามของสนาม
โดยเฉพาะสนามที่มีเอกลักษณและจุดเดน เชน สะพาน ภูเขา วัด ทาน้ํา แมน้ํา เขื่อน บานเรือน ธรรมชาติร อบสนาม เปนตน
เชน การแข งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ณ คลองหัววัง -พนังตัก อ.เมือง จ.ชุมพร ใช ภาพของแมน้ําเปนภาพพื้นของโปสเตอร
เนื่องจาก คลองหัววัง-พนังตัก เปนแกมลิงที่เกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มี
วัต ถุป ระสงค เพื่ อบรรเทาความเดือดร อนจากอุท กภั ยดั ง ขอความบนโปสเตอรที่ วา “ดวยพระเมตตาบารมี ชุ มพรวั นนี้ สุ ข
รมเย็น” และการแขงเรือยาวประเพณีไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ ที่ภาพประกอบเผยใหเห็นชายแดนฝงลาวอันเปนการเชื่อม
สัมพันธไมตรีที่ดีระหวางชาวไทยและชาวลาวผานประเพณีการแขงเรือ
3.2.4 ภาพการรวมตัวของเรือ (Gather) เปนภาพที่ถายในพิธีเปดหรือพิธีปดของการแขงขันซึ่งหลายสนาม
มักใหเรือยาวทุกลําพายมารวมตัวกันที่กองอํานวยการเพื่อเปนเกียรติในพิธีเปดซึ่งมีการอัญเชิญถวยพระราชทานและพิธีปดที่มี
การรับถวยพระราชทาน ภาพการรวมตัวของเรือเปนภาพแรกที่เกิดขึ้นกอนและหลังการแขงเรือสื่อความหมายถึงความสามัคคี
ของชาวเรือและความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย อีกประการหนึ่ง คือ ภาพการรวมตัวของเรือเปนภาพที่ปรากฏเรือหลายลํา
ในภาพเดียวกัน นํามาซึ่งความปติดีใจของลําเรือและฝพายเรือที่อยูในภาพ เชน การแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ใช
ภาพการรวมตัวของเรือเปนภาพประกอบบนโปสเตอร นอจากภาพดังกลาวแสดงถึ งความสามัคคีของชาวเรือแลว ยังแสดง
ถึงอัตลักษณของลําเรือ คือ เรือเพรียวขนาด 5-8 ฝพาย
นอกจากภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธที่ผูเขียนไดแบงประเภทไวแลว ยังมีภาพประกอบอีกหลาย
รูปแบบที่สามารถนําไปประชาสัมพันธบนโปสเตอร ซึ่งผูเขียนจะนําเสนอประเภทของภาพประกอบและการสื่อความหมายของ
ภาพประกอบนั้นในหัวขอถัดไป
4. แนวทางการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวบนโปสเตอร
4.1 ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี (Identity)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึงการเนนอัตลักษณของประเพณีที่เปนหนึ่งเดียว มีความโดดเดนกวาสนามอื่นๆ เพื่อให
ผูชมภาพสนใจและอยากเขามาชมการแขงขัน วิธีการถายภาพเลือก “จุดเดน” ของประเพณีเพื่อสรางเปน “จุดขาย” แลวเนน
จุดเดนใหชัดเจนโดยใชเลนสถายไกล (Tele lens) จัดองคประกอบภาพใหเห็นอัตลักษณของประเพณีอยางชัดเจนในมุมระดับ
สายตาเสมือนประหนึ่งวาผูชมกําลังชมการแขงเรือดวยตาตนเอง

ภาพที่ 2 ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4.2 ภาพการแขงขันเรือ (Competition)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึง ประเพณีการแขงเรือยาวไดอยางชัด เจน เปนมุมภาพที่ผูช มเห็นและสามารถรับ รู
เรื่องราวในภาพไดทันทีเนื่องจากเปนมุมที่มองที่มองเห็นไดดวยตาของผูชม วิธีการถายภาพเลือกถายลําเรือที่มีชื่อเสียงเปนที่
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รูจักโดยทั่วไป หรือเปนเรือตัวแทนของชุมชนเพื่อดึงดูดใหชาวเรือที่ไมไดติดตามชมเรือยาวมากนักเขามาชมเรือที่มีชื่อเสียงหรือ
เชียรเรือและฝพายที่รูจักมักคุน จัดองคประกอบภาพเนนที่รายละเอียดของจังหวะการพาย การแสดงออกทางอารมณ

ภาพที่ 3 ภาพการแขงขันเรือ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
4.3 ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม (Landscape)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึงการสงเสริมการทองเที่ยวที่นอกเหนือจากผูชมไดชมการชมการแขงขันเรือยาว เชน
ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคล ชมทัศนียภาพของชุมชน จับจายสินคาที่ตลาดน้ํา เปนตน วิธีการถายภาพเลือกฉากหลังของ
ภาพที่ตองการใหผูช มไดทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการชมเรือ โดยใชเลนสมุ มกวาง (Wind lens) เพื่อแสดงบรรยากาศ
โดยรวมของสนามแขงขันและกิจกรรมที่ไดรวมนอกเหนือจากการชมเรือ จัดองคประกอบภาพใหเห็นตัวเรือคูกับบรรยากาศ
ของสนาม

ภาพที่ 4 ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
4.4 ภาพการรวมตัวของเรือ (Gather)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญของประเพณีที่มีเรือเขารวมจํานวนหลายลําหลายประเภท อีกทั้งยังชวย
ดึงดูดชาวบานใหมาชมและเชียรฝพายเรือลูกหลานตนเองเมื่อเห็นเรือที่ตนเองเชียรอยูปรากฏอยูในภาพ วิธีการถายภาพเลือก
มุมมองที่ สามารถเก็ บภาพของเรือยาวใหม ากที่ สุดแลวใชเ ลนส มุมกวาง (Wind lens) เพื่ อบั นทึกภาพเรือยาวทั้ง หมด จั ด
องคประกอบภาพเนนสีสันของตัวเรือและฝพายใหเต็มพื้นที่ของภาพ

ภาพที่ 5 ภาพการรวมตัวของเรือ อ.เมือง จ.นนทบุรี
4.5 ภาพถายมุมสูงของสนาม (High angle)
ภาพรู ปแบบนี้ สื่อความหมายถึง ความกว างไกลของวั ต ถุ เป นภาพในมุ ม มองที่ แ ปลกตาไปจากภาพมุ ม มองปกติ
(มุมมองของนก) ทําใหเห็นถึงจังหวะและการเคลื่อนไหวของฝพาย เมื่อนํามาเปนภาพประกอบบนโปสเตอรจะชวยดึงความ
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สนใจจากมุมมองภาพปกติได วิธีการถายภาพเลือกตําแหนงถายภาพจากที่สูง เชน สะพาน โดรน บอลลูน ใชการจับจังหวะเรือ
ที่กําลังพายดวยวิธีการแพน (Pan) ใหความเร็วของการแพนเทากับการเคลื่อนที่ของเรือ เลือกลําเรือที่ฝพายสวมเสื้อสีฉูดฉาด
เพื่อดึงดูดความสนใจ จัดองคประกอบภาพใหตัวเรืออยูกึ่งกลางภาพเพื่อสรางความโดดเดนใหตัวเรืออยางชัดเจน

ภาพที่ 6 ภาพถายมุมสูงของสนาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
4.6 ภาพถายมุมต่ําของสนาม (Low angle)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึงการใหความสําคัญกับคนที่ถูกถายภาพวามีความสําคัญมากกวาปกติ แสดงถึงความมี
อํานาจ เหมาะกับการนําเสนออัตลักษณของชุมชนใหดูยิ่งใหญในมุมมองที่แปลกใหม (มุมมองของปลา) วิธีการถา ยภาพเงย
กลองถายภาพขึ้นหาวัตถุที่ตองการสื่อความหมาย ใชเลนสมุมกวาง (Wind lens) เพื่อใหภาพไดถายทอดบรรยากาศรอบขาง
จัดองคประกอบภาพใหตัวเรือดูยิ่งใหญโดยวางตําแหนงของตัวเรือไวในจุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อสรางความโดดเดนของ
ตัวเรือ

ภาพที่ 7 ภาพถายมุมต่ําของสนาม อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4.7 ภาพถายการเคลื่อนไหว (Movement)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุภายในภาพ ทําใหภาพดูแปลกตา มีชีวิตชีวา มีความพลิ้วไหว
เหมาะอยางยิ่งตอการนําไปใชเปนภาพประกอบบนโปสเตอร วิธีการถายภาพ เลือกฉากหลังที่ไมรกตา แลวเคลื่อนกลอง (Pan)
ใหพอดีกับการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใชสปดชัตเตอรต่ํา เพื่อใหภาพเสมือนมีการเคลื่อนไหว จัดองคประกอบภาพเนนสวนหัวเรือ
เนื่องจากมีชื่อเรือและรูปวาดประจําเรือ

ภาพที่ 8 ภาพถายการเคลื่อนไหว อ.สามพราน จ.นครปฐม
4.8 ภาพถายระยะใกล (Close up)
ภาพรูปแบบนี้สื่อความหมายถึงการเนนวัตถุในภาพใหโดดเดนเพื่อให เห็นอารมณ เรื่องราว รายละเอี ยดของวัต ถุ
เหมาะกับ การถายภาพที่เน นอารมณ และเรื่องราว วิ ธีการถายภาพ ใช เลนสถายไกล (Tele lens) ถายวัตถุ ที่ตองการเน น
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รายละเอียดเปนสวนๆ จัดองคประกอบภาพใหเห็นวัตถุที่สงางามและโดดเดนบนพื้นน้ําโดยอาศัยแสงและเงาในการใหมิติของ
ภาพ

ภาพที่ 9 ภาพถายระยะใกล สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร
5. บทสรุป
โปสเตอรเปนสื่อประชาสัมพันธที่ถูกนํามาใชในงานประเพณีแขงขันเรือยาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเปนสื่อ
สิ่งพิมพที่อานงาย มีสีสันสวยงาม ราคาไมสูง และสามารถประชาสัมพันธบนสื่อออนไลนไดดวยเนื้อที่ของแฟมขอมูล (File) ที่
ไมใหญมากนัก สามารถโพสต (Post) สงตอ (Share) ใหผูอื่นไดงายและรวดเร็ว แตดวยขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมออนไลนที่มี
จํานวนมากนั้น การสรางสรรคใหโปสเตอรใหนาสนใจและนาอานก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูชมสะดุดตาและหยุดพักสายตาอาน
ขอมูล การถายภาพประกอบตองพิถีพิถันและเลือกใชภาพประกอบที่สามารถสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของผูผลิต
แมวาภาพถายที่นํามาใชบางภาพอาจถูกตัดพื้นหลัง (Background) หรือการเลือกตัดภาพบางสวน (Crop) เพื่อนํามาใชเปน
ภาพประกอบโดยผานโปรแกรมกราฟก แตถาภาพตนฉบับที่ถายมานั้นไมสมบูรณตามองคประกอบของการถายภาพ การนํา
ภาพนั้นไปสรางสรรคตอก็ยอมใหผลลัพธที่ไมดีที่สุด ดังนั้นในบทความนี้ผูเขียนไดนําเสนอ 8 แนวทางการถายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพั นธประเพณีการแขง ขันเรือยาวบนโปสเตอรในมุม มองตางๆ เพื่อนําไปเปนภาพประกอบให โปสเตอรดูนาสนใจ
แปลกใหม ดึงดูดใจ ชวนติดตาม และสื่อสารรายละเอียดและเรื่องราวของประเพณีผานภาษาภาพไดอยางครบถวน
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กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Public Relations Communication Strategies Affecting to Decision
to Study at Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
วาราดา จินดาอินทร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจจากสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเขาศึกษาตอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของนิ สิตคณะอุต สาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร และ
2) เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธ มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งใชวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุมเปาหมาย
ภายในองคกรประกอบด วย ผูบริ หาร ผู ปฏิบัติงาน และภายนอกองคกรประกอบดวย นักประชาสั มพันธ นักวิชาการ และ
สื่อมวลชน
ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูจาก Website แนะแนวดานการศึกษาอื่น ๆ และ Facebook มีคาเฉลี่ยมากที่สุ ด
ซึ่งการรับรูอยูในระดับมาก 2) การตัดสินใจจาก Website คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจอยูใน
ระดับมาก และการตัดสิ นใจจาก มหาวิท ยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา เปนที่ยอมรับและมีชื่อเสีย งในประเทศ มี คาเฉลี่ย มากที่สุ ด
และการตั ดสินใจอยูในระดั บมากที่สุ ด 3) แนวทางการวางแผนการประชาสัม พันธที่มีผ ลตอการตัดสินใจเลือกเข าศึกษาต อ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรเริ่มจากการสรางการรับ รับรู สื่อประชาสัมพันธ ทั้งนี้ ในเบื้องต น
ควรพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสรางการรับรูและชวยตัดสินใจ มีขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
ภาพลักษณ สถานที่ ผลการดําเนินงานตางๆ ผลงานของนิสิต กิจกรรมระหวางการศึกษา และนิสิตที่ประสบความสํา เร็จใน
อาชีพการงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสื่ออื่น ๆ ได ใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย เขาถึงไดงายจากชองทางตาง ๆ โดยมุงเนนไปที่
Website แนะแนวการศึ กษาต างๆ และควรใหมี ช องทางการติด ตอกลับ ที่ชั ด เจน สะดวก รวดเร็ ว หรือระบบถาม-ตอบ
จะสามารถชวยสรางการรับรู เกิดความประทับใจ เกิดความรูความเขาใจ เกิดภาพลักษณที่ดี เพื่อชวยในการตัดสินใจเขาศึกษา
ตอไป
คําสําคัญ: กลยุทธการสื่อสาร การประชาสัมพันธ การตัดสินใจเลือก
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Abstract
The research titled “Public Relations Communication Strategies Affecting to Decision to Study at
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University” aims to study demographic characteristics of Faculty of
Agro-Industry, Kasetsart University, study the perception that influences media decision-making to enter
the Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, and to study strategies for public relations strategies.
Affecting the decision to join the Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University. Study of this research.
The researcher used a mixed-mode research method using quantitative research methods. (Quantitative
Research) by using questionnaire with Faculty of Agro-Industry Kasetsart University and qualitative research
using in-depth interviews with target audiences within the organization. And outside the organization
include: Academics, academics, and the media.
The results showed that (i) the education guidance website and Facebook had the highest average
values with a high perception level, (ii) the decision was majorly made due to the website of the Faculty
of Agro-Industry as well as the reputition of the institute which got the highest decision score, and (iii) the
public relation communication significantly influenced the study decision at the Faculty of Agro-Industry,
Kasetsart University. The creation of media awareness was recommended. The website should be improved
to create awareness, give enough information e.g. application process, student activities, outputs and
alumni achievement. Moreover, link to other web pages, especially the education website, should be
added to improve the efficiency for information search. The question and answer systems should be
improved to be quicker and more convenience. There should also be a quick and informative communication
channel to support the decision-making.
Keywords: communication strategies, public relations, decision making
บทนํา
สถานการณ ในป จจุบั นคงปฏิ เสธไม ไดวา สถาบันอุ ดมศึ กษาทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เกิ ดการแขงขั นที่เ พิ่ม ขึ้นอย าง
เห็นไดชัด ไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงานวิจัย ดานการเรียนการสอน แมกระทั่งการรับนิสิตนักศึกษาเพื่ อเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา การเลือกใชสื่อประชาสัม พันธในชองทางตางๆ ลวนแตมีสวนสําคัญ รวมถึงการใชเทคนิคดานการตลาด
เขามามีสวนชวยและสงเสริมการประชาสัมพันธใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเด็ก
รุนใหมก็ปรับ เปลี่ ยนไปตามเทคโนโลยีส มัยใหม การรับ รูและการเลื อกรับรู ขอมู ลขาวสารต างๆ จึง ไมเ ปนเรื่องยากเหมือน
สมัยกอน เพราะปจจุ บันชองทางการสื่อสารของขอมูล ขาวสารตางๆ มีความหลากหลาย ผูรับข อมูลจะเปนผู กํา หนดเองว า
ตองการรับขอมูลหรือขาวสารตางๆ จากชองทางไหนบาง แตสิ่งหนึ่งที่พฤติกรรมของผูบริโภค (ผูรับขอมูล) คงไว คือ ผูบริโภค
จะตอบสนองตามที่ตนรับรูมากกวาตอบสนองตามสิ่งที่เปนจริง ผูบริโภคไมไดสนใจวาขอเท็จจริงคืออะไร แตสนใจวาตัวเองรับรู
อยางไรกับสิ่งนั้น ซึ่งการรับรูนี้นําไปสูกระบวนการตัดสินใจ (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, หนา 128) และจากภาพรวมของจํานวนการ
นิสิตที่เขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2559 นั้น มีจํานวนนิสิตเขาศึกษา
ลดลงมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งอาจเกิดจากผลกระทบจากปจจัยหลายสวน สวนหนึ่งผูวิจัยเห็นวา อาจเกิดจากสภาวะ
การแข ง ขั นทางการตลาดของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในป จ จุ บั น กอปรกั บ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไมมีแผนกลยุทธการประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนิสิตอยางชัดเจน งานวิจัยครั้งนี้
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ผูวิจัยจึงประสงคที่จะศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อนําไปเปนแนวทางในการกําหนดแผนกลยุทธการประชาสัมพันธการรับสมัคร
นิสิ ต เข าศึกษาต อในระดั บ ปริ ญญาตรี ข องคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร โดยการศึ กษาครั้ ง นี้ จะ
ครอบคลุมถึงขอมูลดานประชากรศาสตร การรับรูสื่อที่มีผลตอการตัดสินใจจากสื่อประชาสัมพันธ และเนื้อหาขอมูลขาวสารใน
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ จากนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 – 4 ป ก ารศึ ก ษา 2559 ของคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนกลยุทธประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และแนวคิดและมุมมองจากนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ และสื่อมวลชนดานการศึกษา
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการรั บ รู จากสื่ อประชาสั ม พั นธ ที่ มี ผ ลตอการตั ด สินใจ เพื่อเข าศึ กษาต อคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการวางแผนกลยุ ท ธ ก ารประชาสั ม พั น ธ ให มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูสื่อประชาสัมพันธที่แตกตางกัน
2. ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อกศึ กษาต อ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. เนื้ อ หาข อ มู ล ในสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจัยในครั้ง นี้ ผูวิจัยได ทําการศึ กษาคนควาเอกสารที่ เกี่ ยวข องโดยมี แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของมาปรับใชเพื่อเปนกรอบแนวทางในการศึกษา ไดแก แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร แนวคิดและ
หลักการที่เกี่ยวของกับกลยุทธการประชาสัมพันธ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การรับรูขาวสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview ) โดยขอนําเสนอวิธีการศึกษาวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่
1 – 4 ปการศึกษา 2559 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 440 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอย าง
โดยไมใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง (Non-probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามออนไลน (Online – Questionnaire) เปนการเก็บขอมูลเพียง
ครั้งเดียว (One-Shot Case Study)
สว นที่ 2 วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช เป นบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ ไดแก ผูบริหาร จํานวน 6 คน และเจาหนาที่ จํานวน 5 คน รวม
จํานวน 11 คน นักวิชาการ จํานวน 3 คน ได แก นักวิช าการจากมหาวิท ยาลั ยศรีป ทุม มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
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ตะวันออก และมหาวิท ยาลัย รัง สิต นั กประชาสัม พันธ จํานวน 3 คน ได แก นั กประชาสัม พันธจากมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย และสื่อมวลชนดานการศึกษา จํานวน 3 คน ไดแก สื่อมวลชนจาก
เว็บไซต dek-d.com สถานีโ ทรทัศน ไทยรั ฐทีวี และสถานีขาวโทรทัศน TNN24 โดยใชวิธีการสุ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structure Interview) และแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interviews)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 การรับรูขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธเพื่อเขาศึกษาตอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของ
กลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับการรับรูนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 การพิจารณาเปนรายประเภทของสื่อประชาสัมพันธ
จํานวน 5 ประเภท พบว า สื่ อมวลชน มีร ะดับ การรั บ รูนอย โดยมี คาเฉลี่ ย เทา กั บ 1.91 สื่ ออินเทอร เ น็ต มีร ะดับ การรั บ รู
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 สื่อบุคคล มีระดับการรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 สื่อเฉพาะกิจ มีระดับการ
รับรูนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 และสื่อกิจกรรมพิเศษ มีระดับการรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83
1.2 การตัดสินใจจากจากสื่อประชาสัมพันธเพื่อเขาศึกษาตอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ของกลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับ การตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 สวนการพิจารณาเปนรายประเภทของ
สื่อประชาสัมพันธ จํานวน 5 ประเภท พบวา สื่อมวลชน มีระดับการตัดสินใจนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.26 สื่ออินเทอรเน็ต
มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 สื่อบุคคล มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02
สื่อเฉพาะกิจ มีระดับการตัดสินใจนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 และสื่อกิจกรรมพิเศษ มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.97
1.3 การตั ด สิ น ใจจากจากเนื้ อ หาข อ มู ล ในสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ เข า ศึ ก ษาต อ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของกลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนการพิจารณา
เปนรายด านของเนื้ อหาขอมูล ในสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 6 ดาน พบว า ดานภาพลักษณ มี ระดับการตัดสินใจมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เท ากับ 3.94 ดานการเรีย นการสอน มี ร ะดั บการตั ดสิ นใจมาก โดยมี คาเฉลี่ ยเทากั บ 3.70 ด านสถานที่ มี ระดั บ
การตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดานคาใชจาย มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 ดานการ
ประกอบอาชีพ และดานการศึกษาตอ มีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พบว า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแผนกลยุทธประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิตเพื่อเขาศึกษาตอ ซึ่งสวน
หนึ่ ง ค ณะ อุ ต ส าห กร ร มเ กษต ร มหาวิ ท ย าลั ย เกษต ร ศาสต ร มี การ ใช กลยุ ทธ การ ป ระ ชาสั มพั นธ ร วมกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผลการวิจัยแบงเปนรายดานได ดังนี้ 1) ดานเนื้อหาขอมูลที่ใชในสื่อประชาสัมพันธเพื่อรับสมัคร
นิสิต นอกเหนือจากการใหขอมูลทั่วไป ไดแก หลักสูตร ชองทางการรับสมัคร คุณสมบัติ และคะแนน แลว ยังมี การใหขอมูล
อื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก ความแตกตางของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมระหวางการศึกษา โอกาสการไดงานทํา
ความก าวหน าในสายอาชีพ และผลตอบแทนที่จะไดรั บ 2) ด านการประเมิ นผลการประชาสั มพั นธ เพื่ อรั บสมัค รนิ สิต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ยังไมมีการประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม 3) ดานปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธเพื่อรับสมั ครนิสิ ต พบวา ยั งขาดรูปแบบ (Template) ของสื่ อ
ประชาสัมพันธที่เปนมาตรฐานเดียวกัน กลุมเปาหมายมักไมศึกษาขอมูลและขั้นตอนการรับสมัครใหละเอียด เกิดการสมัครที่
ผิดรูปแบบ ขาดงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ สาระสําคัญสําหรับการสื่อสารยังขาดความชัดเจน Facebook Fan Page
ของภาควิชายังไมเปนที่รูจัก การเขาถึงขอมูลผานหนาเว็บไซต http://www.agro.ku.ac.th เขาถึงไดยาก และขาดผูเชี่ยวชาญ
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ดานการประชาสัม พันธ 4) ดานแนวโนมการประชาสัมพั นธ เพื่ อรับ สมั ครนิ สิต ในอนาคต พบวา จะมีการพั ฒนาระบบการ
นําเสนอขอมูล โดยใหความสําคัญกับ Digital Content ในรูปแบบของ application ยกเลิกการจัดทําคูมือการรับสมัครและ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Admission) ที่เปนรูปเลม แตใชวิธีประชาสัมพันธผาน
เว็บไซต http://admission.ku.ac.th แทน สร างการรับรูที่ เกี่ยวของกับ หลักสู ตรการเรียนการสอนของภาควิ ชาให ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และเนนการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ไดแก Facebook Fan Page, Website และ Line ของภาควิชา
2.2 จากการสั ม ภาษณ เ จ า หน า ที่ ภ ายในคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พบว า
นั ก ประชาสั ม พั น ธ มี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนการประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ รั บ สมั ค รนิ สิ ต ของคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตนักวิชาการศึกษา ฝายงานบริการการศึกษา และนักวิชาการการศึกษา ฝายงานกิจการนิสิต ไมมี
สวนรวมในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 จากการสัมภาษณนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ พบวา การประชาสัมพันธสามารถดําเนินการ
พร อมกั นได ห ลายช อ งทาง ควรคํ า นึ ง ถึ ง กลุ ม เป า หมาย ระยะเวลา และงบประมาณ ควรประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อใหม
(New Media) กลุมเยาวชนนิยมสืบคนขอมูลจาก Facebook ซึ่ งสามารถแชรไปยั งบุคคลอื่นๆ ได กิ จกรรมมีสวนตอกย้ํ า
ดานการรับรูขอมูลขาวสาร กิจกรรม Road Show สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย สรางการรับรูไดเปนอยางดี การเปน
Sponsor การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ และการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สามารถสรางการรับรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ได และการตลาดเชิงประสบการณหรือการบริการวิชาการมีผลตอการตัดสินใจ
2.4 จากการสัม ภาษณ นักประชาสั ม พั นธจากมหาวิ ท ยาลัย ต างๆ พบว า 1) มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปกร มี กองบริ การ
การศึ ก ษาทํ า หน า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา โดยใช เ ว็ บ ไซต ใ นการประชาสั ม พั น ธ เ ป นหลั ก หน ว ยงาน
ประชาสัมพันธทําหนาที่เปนผูชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ออกไปยังกลุมบุค คลภายนอก โดยสื่อประชาสัมพันธ ไดแ ก
Facebook Fan Page “Silpakorn Public Relations”, เว็บไซต “ www.su.ac.th”, Line Group “Silpakornnews”
2) มหาวิท ยาลัย วัย ลักษณ มี ศูนยบ ริการการศึกษาทําหน าที่ ดูแ ลรั บผิ ดชอบการประชาสั มพั นธ และกระบวนการรับ สมั ค ร
นักศึกษาโดยตรง โดยสื่อประชาสัมพันธที่ใชสําหรับการประชาสัมพันธ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง Facebook Line
และเว็บไซต ไดแก www.dek-d.com, www.kapook.com, www.eduzones.com และมีกิจกรรม ไดแก กิจกรรมแนะแนว
การศึ กษาตามโรงเรี ยนตางๆ กิ จกรรมแบรนดซัมเมอร แคมป กิ จกรรมคาย กิจกรรมใหค วามรู จากติ วเตอร และกิจกรรม
Open House ในงาน “วลัยลักษณเอ็กซโปร” 3) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแผนกลยุทธการประชาสัมพันธซึ่งถูกกําหนดโดย
ผูบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศูนยสื่อสารองคกรทําหนาที่รับนโยบายมาปฏิบัติ ซึ่ งจะมีการกําหนดแผนปฏิบัติ
ตอไป แตไมไดมุงเนนดานการประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิตมากนัก เนื่องจากมีกระบวนการรับสมัครนิสิตซึ่งรับผิดชอบโดย
หน ว ยงานอื่ น อยู แ ล ว เพี ย งทํ า หน า ที่ นํ า ข อ มู ล ข า วสารเผยแพร ผ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ ได แ ก เว็ บ ไซต
“www.chula.ac.th”,Facebook Fan Page “Chulalongkorn University” จอภาพอิเล็กทรอนิกส และปายไวนิล และมี
กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรม Open House ซึ่งเปนสวนหนึ่งในงาน“จุฬาฯวิชาการ” งาน “Job Fair” และการจัดแสดง
นิทรรศการแนะแนวการศึกษารวมกับหนวยงานตางๆ
2.5 จากการสัมภาษณสื่อมวลชนดานการศึกษา พบวา 1) เว็บไซต dek-d.com มีการคัดเลือกขอมูลขาวสารสวน
ใหญ มาจากเว็ บไซต ของมหาวิ ทยาลัย ตางๆ และการขอข อมู ลทางโทรศัพท โดยพิจารณาจากกระแสสังคมร วมดวย โดยมี
คอลั มนิส ตเ ปนผู สืบ คนหาข อมูล และนําเสนอ มีการจั ดกิจกรรมหลักๆ เพื่อแนะแนวการศึ กษา จํานวน 2 กิจกรรม ไดแ ก
Dek-D Admission on Tour ลักษณะเปนการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 40 โรงเรียน/ป ซึ่ง
ขอมูลของโรงเรียนตางๆ ไดมาจากการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม จากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีขนาดใหญ
ควบคูกับโรงเรียนที่มีโอกาสนอย โดยจะไมไปซ้ําโรงเรียนเดิมภายในระยะเวลา 2 – 3 ป และ Dek-D Admission on State
ลักษณะเปนการ Talk Show แนะแนวการศึกษาแบบเจาะลึก และมีการจัดพื้นที่ใหกับสถานบันอุดมศึกษาตางๆ เขามามีสวน
รวมในการจัดนิท รรศการเพื่ อแนะแนวการศึกษา มี กําหนดจัดในเดือนพฤษภาคมและตุ ลาคม ของทุกป 2) สถานีโทรทัศ น
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ไทยรั ฐทีวี มีการคั ดเลือกขอมู ลขาวสารสําหรั บนําเสนอขึ้นอยู กับความแตกตางและกระแสสัง คม โดยส วนใหญ ไดม าจาก
แหลง ขาวส วนตั วผ านทางโทรศั พท อี เมล ข อความสั้ น และสืบ คนจากสื่อสัง คมออนไลน ซึ่ง สั ดส วนของการรั บข อมู ลจาก
แหลงขาวมีมากกวาการออกไปหาแหลงขาวเอง ประเด็นขาวการศึกษาที่ทางสถานีโทรทัศนไ ทยรัฐที วีใหความสนใจ ไดแ ก
งานเสวนาหรืองานสัมมนาที่อางอิงกับกระแสสังคม ณ ขณะนั้น สวนการนําเสนอขาวที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนิสิต-นักศึกษา
มีในลักษณะต างๆ ไดแ ก บรรยากาศการสอบ ปริม าณนั กเรีย นที่ เข าสอบ มาตรการตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิ การ และ
ขอสอบ โดยการเผยแพร ข าวของสถานี โ ทรทัศ น ไ ทยรั ฐ ที วี ใช สื่ อหลั กๆ ดัง นี้ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ ใช สํ าหรั บ ข าวที่ ไ ม ส ามารถนํ า
ออกอากาศทางสื่อโทรทั ศน ไ ด และใช สํ าหรั บเผยแพรข าวที่ ได นําเสนอผ านสื่ อโทรทั ศ นแ ลว สื่อออนไลน ใช สํ าหรั บป อน
ประเด็นข าวต างๆ เพื่ อเผยแพร อยางรวดเร็ ว และสื่ อโทรทัศน ใช สําหรับนํ าเสนอขาวผานภาพและเสี ยงได 3) สถานีขาว
โทรทั ศ น TNN24 จะพิ จ ารณาคั ด เลื อกข า วด า นการศึ กษาที่ มี ผ ลกระทบกั บ เด็ กนั ก เรี ย นเป น หลั ก เช น นโยบายจาก
กระทรวงศึ กษาธิการ คะแนน การเลื อกศึกษา และหลั กสู ตรที่ เ กิ ดขึ้ นมาใหม และกิจกรรมที่ถู กขั บ เคลื่ อนโดยนั กศึ กษา
เกิดประเด็นทางสัง คม สร างการรับรูใ หกับบุค คลภายนอกเกี่ยวกับ คณะหรื อหลักสูตรการเรียนสอน ไดเห็นพัฒนาการของ
นักศึกษา ตลอดจนอาชีพ ของนั กศึ กษาเมื่ อเรีย นจบหลั กสู ตร โดยแหลง ขาวหลั กของสถานี ขาวโทรทั ศน TNN24 มาจาก
หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ แหลงขาวสวนตัว สื่อสังคมออนไลน และเครือขายผูสื่อขาวผานสถานีขาวโทรทัศน TNN24
สวนการเผยแพร ขาวสารจะใช สื่อหลักๆ ได แก สื่อโทรทั ศ น และสื่ อสั ง คมออนไลน ส วนการเลือกใชสื่ อจะพิ จารณาจาก
กิจกรรมหรือเนื้อหาของขาวเปนหลัก เชน หากเปนขาวกิจกรรมจะเผยแพรผานสื่อโทรทัศนและสื่อสังคมออนไลน แตหากเปน
ขาวเชิงนโยบายที่มีเนื้อหามาก จะเผยแพรผานเว็บไซต www.tnnthailand.com
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไว 3 ขอ โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ดังนี้
1.1 ลั กษณะทางประชากรศาสตร ที่ แตกตางกันมี ผลต อการรั บ รูสื่ อประชาสั ม พันธ ที่แ ตกต างกั น ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว า ดานเพศและภูมิลําเนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แตดานอายุ ค าใชจ าย
ตอเดือน ประเภทของสถาบันการศึกษาที่จบ และชองทางการเขาศึกษาตอ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
1.2 ลั กษณะทางประชากรศาสตร ที่ แ ตกต างกั น มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกศึ กษาต อ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร จากสื่ อประชาสั ม พันธที่ แ ตกต างกัน ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว า ด านภู มิลํ าเนา มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานเพศ อายุ คาใชจายตอเดือน ประเภทของสถาบันการศึกษาที่จบ และ
ชองทางการเขาศึกษาตอ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 เนื้ อหาขอมูล ด านตางๆ ในสื่อประชาสัม พั นธ มีผ ลตอการตั ด สินใจเลื อกศึ กษาตอ คณะอุ ตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เนื้อหาขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธในทุกๆ ขอ มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ก ารใช ก ลยุ ท ธ ก ารประชาสั ม พั น ธ ร ว มกั บ
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร โดยนักประชาสัม พันธมี สวนร วมในการจัด ทํ าแผนการประชาสั มพั นธ เพื่ อรั บ สมั ครนิสิ ตของ
คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ด า นเนื้ อหาข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นสื่ อประชาสั ม พั นธ เ พื่ อ รั บ สมั ค รนิ ส ิ ต
ประกอบดวย หลักสูตร ชองทางการรับสมัคร คุณสมบัติ และคะแนน ความแตกตางของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน
กิจกรรมระหวางการศึกษา โอกาสการไดงานทํา ความกาวหนาในสายอาชีพ และผลตอบแทนที่จะไดรับ ดานการประเมิ นผล
ยังไมมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม ดานปญหาและอุปสรรค ยังขาดรูปแบบ (Template) ของสื่อประชาสัมพันธที่เปน
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มาตรฐานเดี ยวกัน กลุม เป าหมายมั กไมศึกษาขอมู ล และขั้ นตอนการรั บสมัค รใหละเอี ยด เกิด การสมัค รที่ ผิด รูป แบบ ขาด
งบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ สาระสําคัญสําหรับการสื่อสารยังขาดความชัดเจน Facebook Fan Page ของภาควิชา
ยัง ไม เ ปนที่ รู จัก การเข าถึ ง ข อมู ลผ านหน าเว็ บ ไซต http://www.agro.ku.ac.th เข าถึง ได ย าก และขาดผู เ ชี่ ย วชาญด าน
การประชาสัมพันธ ดานแนวโนมการประชาสัมพันธในอนาคต จะมีการพัฒนาระบบการนําเสนอขอมูล โดยใหความสําคั ญกับ
Digital Content ในรูปแบบของ application และเนนการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ไดแก Facebook Fan Page,
Website และ Line ของภาควิชา
2.2 นั ก วิ ช าการได ใ ห ข อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ สมั ค รนิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษา ดั ง นี้
การประชาสัมพันธสามารถดําเนินการพรอมกันไดหลายชองทาง แตควรคํานึงถึงกลุมเปาหมาย ระยะเวลา และงบประมาณ
ควรประชาสัมพันธผานสื่อใหม (New Media) ซึ่งกลุมเยาวชนนิยมสืบคนขอมูลจาก Facebook ซึ่งสามารถแชรไปยังบุคคล
อื่นๆ ได กิจกรรมมีสวนตอกย้ําดานการรับรูขอมูลขาวสาร โดยกิจกรรม Road Show สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย
สรางการรับรู ไดเ ปนอยางดี การเปน Sponsor การเข ารวมกิจกรรมกับ หนวยงานตางๆ และการโฆษณาผ านสื่ อโทรทัศ น
สามารถสรางการรับรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได และการตลาดเชิงประสบการณหรือการบริการวิชาการมีผลตอการตัดสินใจ
2.3 การประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัย
วลั ยลั กษณ และจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ท ยาลัย มีค วามคล ายคลึง กัน โดยมี หน วยงานกลางของมหาวิท ยาลั ย เชน กองบริการ
การศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนงานประชาสัมพันธหรือศูนยสื่อสารองคกร จะเปนผูชวยในการกระจายขาว
ประชาสัมพันธ โดยสื่อหลักๆ ที่นิยมใช ไดแก Website, Facebook, และกิจกรรม Open House
2.4 แนวทางการประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต-นักศึกษา โดยสื่อมวลชนสามารถสรุปได ดังนี้
2.4.1 เว็บไซต dek-d.com คัดเลือกขอมูลขาวสารมาจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตางๆ และการขอขอมูลทาง
โทรศัพท โดยพิจารณาจากกระแสสังคมรวมด วย มีการจัดกิจกรรมหลักๆ เพื่อแนะแนวการศึกษา จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
Dek-D Admission on Tour ลักษณะเปนการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ และ Dek-D Admission on
State ลักษณะเปนการ Talk Show แนะแนวการศึกษาแบบเจาะลึก และมีการจัดพื้นที่ใหกับสถานบันอุดมศึกษาตางๆ เขามา
มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการเพื่อแนะแนวการศึกษา
2.4.2 สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี คัดเลือกขอมูลขาวสารจากแหลงขาวสวนตัวผานทางโทรศัพท อีเมล ขอความ
สั้น และสืบคนจากสื่อสังคมออนไลน ประเด็นขาวการศึกษาที่ทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวีใหความสนใจ ไดแก งานเสวนาหรือ
งานสัมมนาที่อางอิงกับกระแสสังคม ณ ขณะนั้น สวนการนําเสนอขาวที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนิสิต-นักศึกษา มีในลักษณะ
ตางๆ ไดแก บรรยากาศการสอบ ปริมาณนักเรียนที่เขาสอบ มาตรการตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และขอสอบ โดยมีสื่อ
หลักที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน
2.4.3 สถานีขาวโทรทัศน TNN24 คัดเลือกขอมูลขาวสารจากจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ แหลงขาว
สวนตั ว สื่ อสังคมออนไลน และเครื อขายผูสื่อขาวผานสถานี ขาวโทรทั ศน TNN24 โดยมีสื่ อหลักที่ใช ในการเผยแพร ขอมู ล
ขาวสาร ประกอบดวย สื่อโทรทัศน และสื่อสังคมออนไลน
อภิปรายผลการวิจัย
กลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ควรเริ่ม จากการสร างการรั บรั บ รู สื่อประชาสั มพั นธ เสี ย ก อน ซึ่ งจากผลการวิ จัย การรับ รู สื่ อ
ประชาสัมพันธของกลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับการรับรูนอยนั้น สาเหตุอาจเกิดจากการประชาสัมพันธที่ขาดความตอเนื่อง
การสื่อสารเกี่ยวกับ หลั กสู ตรยังไมชั ดเจน เกิดความไมเ ขาใจเกี่ย วกั บหลักสู ตร และปญ หาด านงบประมาณ แต ในปจจุบั น
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของเยาวชนคนรุนใหมมักนิยมสืบคนขอมูลดวยตนเองผานสื่อออนไลนตางๆ อาทิเช น Website
และ Facebook เนื่องจากเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว สามารถสงตอขอมูลหรือรับขอมูลจากการสงตอมาจากบุคคลอื่นก็ได
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ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี , 2553, หนา 113 – 114 อางอิงจาก สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ,
2544 หนา 125) ที่กลาววา “อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่นิยมใชในการประชาสัมพันธ สามารถเขาถึงผูรับสารไดรวดเร็ว ในปจจุบัน
สื่ออินเทอรเน็ตไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นมากทัดเทียมกับสื่อมวลชน องคการขนาดใหญทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มใหความสนใจทํา
ประชาสัมพันธและโฆษณาผานชองทางสื่อสารสมัยใหมในรูปแบบของอินเทอรเน็ตมากขึ้น ตลอดจนเพื่อการสรางภาพลักษณ
และการประชาสัมพันธองคการ”การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตใหมีชองทางการติดตอกลับที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว หรือระบบ
ถาม-ตอบ จะสามารถชวยสร างการรั บรู เกิ ดความประทั บใจ เกิ ดความรูค วามเข าใจ เกิ ดภาพลั กษณที่ ดี เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอได และจากการศึกษาวิจัยในสวนเนื้อหาขอมูลในสื่อประชาสัมพันธในดานตางๆ ไดแก ดานภาพลักษณ
ดานการเรียนการสอน ดานสถานที่ ดานการประกอบอาชีพ และดานการศึกษาตอ มีสวนชวยในการตัดสินใจเพื่อเขาศึกษาตอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อีกดวย ทั้งนี้ ผูวิจัยขอสรุปเปนแบบจําลองแนวทางการวางแผนกลยุทธ
การประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้

ภาพที่ 1 แนวทางการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรศึกษากลยุทธ
การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกร และควรศึกษาถึงประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ ที่ใชใน
การประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบ ริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
Factors Affecting Decision of generation Y on Products buying
via www.lazada.co.th
อทิตา ภูวสิทธิธาดา
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
aiirinversoul@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณทีเ่ ก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย และเหตุผลที่เลือกซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดามีผลตอสวนประสมทาง
การตลาดแตกตางกัน ในขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานถิ่นที่อยูอาศัย และความถี่ในการซื้อ มีผลตอ
องคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของ
เว็บไซตมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของเว็บไซตที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด องคประกอบของเว็บไซต ผูบ ริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
Abstract
This research is quantitative research that collected the data by use the questionnaires that collect
data from the sample of generation Y about 400 consumers. The results was found that the differences
of demographic in terms of gender, marital status, education, occupation, residential and the reasons to
buy products from Lazada website were differently affecting the marketing mix of generation Y to buy
products on Lazada website. In the other hand, the difference of demographic in terms of residential and
frequency of buying were differently affected the website components of generation Y to buy products
on Lazada website with the statistical significance level of 0.05, The marketing mix and website components
are related on positive dimension with the statistical significance level of 0.01, the differences of marketing
mix and the differences of website components were differently affecting the decision of generation Y to
buy products on Lazada website with the statistical significance level of 0.05.
Keywords: marketing mix, website components, generation Y
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1. บทนํา
ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว และเขามามีบทบาทสําคัญตอ
การดํ า เนิ นชี วิต ของมนุ ษย เ ป นอย า งมาก ส ง ผลถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จในป จจุ บั น ทํ าให
ผูประกอบการหรือนักการตลาดของธุรกิจการคาขายสินคาหรือบริการนั้นๆ จําเปนตองมีการปรับตัวดวยวิธีการเสนอขายสินคา
หรือบริการผ านระบบอินเทอร เน็ ต เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภคเป าหมายที่ปจจุบันมีวิ ถี การดําเนินชี วิต ที่
รวดเร็ วและแข ง ขั นกั นทางด านเวลาเป นอย างมาก ธุ ร กิ จการค าขายสิ นค าหรื อบริ การต างๆ ที่ นําเอาเทคโนโลยี เ ข ามา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นกระบวนการขายเรี ย กว า การพาณิ ช ย อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ E-Commerce จากการสํ ารวจของบริ ษั ท
SimilarWeb ในป 2558 พบวา ลาซาดาเปนอีคอมเมิรซเว็บไซตที่มีผูนิยมเขาชมสูงสุดในประเทศไทยโดยมีจํานวนผูเขาชม
มากกวา 20 ลานคน ดําเนินการขายสินคาโดยใชหลักการตลาดแบบ 6P (กลยุทธการสื่อสารการตลาดออนไลนที่ทําใหลาซาดา
ประสบความสําเร็จ, 2559) เพื่อสรางความโดดเดนใหกับธุรกิจจึงจําเปนตองทราบความคิดเห็นของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย หรือบุคคลที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2523-2540 (กิติพงศ ยอดดําเนิน,
2559) ที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด (การสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558, ETDA) ที่
ธุรกิจควรใหความสําคัญเปนอยางมากเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ไดตรงจุด จึงเกิดเปนงานวิจัยในครั้งนี้
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรในการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
2.2 เพือ่ ศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
2.3 เพือ่ ศึกษาองคประกอบของเว็บไซตในการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน
ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน
สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต
สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
องคประกอบของเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวของ โดยอาศัยเนื้อหาสาระของขอมูล บทความตางๆ ดังนี้
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (6P)
อาณัติ ลีมัคเดช กลาววา สวนประสมทางการตลาดแบบ 6P ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา
(Price) ดานช องทางการจั ด จําหน าย (Place) ดานการส งเสริ มการขาย (Promotion) ด านการให บ ริการแบบเจาะจง
(Personalization) และดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy)
4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบของเว็บไซต (7C)
ศิริวรรณ เสรีรัตน กลาววา องคประกอบของเว็บไซตแบบ 7C ประกอบดวย องคประกอบหรือรูปลักษณ (Context)
สวนประกอบที่ เปนเนื้อหา (Content) ความเปนชุมชน (Community) การทําให ตรงตามความตองการเฉพาะของลูกค า
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(Customization) การติดตอสื่อสาร (Communication) การเชื่อมโยง (Connection) และการติดตอคาขาย (Commerce)
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อาริยา ลีลารัศมี (2558) งานวิจัยเรื่อง องคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และความไวใจในการซื้อ
สินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนมีอายุ 30-39 ป ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานเนื้อหา และ
ความไววางใจในการซื้อสินคาดานผูขายสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประจบพร ทองสุกโชติ (2556) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการออนไลนผานอุปกรณ
สื่ อสารอิ นเทอร เ น็ ต ไร ส ายของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู ต อบแบบสอบถามมี อายุ ตั้ ง แต 21 ป ถึ ง 60 ป ข ึ้ นไป
ผลการวิ จัยพบว า ช องทางการสื่อสารตลาดที่ มีผ ลต อการตั ด สินใจเลือกซื้ อสินคาหรือบริ การออนไลนผ านอุ ปกรณสื่ อสาร
อินเทอรเน็ตไรสายอยางมีนัยสําคัญ ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิตดานการเจาะลูกคาเชิงลึก ชองทางการสื่อสารการตลาดที่ใช
สื่อสังคมออนไลน และโครงสรางพื้นฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิรซ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
5.1 ตัวแปรที่ทําการศึกษา
ตัวแปรตน : ลักษณะทางประชากรศาสตร, สวนประสมทางการตลาด (6P), องคประกอบของเว็บไซต (7C)
ตัวแปรตาม : การตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
5.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายในประเทศไทยที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดา
อยางนอยหนึ่งครั้ง จํานวน 400 คน
5.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ใช แ บบสอบถามปลายป ด แบบมี ห ลายคํ า ตอบให เ ลื อ ก (Closed-ended
Questionnaire) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว แบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล ใชระดับการวัดขอมูลแบบ Nominal Scale และ Ordinal Scale
ตอนที่ 2 : สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเร
ชันวาย ใชระดับการวัดขอมูลแบบ Rating Scale
ตอนที่ 3 : องคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเร
ชันวาย ใชระดับการวัดขอมูลแบบ Rating Scale
ตอนที่ 4 : ขอเสนอแนะ
5.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
สถิติเชิงพรรณนา : รอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean : ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติเชิงอนุมาน : t-test, One-way ANOVA, Pearson Correlation, Multiple Regression
5.5 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
5.5.1 ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส จํานวน 400 ชุด
5.5.2 แจกแบบสอบถามไปยังกลุม ตัวอยาง โดยประกาศลงในแหลงที่มีกลุมตัวอยางในการวิจัย
5.5.3 เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บจากผูที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนครบทั้ง 400 ชุด
5.5.4 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหผลขอมูลตามขั้นตอนตอไป
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6. ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.50 และโดยสวนมากมีอายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 65.00 โดยมี
สถานภาพโสดมากที่สุ ด ร อยละ 72.30 มีร ะดั บการศึ กษาอยู ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ย บเท ามากที่สุ ด รอยละ 79.50
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รอยละ 48.00 เปนผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-30,000 บาท มากที่สุด
รอยละ 67.00 โดยอาศัยอยูในภาคกลางมากที่สุด รอยละ 71.00 รับรูขอมูลสินคาจากการเขาไปยังเว็บไซตลาซาดาโดยตรง
มากที่สดุ รอยละ 40.80 โดยประเภทสินคาที่นิยมซื้อมากที่สุดคือ สินคาอิเล็กทรอนิกส รอยละ 29.30 ในการซื้อแต ละครั้ง
ราคาเฉลี่ยของสินคาที่ซื้ออยูที่ 500-1,000 บาท มากที่สุด รอยละ 50.30 ความถี่ในการซื้อโดยสวนมากเปนผูที่ไมไดซื้อสินคา
ทุกเดือนมากที่สุด รอยละ 74.00 เลือกใชวิธีชําระสินคาดวยบัตรเครดิตหรือเดบิตมากที่สุด รอยละ 46.00 โดยใหเหตุผลในการ
เลือกซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาวาเปนวิธีการสั่งซื้อสินคาที่สะดวกและทันสมัยมากที่สุด รอยละ 26.00
สวนที่ 2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย โดย
ภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ( = 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ
มากทั้ง 6 ดาน คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ( = 3.87) ดานราคา ( = 3.76) ดานการรักษาความเปนสวนตัว ( = 3.71)
ดานการใหบริการแบบเจาะจง ( = 3.69) ดานผลิตภัณฑ ( = 3.66) และดานการสงเสริมการขาย ( = 3.61) ตามลําดับ
สวนที่ 3 ขอมูลองคประกอบของเว็บไซต
องคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
โดยภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ( = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยู
ในระดับมากทั้ง 7 ดาน คือ ดานการติดตอสื่อสาร ( = 3.83) ดานการเชื่อมโยง ( = 3.80) ดานความเปนชุมชนและดาน
การติดตอคาขาย ( = 3.78) ดานการทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกคา ( = 3.77) ดานองคประกอบหรือ
รูปลักษณ ( = 3.76) และดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหา ( = 3.62) ตามลําดับ
สวนที่ 4 สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน
ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย และเหตุผลที่
ซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ที่ แ ตกต า งกั น ด า นถิ่ น ที่ อยู อ าศั ย และความถี่ ใ นการซื้ อ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ
องคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต
ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของเว็บไซตโดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซตทุกดาน
สมมติ ฐานที่ 4 ส วนประสมทางการตลาดมี ผ ลต อการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าผ านเว็บ ไซตล าซาด าของผู บ ริ โภคกลุ ม
เจนเนอเรชันวาย
การวิ เ คราะห ความถดถอยเชิ งพหุ คู ณของส วนประสมทางการตลาดมี ผลต อการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าผ านเว็ บ ไซต
ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานราคา กลาวคือ การตัดสินใจซื้อ
สินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายมีผลจากดานผลิตภัณฑ (B = 0.10) ดานชองทางการจัดจําหนาย
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(B = 0.11) ดานการสงเสริมการขาย (B = 0.13) ดานการใหบริการแบบเจาะจง (B = 0.14) ดานการรักษาความเปนสวนตัว
(B = 0.32) และดานชองทางการจัดจําหนาย (B = 0.82)
สมมติ ฐานที่ 5 องค ป ระกอบของเว็ บไซต มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าผ านเว็ บ ไซต ลาซาด าของผู บ ริ โ ภคกลุ ม
เจนเนอเรชันวาย
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณขององคประกอบของเว็บไซต มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดา
ของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ยกเวนดานความเปนชุมชน ดานการติดตอสื่อสาร และ
ดานการเชื่อมโยง กล าวคื อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าผ านเว็ บ ไซต ล าซาดาของผู บ ริโ ภคกลุ ม เจนเนอเรชั นวายมี ผ ลจากด าน
องคประกอบหรือรูปลักษณ (B = 0.17) ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหา (B = 0.22) ดานการทําใหตรงตามความตองการเฉพาะ
ของลูกคา (B = 0.22) และดานการติดตอคาขาย (B = 0.20)
7. สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 – 29 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
หรือเทีย บเทา ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษัท เอกชน มีร ายไดเ ฉลี่ย ตอเดือน 10,000-30,000 บาท อาศัย อยูใ นภาคกลาง
ผูบริโภครับรูขอมูลสินคาจากการเขาไปยังเว็บไซตลาซาดาโดยตรง ประเภทสินคาที่นิยมซื้อคือสินคาอิเล็กทรอนิกส ราคาเฉลี่ย
ของสินคาที่ซื้ออยูท ี่ 500-1,000 บาท ความถี่ในการซื้อคือไมไดซื้อสินคาทุกเดือน เลือกใชวิธีชําระสินคาดวยบัตรเครดิตหรือเด
บิต เหตุผลในการเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาเพราะเปนวิธีการสั่งซื้อสินคาที่สะดวกและทันสมัยมากที่สุด
สวนที่ 2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด
ผลการวิจัยพบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับ
การตัดสินใจซื้อดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
สินคามีความหลากหลายและทันสมัยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2.2 ดานราคา พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ
แจงราคาสินคาไวอยางครบถวนและชัดเจนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาสามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2.4 ดานการสงเสริมการขาย พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2.5 ดานการใหบริการแบบเจาะจง พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวามีระบบตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ และแจงไปยังอีเมลผูซื้อมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2.6 ดานการรักษาความเปนสวนตัว พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวามีการเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
สวนที่ 3 ขอมูลองคประกอบของเว็บไซต
ผลการวิจัยพบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับ
การตัดสินใจซื้อดานการติดตอสื่อสารมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
3.1 ดานองคประกอบหรือรูปลักษณ พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาความสะดวกในการคนหาขอมูลของเว็บไซตมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
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3.2 ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหา พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวามีรายละเอียดของสินคาครบถวนสมบูรณมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
3.3 ดานความเปนชุมชน พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาการมี Social Media หลากหลายและเขาถึงไดสะดวกมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
3.4 ดานการทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกคา พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาไดหลากหลาย เชน ไทย อังกฤษมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
3.5 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาการรองรับระบบปฏิบัติการของ Smart Phone ทั่วไป (เชน IOS / Android) และ Tablet PC มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
สวนที่ 4 สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลั กษณะทางประชากรศาสตร ที่แตกตางกันดานเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย และเหตุผลที่ซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน
ลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายได แหลงการรับรูขอมูลสินคา ประเภทของสินคาที่นิยมซื้อ ราคาเฉลี่ยของสินคาที่ซื้อ
ความถี่ในการซื้อ และวิธีการชําระคาสินคาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานถิ่นที่อยูอาศัย และความถี่ในการซื้อ
ที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกัน ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ รายได แหลงการรับรูขอมูลสินคา ประเภทของสินคาที่นิยมซื้อ ราคาเฉลี่ยของสินคาที่ซื้อ วิธีการชําระคาสินคา และ
เหตุผลที่เลือกซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาที่แตกตางกันไมมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต ทุกดานใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติ ฐานที่ 4 ส วนประสมทางการตลาดมี ผ ลต อการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าผ านเว็บ ไซตล าซาด าของผู บ ริ โภคกลุ ม
เจนเนอเรชันวาย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการ
ขาย การใหบริการแบบเจาะจง และการรักษาความเปนสวนตัวมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภค
กลุมเจนเนอเรชันวาย สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภค
กลุมเจนเนอเรชันวาย
สมมติ ฐานที่ 5 องค ป ระกอบของเว็ บไซต มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าผ านเว็ บ ไซต ลาซาด าของผู บ ริ โ ภคกลุ ม
เจนเนอเรชันวาย
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบวา องคป ระกอบของเว็บ ไซต ดานองค ประกอบหรื อรูป ลักษณ ส วนประกอบที่ เป น
เนื้อหา การทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกค า และการติ ดต อคาขายมีผลตอการตั ดสิ นใจซื้อสิ นคาผานเว็บ ไซต
ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย องคประกอบของเว็บไซตดานความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร และการเชื่อมโยง
ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย
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8. อภิปรายผลการวิจัย
สวนที่ 1 อภิปรายผลขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของพิชญธิดา
ลิ้มสวัสดิวงศ (2551) ที่พบวา กลุมตัวอยางมักเปนเพศหญิง โดยใหสาเหตุวาเพศหญิงเปนเพศที่ชื่นชอบการเลือกซื้อสินคาใน
อินเทอรเน็ตอยางมากและรานคานิยมขายสินคาดานแฟชั่นของผูหญิงมากกวา แตงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาเว็บไซตลาซาดามี
ประเภทสินคาหลากหลายที่ตอบสนองความตองการทั้งเพศชายและเพศหญิงอยางเทาเทียมกัน และผลการวิจัยพบวากลุ  ม
ตัวอยางนิยมซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซตลาซาดามากที่สุด ซึ่งเปนประเภทสินคาที่นิยมของเพศชาย โดยผูบริโภคให
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาวาเปนวิธีการสั่งซื้อสินคาที่สะดวกและทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายที่ตองการความสะดวกและรวดเร็ว
1.2 จากการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประจบพร ทองสุกโชติ (2556) ที ่พบว า
ชองทางการสื่อสารตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการออนไลนผานอุปกรณสื่อสารอินเทอรเน็ตไรสายอยาง
มีนัยสําคัญ
1.3 จากการวิเคราะหขอมูลองคประกอบของเว็บไซต พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับองคประกอบ
ของเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 77) กลาววา การ
ติดตอสื่อสารในเว็บไซตชวยทําใหผูใชสามารถเขาถึงเว็บไซตไดงายและรวดเร็ว สามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการในเว็บไซตได
มากขึ้น ดวยการรองรับระบบปฏิบัติการของ Smart Phone ทั่วไป เชน IOS, Android และเบราวเซอรตางๆ รวมถึงการมี
ขอมูลขาวสารหรือรายละเอียดในการเชื่อมตอกับผูประกอบการนั้นเปนสิ่งที่ผูซื้อใหความสําคัญเปนอยางมาก
สวนที่ 2 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
2.1 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตาง
กัน แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานรายไดไมมีผลตอสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน อันเนื่องมาจากคาใชจ ายของการใช
อินเทอรเน็ตในปจจุบันมีราคาลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นไมวาผูบริโภคจะมีรายไดอยูในระดับใด ก็มีโอกาสที่จะใชอินเทอรเน็ตไดเชนกัน
2.2 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตาง
กัน แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานถิ่นทีอ่ ยูอาศัย และความถี่ในการซื้อที่แตกตางกัน มีผลตอองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกัน
เนื่องจากผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสวนมากเปนผูที่อยูทามกลางความเจริญกาวหนาของสังคม
รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ดังนั้นจึงมีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแตกตางจากพื้นที่อื่นๆ อีกทั้ ง
ผูบริโภคที่มีความถี่ในการซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาบอยครั้งจะใหความสําคัญตอรายละเอียดเว็บไซตไดดี เพราะเว็บไซตที่
ตอบสนองความตองการจะโดดเดนหรือแตกตางจากเว็บไซตอื่นๆ สงผลใหผูบริโภคมีความถีใ่ นการซื้อ
2.3 จากการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต แสดงใหเห็น
วา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซตในทุกดาน หากศึกษาทฤษฎีของทั้งสองปจจัย นี้แลว
จะพบวามีความคล ายคลึงกัน เนื่องจากองคประกอบของเว็บไซตเปนเสมือนสวนหนึ่งของสวนประสมทางการตลาดในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงสวนประสมทางการตลาดในดานอื่นๆ ที่ลวนดําเนินการบนเว็บไซตทั้งสิ้น
2.4 จากการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดที่แตกต างกันมีผลต อการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
ลาซาดาของผูบริโภคกลุ มเจนเนอเรชันวายแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย เนื่องจากปจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจคาขายสินคา
บนระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น สงผลใหมีการแขงขันในเรื่องของราคาสินคามากขึ้น จึงทําใหผูประกอบการแตละรายตั้งราคา
สินคาไมแตกตางกันมาก ผูบริโภคจึงหันมาใชปจจัยอื่นๆ ที่แตกตางจากคูแขงในการตัดสินใจซื้อสินคา
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2.5 จากการทดสอบสมมติฐานองคป ระกอบของเว็บไซตที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสิ นใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา องคประกอบของเว็บไซตดานความเปนชุมชน ดานการ
ติดตอสื่อสารและด านการเชื่อมโยงไมมีผลตอการตัด สินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุม เจนเนอเรชันวาย
เนื่องจากปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่แตละเว็บไซตมีไมแตกตางกัน ผูบริโภคจึงไมไดนํามาเปนปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
9.1.1 จากผลการวิจัยที่ได สามารถนํามาวางแผนการตลาดในการนําเสนอขายสินคาผานเว็บไซตอีคอมเมิรซ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเจนเนอเรชันวายไดอยางตรงจุด
9.1.2 ผูบริโภคใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย เรื่องของการสั่งซื้อ
สินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด ดังนั้นเรื่องระบบปฏิบัติการตองสามารถดําเนินการซื้อขายไดอยูเสมอ
9.1.3 ผูบ ริ โ ภคให ความสําคั ญ กั บองค ประกอบของเว็ บ ไซต ใ นดานการติ ด ตอสื่ อสาร เรื่องของการรองรั บ
ระบบปฏิบัติการของ Smart Phone ทั่วไปและ Tablet PC ได มากที่สุด ดังนั้นควรมีการทดสอบระบบและรองรับไดทุก
ขนาดหนาจอ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในระบบและเชื่อมั่นในตัวองคกร
9.1.4 สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของเว็บไซตมีความสัมพันธกันทุกดานในทางบวก ดังนั้นใน
การวางแผนการตลาดควรที่จะไปในทิศทางเดียวกัน เกื้อกูลกัน ไมขัดแยงกัน
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตอีคอมเมิรซของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชัน
อื่นๆ เพื่อทราบถึงความแตกตางของแตละเจนเนอเรชันและตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.2.2 ควรศึกษาถึงปญหาในการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดา เพื่อใหผูประกอบการไดตระหนักถึง
และใหความใสใจ นํามาสูการตัดสินใจซื้อที่งายขึ้นของผูบริโภค
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ศึกษาการอิมโพรไวสของ ปเตอร เบิรน สไตนในบทเพลงอินวอลกบัด

Analysis of Peter Bernstein Improvisation on In “Walked Bud”
ณัฐกร พรปฤงคพ
ดนตรี คณะวิทยาลัยศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
Jazzsomdom@gmail.com
บทคัดยอ
บทความเรื่อง ศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตน ในบทเพลงอินวอลกบัด นี้มุงเนนการบรรเลงอิมโพรไวส
ของปเตอร เบิรน สไตน (Peter Bernstein) ในบทเพลงอินวอลกบัด (In Walked Bud) โดยเลือกประเด็นการศึกษา 3 อยาง
ดังตอไปนี้ ไดแก 1) การอิมโพรไวสทํานองเดี่ยว 2) ขั้นคูเสียง และ 3) เสียงประสาน ผลจากการวิเคราะหพบวาการอิมโพรไวส
ทํานองเดี่ยวชองเบิรนสไตนคือ มักบรรเลงกลุมโนต 5 ตัวไดแก (5-1-2-3-4) ในบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร นําลักษณะจังหวะ
ของทํานองหลักในหองที่ 1 มาเปนองคประกอบในการอิมโพรไวส และใหความสําคัญกับโนตไกดโทน สวนดานการอิมโพรไวส
แบบขั้นคูเสียงมักพบเสียงคู 3 เมเจอร 3 ไมเนอร 4 เพอรเฟค 6 เมเจอร สุดทายการอิมโพรไวสในรูปแบบเสียงประสานมักให
ความสําคัญกับเสียงประสานคู 4 เรียงซอน
คําสําคัญ: ปเตอร เบิรนสไตน อินวอลกบัด อิมโพรไวส
Abstract
This article focuses on analyzing the improvisation of Peter Bernstein on the song, In Walked Bud.
The three following issue has been choose for discuss 1) Single Note Improvisation 2) Interval 3) Harmony.
The results of the analysis showed that the single-note improvisation of Peter Bernstein often played five
notes (5-1-2-3-4) on the Natural Minor The rhythm of the main melody in first bar and focus on guide tone.
In the part of Interval Bernstein often played using Major third Minor Third Perfect Fourth and Major Six.
Finally in the part of Harmony Montgomery used Quarter Harmony.
Keywords: Peter Bernstein, in walked bud, improvisation
1. บทนํา
ปเตอร เบิรนสไตนเกิดวันที่ ณ นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงเบิรนสไตนอายุ 1967 ศ.พฤศจิกายน ค 3
นการบรรเลงเปยโนเปนเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตของเขา กอนที่เขาไดริเริ่มฝกฝนการบรรเลงกีตารเมื่อปเขาไดเริ่มฝกฝ 8 ได
ป โดยไดรับแรงบันด 13 อายุไดาลใจจากนักกีตารที่มีอิทธิพลตอวงการดนตรีบูลส และดนตรีร็อคอยางยิ่งยวดก็คือ บีบีคิง (BB
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King) และจิมิ เฮนดริกซ (Jimi Hendrix) ตอมาดวยอิทธิพลของบทประพันธเพลง และวิธีการบรรเลงกีตารของเพท เมทีนี
(Pat Metheny) นักกีตารแจสที่สรางสรรครูปแบบการบรรเลงกีตารที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง ไดสรางแรงบันดาลใจใหกับ
นักกีตารแจส ณ ปจจุบันเปนอยางยิ่ง ซึ่งเบิรนสไตนนั้นก็ไดรับแรงบันดาลใจจากเสียงเพลง และการบรรเลงโนตตาง ๆ ของเม
ทีนีดวยเชนกัน สงผลกระทบใหเบิรนสไตนมีความสนใจในดนตรีแจสเปนอยางมาก และไดศึกษานักกีตารที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ
นอกจากเมทีนี ไดแก เวส มอนทโกเมอรี (Wes Montgomery) จิม ฮอลล แกรนท (Jim Hall) กรีน (Grant Green) และโจ
แพซ (Joe Pass)
ดวยความที่เบิรนสไตนไดสนใจในดนตรีแจสเปนอยางมาก เมื่อเขาไดจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย จึงไดศึกษา
ตอที่สถาบันนิวสคูล ซึ่งเปนสถาบันที่เบิรนสไตนไดเรียนกีตารกับจิม ฮอลล ดวยวิธีการบรรเลงกีตารที่ยอดเยี่ยมของเบิรนสไตน
ไดสรางโอกาสใหเขาไดแสดงดนตรีรวมกับฮอลลในคอนเสิรตชื่อ เดอะจิมฮอลลอินวิเทชั่นแนล ในป ค .ศ .1990 จากการแสดง
ในครั้งนั้นเองทําใหเบิรนสไตนเริ่มเปนที่รูจักในวงการแจสของนิวยอรก (ภาสกร ภูประสาร: 19)
ปจจุบันเบิรนสไตนมีผลงานบันทึกเสียงมากกวา าน และผลง 60เคยรวมบรรเลงกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคน
ไดแก โจชัวร เรดแมน (Joshua Redman) จิมมิ่ คอบบ (Jimmy Cobb) ซันนี่ โรลลิ่น (Sonny Rolling) แบรด เมหดาว
(Brad Mehldah) คริสเตียน แมคบายด (Christian McBride) และบิลล สจวรต (Bill Stewart)
ตอมาเบิรนสไตนไดทําการบันทึกเสียงอัลบั้ม มังค (Monk) ในวันที่ กับสังกัด 2009 ศ .มกราคม ค 13Xanadu
Records โดยนําบทประพันธของเทโลเนียส มังค (Thelonious Monk) นักเปยโนที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีแจสมาบรรเลง
ใหม อีกครั้ง โดยบรรเลงรู ปแบบวงในลักษณะ ชิ้น 3(Trio) ประกอบดวยปเ ตอร เบิ รนสไตน บรรเลงกีตาร บิลล สจวร ต
บรรเลงกลอง และ ดอกซ วิสส (Doug Weiss) บรรเลงเบส
จากบทสัมภาษณของGEORGE KANZLER ในเว็ปไซด All About Jazz ไดอธิบายเกี่ยวกับการบรรเลงกีตารของ
เบิรนสไตนในอัลบั้มมังคไววา
"เบิรนสไตนสามารถบรรเลงกีตารไดอยางคลองตัว และงดงาม นอกจากนี้ยังสามารถตีความบทประพันธ
ของมังคไดอยางลงตัว และนําแนวคิดการอิมโพรไวสของมังค มาผสมผสานกับแนวคิดของตนเอง ผานตัวโนตในการบรรเลง
กีตารออกมาจากมือของเขา"
บทเพลง อินวอลกบัด ก็เปนบทเพลงที่อยูในอัลบั้มมังคดวยเชนกัน บอยครั้งที่นักดนตรีแจสมักนํากลับมาบรรเลง
ใหม เชน แมคคอย ไทยเนอร (Mccoy Tyner) เดฟ ฮอลแลนด (Dave Holland) เคนนี่ บารอน (Kenny Barron) และ โคล
แมน ฮอวคินส (Coleman Hawkins) เปนตน
คีตลักษณของบทเพลงอินวอลกบัด มีลักษณะเปน AABA มีจํานวน หอง 8 หอง โดยแตละทอนจะมีความยาว 32
เปนจังหวะสวิง(Swing) บทเพลงอยูในอัตราจังหวะ โดยมีความเร็วของจังหวะ 4/4(Tempo) เปนโนตตัวดําเทากับ อยู 222
ในกุญแจเสียงAb เมเจอร โดยผูเขียนไดนําโนตเพลงมาจากเว็ปไซดของ บรูซ ซานเดอร (Bruse Sanders)
2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด
3. เนื้อหาของบทความ
จากการ "ศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตน ในบทเพลงอินวอลกบัด" นี้ผูเขียนไดวิเคราะหการอิมโพรไวส
ของเบิรนสไตลแบงออกเปน 1 ประเด็นไดแก 3) การอิมโพรไวสในรูปแบบทํานองเดี่ยว 2) การอิมโพรไวสในรูปแบบขั้นคูเสียง
และ 3) การอิมโพรไวสในรูปแบบเสียงประสาน
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บทวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยว 2.1
ตัวอยางที่ 1การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 4-1

เบิรนสไตนไดนําเสนอการอิมโพรไวสโดยใชลักษณะจังหวะจากทํานองหลัก 2 และ 1 ในหองที่ 1 จากตัวอยางที่
ของบทเพลงอินวอลกบัด (Ra= ลักษณะจังหวะจากทํานองหลักของเพลงอินวอลกบัด ในหองที่ 4-1) แตปรับเปลี่ยนโนตใหม
ทําใหเสียงผูฟ งสามารถเขาการอิมโพรไวสวายังคงอยูในบทเพลงอินวอลกบัดอยูแมโนตที่นําเสนอนั้นแตกตางกัน ในหองที่ 3
เขาไดนํากลุมโนต(4-3-2-1-5) ของบันไดเสียง F เนเชอรรัลไมเนอร มาบรรเลงลงบนคอรด Fm7 ในหองที่ เบิรนสไตนไดนํา 4
โนตC ซึ่งเปนลําดับที่ ยงของบันไดเสี 9Bb เมเจอรบรรเลงบนคอรด Bb7 และ โนต Bb ซึ่งเปนโนตลําดับที่ #ของบันได 5
เสียงEb เมเจอรลงบนคอรด Eb7
ตัวอยางที่ 2ทํานองหลักของบทเพลงอินวอลกบัดหองที่ 4-1

ตัวอยางที่ 3การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 8-5

จากตัวอยางที่ เบิรนสไตนอิมโพรไวสโดยใชลักษณะจังหวะที่มาจากทํานองของบทเพลงอินวอลกบัด 5 ในหองที่ 3
พบเห็นการอิมโพรไวสโดยใชไกดโทนของคอรดโดยมีโนต 6 อีกครั้ง ตอมาในหองที่Ab เปนตัวที่ ของคอรด 7Bbm7 และ
โนต Db เปนโนตตัวที่ ของคอรด 7Eb7 ทําใหเสียงบนการดําเนินคอรดเปน ii-V-I .ในกุญแจเสียง Ab เมเจอร
ตัวอยางที่ 4การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 12-9

พบเห็นลักษณะจังหวะที่มาจากทํานองของบทเพลงอินวอลกบัดในหองที่ 9 และกลุมโนต (5-1-2-3-4) ในบันได
เสียง F เนเชอรรัล ไมเนอรในหองที่ อยูสังเกตไดจาก โนตตัว 9 เบิรนสไตนยังคงใหความสําคัญกับโนต 12 ในสวนหองที่ 12
C เปนโนตลําดับที่ ของคอรด 9Bb7 และโนตตัว F# เปนโนตลําดับที่ ของคอรด 9Eb7 ดวยเชนกัน
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ตัวอยางที่ 5การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 16-13

พบเห็นการอิมโพรไวสโดยใชไกดโทนอีกครั้งในหองที่ โดยโนต 14-13Ab เปนโนตตัวที่ ของคอรด 7Bbm7 และ
โนต Db เปนโนตตัวที่ ของคอรด 7Eb7 เพื่อดึงเอกลักษณเสียงของคอรดเดนชัดมากที่สุด นอกจากนี้ในหองที่ เบิรนส 16-15
ไตนยังไดนําโนตตัวBb ซึ่งเปนโนตตัวที่ ของคอรด 3Gm7b5 และโนตตัว Eb เปนโนตตัว #9 ของคอรด C7b9
ตัวอยางที่ 6การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 26-25 พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได
เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร

ตัวอยางที่ 7การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 58-57 พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได
เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร

ตัวอยางที่ 8การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 64-61 พบการเคลื่อนที่ของทํานองมีลักษณะเปน
ทรัยแอด ในหองที่ ดเสียงของบันไ 61Ab เมเจอร และลักษณะจังหวะทํานองหลักของบทเพลง (Ra)

ตัวอยางที่ 9การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 74-73 พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได
เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร
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ตัวอยางที่ 10การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 92-89 พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได
เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร และลักษณะจังหวะทํานองหลักของบทเพลง

ตัวอยางที่ 11การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 96-93

จากตัวอยางที่ นไดนําเสนอการอิมโพรไวสโดยการเคลื่อนเปนทรัยแอด ในหองที่เบิรนสไต 93 ในหองที่ 11
เบิรนสไตนยังคงใหความสําคัญกับโนตไกดโทนอยูโดยโนต 94Db เปนโนตตัวที่ ของ 3Bbm7 และโนตตัว G เปนโนตตัวที่ 3
ของEb7
ตัวอยางที่ 12การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 122-121 พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของ
บันไดเสียง F ไมเนอรเพนตาโทนิก

จากการวิเคราะหการอิมโพรไวสในรูปแบบทํานองเดี่ยวพบวาเบิรนสไตนใหความสําคัญกับกลุมโนต 5-1-2-3-4 ใน
บันไดเสียง F เนเชอรัลไมเนอร ไดแกโนต C-F-G-Ab-Bb เปนอยางมากมักบรรเลงบนคอรด Fm7 อินวอลกบัดอยูบอยครั้ง ใน
ดานของจัง หวะเบิร นสไตนยั ง นําลักษณะจั งหวะทํานองหลักของบทเพลงอินวอลกบัด ในโน ต ตนฉบั บของหองที่ มาเป น 1
องคประกอบในการอิมโพรไวสอยูเปนอยางมาก นอกจากนี้เบิรนสตินยังใหความสําคัญกับโนตไกดโทน และโนตเทนชั่น โดยมัก
3 ความสําคัญกับโนตตัวทีให
่ ,9 และโนต 7 เปนตน
บทวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียง 2.2
ตัวอยางที่ 13การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 104-101
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เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู เมเจอรสังเกตไดจากตัวอยางที่ 6
14
เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต 2 จังหวะที่ 101 หองที่ -D และโนตตัว B เปนโนตตัวบนมีระยะหางเปน
ขั้นคู เมเจอร 6
ใชโน 3 จังหวะที่ 101 หองที่ -ตตัวลางคือ Eb และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ C มีระยะหางเปนขั้นคู 6
เมเจอร
ใชโนตตัวลางคือ 3 จังหวะที่ 102 หองที่ -E และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ Db มีระยะหางเปนขั้นคู 6
เมเจอร
ใชโนตตัวลางคือ 1 จังหวะที่ 103 หองที่ -D และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ B มีระยะหางเปนขั้นคู 6
จอรเมเ
ใชโนตตัวลางคือ 1 จังหวะยกที่ 103 หองที่ -Eb และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ C มีระยะหางเปนขั้นคู
เมเจอร 6
ตัวอยางที่ 14การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 132-129

เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู เพอรเฟคสังเกตไดจากตัวอยาง 4
15 ที่หองที่ 1 จังหวะยกที่ 131-130เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต Eb และโนตตัว Ab เปนโนตตัวบนมีระยะหางเปนขั้นคู 4
เพอรเฟค สวนในหองที่ 2 จังหวะที่ 131เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต D และโนตตัว Ab เปนโนตตัวบนมีระยะหางเปนขั้นคู
ทรัยโทน
ตัวอยางที่ 15การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 156-153

เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู เมเจอร และไมเนอรสังเกตได 3
15 จากตัวอยางที่
- หองที่ 1 จังหวะยกที่ 154เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต C และโนตตัว E เปนโนตตัวบนมีระยะหาง
เปนขั้นคู 3เมเจอร
- หองที่ 4 และจังหวะยกที่ 2 จังหวะที่ 156เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต G และโนตตัว B เปนโนตตัว
บนมีระยะหางเปนขั้นคู เมเจอร 3
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ตัวอยางที่ 16การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 19-17

เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู 16 ไมเนอรสังเกตไดจากตัวอยางที่ 3
- หองที่ 3 และ 1 จังหวะยกที่ 19เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต B และโนตตัว Db เปนโนตตัวบนมี
ระยะหางเปนขั้นคู ไมเนอร 3
2.3 บทวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบเสียงประสาน
จากการวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบเสียงประสานมักการบรรเลงโดยใชเสียงประสาน
คู เรียงซอน 4(Quartal Harmony) อยูบอยครั้ง ซึ่งเสียงประสานคู เรียงซอนนั้นมักนิยมบรรเลงบนเปยโนคล 4าสสิกอันเปน
สวนมาก ตั้งแตคีตกวีคนสําคัญของดนตรีคลาสสิกไดแก บารตอก (Bartok) โฮลซต (Holst) ฮินเดอมิธ (Hindemith) สตราวิน
สกี (Stravinsky) คอป-แลนด (Copland) และคนอื่น ๆ (Ligon, 1999: 143) แตเบิรนสไตนก็สามารถนํามาประยุกตใชใ น
การอิมโพรไวสในดนตรีแจสไดอยางลงตัว สังเกตไดจากตัวอยางที่ 21-17
ตัวอยางที่ 17การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 36-33

ตัวอยางที่ 18การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 69-67

ตัวอยางที่ 19การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 102-101
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ตัวอยางที่ 20การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 110-109

ตัวอยางที่ 21การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 114-113

4. บทสรุป
จากการศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอรเบิรน สไตนในบทเพลงอินวอลกบัดนี้ผูเขียนไดสรุปเนื้อหา ประเด็นไดแก 3
อใหขอมูลออกมาการอิมโพรไวสทํานองเดี่ยว การอิมโพรไวสในรูปแบบขั้นคูเสียง และการอิมโพรไวสรูปแบบเสียงประสาน เพื่
ชัดเจนที่สุด จึงนําเสนอการสรุปเนื้อหาในรูปแบบตาราง สังเกตไดจากตารางที่ 1
ตารางที่ สรุปการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด 1
ประเด็นหลัก
การอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตน
การอิมโพรไวสทํานองเดี่ยว
ดยใชกลุ มโนต การอิม โพรไวส โ -(5-1-2-3-4) ใน
บันไดเสียง F เนเชอรัล
ไมเนอร (C-F-G-Ab-Bb) มั กบรรเลงบนคอร ด
Fm7
- การนําลักษณะของจัง หวะทํ านองหลักของบท
เพลงอินวอลกบัดใน
หองที่ มาเปนองคประกอบในการอิม โพรไวส 1
(Ra)
การอิมโพรไวสในรูปแบบขั้นคูเสียง
ไมเนอร 3 เมเจอร และ 3 โนตคูอิมโพรไวสโดยใช เพอรเฟค 4 อิมโพรไวสโดยใชโนตคู เมเจอร 6 อิมโพรไวสโดยใชโนตคู การอิมโพรไวสในรูปแบบเสียงประสาน
เรียงซอน 4 ใหความสําคัญกับเสียงประสานคู 5. เอกสารอางอิง
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การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
Fall of Sukhothai Kingdom Resulting from Economic Fundamentals
พรทิพา นิสสะ
ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี
phornthiphanissa@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัย ผูศึกษาพบวา
อาณาจักรสุโขทัยมีปญหาทางดานเศรษฐกิจภายในอาณาจักร 5 ดาน ไดแก ปจจัยทางดานภูมิศาสตร ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
ปจจัยทางดานเสนทางคมนาคม ปจจัยทางดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร ปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหา
เศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอภาคสวนตาง ๆ ในอาณาจักร 3 ภาคสวนดวยกัน ไดแก ประชากรในอาณาจักร
การทหารและความมั่นคง และผลผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของอาณาจักรที่ไมสามารถแกไ ขได ทําให
อาณาจักรสุโขทัยเกิดความออนแอจากภายใน และตองสิ้นสุดความเปนอาณาจักรไปในที่สุด
คําสําคัญ: สุโขทัย เศรษฐกิจ การลมสลาย
Abstract
The objective of this article is to study the fall of the Sukhothai Kingdom due to economic factors.
The researcher found that there were 5 main factors which contributed to the economic problem:- the
geographic factor, the product factor, the transportation factor, the trade within and between kingdoms,
and the solving policy factor for economic problems. These factors affected 3 parts of kingdom which
were the population in the kingdom, the military and stability, and the product for consuming. These
were chronic problems that were irretrievable and resulted in the Sukhothai Kingdom becoming weak
from the inside. This, in turn resulted in the end of the kingdom
Keywords: Sukhothai, economy, the fall
1. บทนํา
อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรสําคัญอาณาจักรหนึ่งของไทย เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 1724-1981 มีกษัตริยปกครอง
ทั้งสิ้น 13 พระองค โดยมีศูนยกลางอาณาจักรอยูที่เมืองสุโขทัยและเมืองพิษณุโลก ตลอดระยะเวลากวา 200 ปของอาณาจักร
สุโขทัยนั้นมีทั้งยุคสมัยที่มีความเจริญรุงเรืองอยางสูงสุด คือ ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง ซึ่งในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาว
วา “เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มา
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ไปขาย ใครจั กใคร คาช างคา ใครจั กใครค าม าค า ใครจักใครคาเงื อนคาทองคา ไพรฟ าหนาใส” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)
หลังจากนั้นราชสํานักสุโขทัยออนแอไปเปนลําดับ จนถึงรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ทรงครองราชยตั้งแต
พ.ศ.1962-1981 สุโขทัยจึงตกอยูภายใตอํานาจเบ็ดเสร็จของกรุงศรีอยุธยา (สันติ เล็กสุขุม, 2555: 12)
เมื่อพิจารณาการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยจากขอมูลทางประวัติศาสตรพบวาเกิดจากปจจัยหลายดาน ทั้งปจจัย
ดานภูมิศาสตรที่ตั้งของเมือง ปจจัยดานความเขมแข็งทางกําลังทหาร ปจจัยดานความมั่นคงภายในอาณาจักร ปจจัยดานการ
แผอิทธิพลของอาณาจักรขางเคียง และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
โดยปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา ไมวาจะ
เปนป ญหาในการพัฒ นาอาณาจักร ปญหาการแยกตนเปนอิ สระของบ านเล็กเมื องน อย ซึ่งนํามาสู ปญหาทางดานเมืองการ
ปกครอง อันนําไปสูการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยในทายที่สุด
2. วัตถุประสงคของบทความ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปญหาปจจัยดานเศรษฐกิจที่สงผลตอการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัย
3. เนื้อหาของบทความ
จากการศึกษาขอมู ลทางประวัติ ศ าสตร พบว า อาณาจั กรสุ โขทั ย มีป ญ หาเกี่ ยวกั บป จจัย ทางด านเศรษฐกิ จ และ
ถูกบีบคั้นทางดานเศรษฐกิจจากอาณาจักรอื่น ๆ มาโดยตลอด โดยปญหาทางดานเศรษฐกิจที่อาณาจักรสุโขทัยตองเผชิญนั้น
เกิดมาจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลายประการ ดังนี้
3.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตร
3.1.1 การมีสถานภาพเปนรัฐกันชน
อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทยมีเมืองสําคัญหลายเมือง ไดแก สุโขทัย
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก โดยอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูร ะหวางกลางอาณาจักรใหญสามอาณาจักร (สุจิตต วงษ
เทศ, 2548: 120) คือ อาณาจักรลานนาที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของอาณาจักร อาณาจักรลานชางตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
อาณาจักร และอาณาจักรอยุธยาที่ตั้งอยูทางตอนใตของอาณาจักร สุโขทัยจึงมีสถานภาพเปนเหมือน “รัฐกันชน” ระหวางสาม
อาณาจักร สินชัย กระบวนแสง (2518: 106) ไดกลาวถึงอิทธิพลของอาณาจักรทั้งสองที่มีตออาณาจักรสุโขทัยวา การดําเนิน
นโยบายทางการปกครองใด ๆ ก็ตามของอาณาจักรสุโขทัยจําเปนตองสอดคลองกับสถานการณหรือนโยบายของอาณาจักร
ขางเคียง นอกจากนี้อาณาจักรลานนาและอาณาจักรอยุธยายังพยายามที่จะดําเนินนโยบายผนวกดินแดนกับอาณาจักรสุโขทัย
มาโดยตลอด โดยใชทั้งวิธีทางการทหาร การชวยเหลือ รวมทั้งการสรางความผูกพันทางสายเลือด ซึ่งในที่สุดทางฝายอยุธยาก็
สามารถผนวกดินแดนไดสํ าเร็จ ด วยเหตุนี้จึง ทําให อาณาจักรสุโ ขทั ยเกิด ปญ หาทางด านการเมืองรอบอาณาจักร จึง ทําให
อาณาจักรสุโขทัยไมสามารถทุมเทกับพัฒนาเศรษฐกิจของอาณาจักรไดเทาที่ควร
3.1.2 การไมมีทางทางออกสูท ะเล
ปจจัยทางดานภูมิศาสตรที่สําคัญอีกประการหนึ่งคืออาณาจักรสุโขทัยไมมีทางออกทะเล ในอดีตเสนทางการคา
ที่สําคัญคือเสนทางการคาทางเรือ หากอาณาจักรใดที่มีทางออกทะเล อาณาจักรนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากมีเมือง
ทาที่ส ามารถรองรับ เรื อสําเภาจากชาติต าง ๆ ที่เ ขามาค าขายในอาณาจักรได เชน อาณาจั กรอยุ ธยามีที่ ตั้ งอยูไ ม ไกลจาก
ปากอาว และศูนยกลางอาณาจักร คือ กรุงศรีอยุธยา ยังมีแมน้ําลอมรอบถึง 3 สาย จึงทําใหอาณาจักรอยุธยาสามารถติดตอ
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คาขายกับตางชาติไดดี แตอาณาจักรสุโขทัยมีที่ตั้งหางจากทางออกทะเล ทําใหการเดินทางไปคาขายกับตางชาตินั้นเปนไปได
ยาก ถึงแมวาจากการสํารวจเสนทางการคาของอาณาจักรสุโขทัย (พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ, 2546: 108) พบวาอาณาจักรสุโขทัย
จะมีเสนทางเดินเรือถึง 3 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1 จากบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาไปตามชายฝงทะเลตะวันออกของอาว
ไทยไปทางเมืองตราด ตอไปยังเมืองเขมร ไปยังจีนและญี่ปุนได เสนทางที่ 2 จากปากแมน้ําเจาพระยาผานเมืองสัตหีบไปยัง
เมืองนครศรีธรรมราช ลงไปยังคาบสมุทรมลายู เสนทางที่ 3 จากปากแมน้ําเจาพระยาไปทางฝงทะเลตะวันตกของอาวไทยผาน
เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองชุมพร แลวไปทับเสนทางที่ 2 ที่เมื องนครศรีธรรมราช ไปอินโดนีเซีย ฟลิ ปปนสได แตจากการ
พิจารณาผูศึกษาเห็นวาทางออกทะเลของอาณาจักรสุโขทัยทั้ง 3 เสนทางนี้อยูหางไกลจากศูนยกลางอาณาจักรเปนอยางมาก
อีกทั้งทางออกทะเลทั้ง 3 ทางยังอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรอยุธยา จึงทําใหการติดตอคาขายกับชาวตางชาติของ
อาณาจักรสุโขทัยเปนไปไดยาก
3.1.3 เปนอาณาจักรที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุม
นอกจากนี้การวิ เคราะห สภาพภู มิศาสตร ของกรุ งสุโ ขทั ยพบวา ขอความในจารึ กพ อขุนรามคําแหงกลาวว า
“เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามี ปลาในนามีขาว” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ
การเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ แตในความเปนจริง ภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยไมคอยมีความสมบูรณนัก เนื่องจาก
อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูบริเวณที่ลุมน้ําทวมถึงทุกป สอดคลองกับที่ สินชัย กระบวนแสง (2518: 106) ไดกลาววา ทางตอน
เหนือของเมืองสุโขทัย พื้นที่มี ความอุดมสมบูรณอยู มาก แม วาจะมี พื้นดินอันอุดมสมบูรณ แตก็มีบึงธรรมชาติและที่ลุมเป น
อั นมาก เมื่ อ ถึ ง ฤดู ฝ น น้ํ าฝนและน้ํ า ที่ ไ หลมาจากทางเหนื อ จะขั ง อยู โ ดยทั่ วไป และน้ํ านี้ จะอยู ถึ ง กลางฤดู ร อน ซึ่ ง ทํ าให
ไมสามารถทําการเพาะปลูกไดดี เพราะน้ําเออเขามาทวมทองทุงมากเกินสมควร ดังนั้น สภาพภูมิศาสตรที่ตั้งของอาณาจักร
สุโขทัยจึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาปจจัยพื้นฐานในการผลิตสินคาหรือผลิตผลทางการเกษตรเปนอยางมาก อาณาจักรสุโขทัย
จึงมุงที่ จะพัฒนาทางด านการสงออกผลิตภั ณฑประเภทเครื่องเคลือบดิ นเผาสังคโลก หรือที่ชาวต างชาติเรียกว า เซลาดอน
(Celadon) เปนสินคาสงออกทดแทนสินคาทางดานการเกษตรที่อาจมีจํานวนไมเพียงพอ
จากการศึกษาปจจัยทางดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยพบวา ลักษณะสภาพภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัย
นั้ นไม เ อื้ ออํ านวยต อการพั ฒ นาทางด านเศรษฐกิ จ ไม วาจะเป นความกดดั นจากอาณาจั กรรอบข างที่ มี ผ ลต อการบริ ห าร
การปกครองอาณาจักร สภาพพื้นที่ที่หางไกลทางออกทะเลที่มีผลตอการคาขายกั บตางชาติ รวมไปถึงสภาพภูมิศาสตรที่ตั้ ง
ของอาณาจั กรสุ โ ขทัย ที่ เป นที่ลุ ม มีน้ําท วมถึ งทํ าให ไ ม เหมาะแกการผลิ ต สินค าและผลิ ต ผลทางการเกษตร ป จจัย ทางด าน
ภูมิศาสตรจึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยเกิดความออนแอ
3.2 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
3.2.1 การเปนสังคมเกษตรกรรม
ในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวถึงการเพาะปลูกในอาณาจักรสุโขทัยไววา “...สรางปาหมากปาพลู ทั่วเมืองนี้ทุก
แหง ปาพราวก็หลายในเมืองนี้ ปาลางก็หลายในเมืองนี้ หมากมวงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้...เบื้องตะวัน
โอกเมืองสุโขทัยนี้...มีปาหมากปาพลู มีไร มีนา มีถิ่นถาน มีบานใหญบานเล็ก มีปามวง มีปาขาม ดูงามดั่งแกลง...เบื้องตีนนอน
เมืองสุโขทัยนี้...มีปาหมากพราว ปาหมากลาง มีไร มีนา...เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้...มีปาพราวปาลาง มีปามวง ปาขาม...”
(ยอรช เซเดส, 2526: 4)
จากขอความขางตนจะเห็นไดวา อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่มีการทําการเกษตรเปนหลัก ทั้งการทํานา
ปลูกขาว และการทําสวนผลไม ไม วาจะเปน หมาก พลู มะพร าว ลาง (หมายถึง ขนุน หรือมะพราวเปลือกหวานที่ มีอยูใ น
ประเทศลาวปจจุบัน) มะมวง มะขาม เปนตน โดยสวนมากเปนการปลูกพืชอายุสั้น เชน ขาว พลู หรือปลูกพื้นที่มีความทนทาน
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ตอสภาวะอากาศสูง เชน หมาก มะพราว มะมวง มะขาม โดยในศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัยมีแหลงน้ําธรรมชาติ และการสราง
แหล งกักเก็ บน้ําเพิ่ม เติ มเพื่ อนํ ามาใชใ นการเกษตร เชน กลางเมื องสุ โขทั ยมี ตระพัง โพยศรี ทางทิศ ตะวันออกมี ทะเลหลวง
ทางทิ ศใตมี สรีด ภงส (ทํานบกั้นน้ํา) ในจารึกพ อขุนรามคํ าแหงกลาวถึงแหลง กักเก็ บน้ําเหลานี้วา “กลางเมื องสุ โขทัย นี้มีน้ํา
ตระพังโพยสี ใสกินดี..ดั่งกินน้ําโขงเมื่อแลง...เบื้องตะวันโอกเมืองสุโขทัยนี้...มีทะเลหลวง...เมืองสุโขทัยนี้...มีสรีดภงส” (ยอรช
เซเดส, 2526: 4)
การสร างแหล ง กั กเก็ บ น้ํ าจํ านวนมากรอบศู นย กลางอาณาจั กรสุ โ ขทั ย อาจแสดงให เ ห็ นวา บางช วงเวลา
อาณาจักรสุโขทัยอาจจะตองประสบกับภาวะขาดแคลนน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และการทําการเกษตร จึงตองมีการสราง
แหลงกักเก็บน้ําไวหลายแหงรายรอบศูนยกลางของอาณาจักรเพื่อใชกักเก็บน้ําใหเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค
3.2.2 การเปนแหลงมหัตถกรรมสังคโลก
นอกจากผลผลิตทางการเกษตรแลวอาณาจักรสุโขทัยยังเปนแหลงมหัตถกรรมเครื่องเคลือบดินเผาขนาดใหญ
ที่เรียกวา เครื่องสังคโลก จากการขุ ดคนทางดานโบราณคดีพ บวาศูนยกลางของอาณาจั กรมีเตาทุเรี ยงซึ่งเปนเตาเผาเครื่อง
สังคโลกขนาดใหญจํานวนมาก และเครื่องสังคโลกนี้ ถือเป นสินค าสง ออกสํ าคัญ ของอาณาจั กรสุ โขทัย สินชั ย กระบวนแสง
(2518: 94) ไดกลาวถึงผลิตภัณฑเครื่องสังคโลกของสุโขทัยวามีหลากหลายชนิด ไมวาจะเปน ถวย โถ จาน กาน้ํา กระปุก ไห
แจกัน เครื่องตกแตงอาคาร เชน ชอฟา ใบระกา หัวนาค จั่วหัวเสา บราลี อัจกลับ กระเบื้องมุงหลังคา รวมทั้งรูปตุกตาคนและ
สัตวตาง ๆ
หากพิจารณาถึงปจจัยทางดานผลิตภัณฑภายในอาณาจักรสุโขทัยแลวพบวา อาณาจักรสุโขทัยมีการผลิตผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรเปนสวนมาก แตไมไดมีหลักฐานวามีการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรนี้ไปสูอาณาจักรขางเคียงแตอยางใด
สันนิษฐานวาเปนการผลิตเพื่อบริโภคภายในอาณาจักรมากกวาการสงออก ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตรของอาณาจักร
สุโขทัยที่ไมเอื้อตอการทําการเกษตรในบางฤดูกาล อาจทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอตอการคาขายและแลกเปลี่ยน
สินคากับอาณาจักรขางเคียง อีกทั้งยังเปนผลผลิตที่มีการเนาเสียได ดังนั้นผลิตภัณฑการสงออกที่สําคัญของสุโขทัยคงเหลือแค
เพี ย งเครื่ องสั งคโลกเพี ยงอย างเดีย ว จึง ทํ าให ไ มเ พี ยงพอตอการนํ าไปค าขายแลกเปลี่ ย นเพื่ อกระตุนความเจริ ญ ทางด าน
เศรษฐกิจของอาณาจักร ซึ่งการขาดแคลนผลิตภัณฑหรือสินคาสงออกนี้จึงทําใหอาณาจักรสุโขทัยมี ระบบเศรษฐกิจที่มีความ
ออนแอ
3.3 ปจจัยทางดานเสนทางคมนาคม
3.3.1 การใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา
อาณาจักรสุโขทัยถึงแมจะเปนอาณาจักรที่ไมมีทางออกทะเล แตอาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่มีแมน้ําสําคัญ
ไหลผานอาณาจักรถึง 4 สาย ไดแก แมน้ําปาสัก แมน้ํานาน แมน้ําปง และแมน้ํายม สวนศูนยกลางของอาณาจักรก็มีลําน้ําไหล
ผานเมืองสุโขทัยสวนใจกลางอาณาจักรถึง 3 ลําน้ําดวยกัน ไดแก ลําน้ําแมลําพัน ลําน้ําเสาหอ และลําน้ําฝากระดาน
อยางไรก็ตามอาณาจักรสุโขทัยก็ไมสามารถใชเสนทางการคมนาคมทางน้ําเพื่อการพัฒนาการคาขายและพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรไดมากนัก เนื่องจาก ปจจัยดานภูมิศาสตรของลําน้ํา ไดแก ลําน้ําแมลําพัน ลํ าน้ําเสาหอ และ
ลําน้ําฝากระดาน ซึ่งเปนลําน้ําสําคัญที่ไหลผานศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถใชในการคมนาคมไดดีนัก โดย สินชัย
กระบวนแสง (2518: 109) ไดกลาวไววา “ลําน้ําที่ผานเมืองสุโขทัย คือ ลําน้ําแมลําพัน ลําน้ําเสาหอ และลําน้ําฝากระดาน
ก็ไมสามารถใชในการคมนาคมไดดีนัก เพราะเปนลําน้ําขนาดเล็ก และคดเคี้ยวมาก” ซึ่งไมเหมาะตอการลองเรือขนสงสินคา
ขนาดใหญ อาณาจักรสุโขทั ยจึงแก ปญหาโดยการสรางเสนทางการคมนาคมทางบกระหว างเมืองศรีสั ชนาลัย สุโขทั ย และ
กําแพงเพชรขึ้น เรียกถนนสายนี้วาถนนพระรวง เพื่อใชทดแทนเสนทางการคมนาคมทางน้ํา
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3.3.2 การถูกปดทางออกสูท ะเล
ถึงแมอาณาจักรสุโขทัยจะมีแมน้ําสําคัญไหลผานอาณาจักรถึง 4 สาย แตแมน้ําทั้ง 4 สายนี้ก็ไมสามารถที่จะใช
เพื่ อการพั ฒนาเศรษฐกิ จได อย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เนื่ องจากแม น้ําใหญ นี้จะไหลลงมารวมกั นเปน แม น้ําเจาพระยา ที่ เมื อง
นครสวรรค ซึ่งเปนเมืองที่อยูภายใตการปกครองของ “อาณาจักรอยุธยา” นับตั้งแตอาณาจักรอยุธยามีชัยชนะเหนืออาณาจักร
สุโขทัยไดในป พ.ศ. ๑๙๒๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)
อาณาจั กรอยุธยาเป นอาณาจักรที่ มีประชากรเปนจํ านวนมาก มี เศรษฐกิจดีเ นื่องจากอยูใ กล ทางออกทะเล
มีฐานะเปนเมืองทาขนาดใหญที่มีค วามสําคัญ และมีอิทธิ พลเปนอยางมากในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งอยู ทางดานใตของ
อาณาจักรสุโขทัย หากพอคาชาวสุโขทัยตองการลองเรือออกทะเล อาจจะตองเสียภาษีปากเรือใหแกเมืองตาง ๆ รายทาง และ
เสีย ภาษีใ หกับอาณาจักรอยุธยา ทั้ง นี้อาณาจักรอยุธยาอาจจะรับ ซื้อสิ นค าของอาณาจั กรสุโ ขทัย ไว ในฐานะพ อค าคนกลาง
ซึ่งถือเปนการกดดันทางการคาตออาณาจักรสุโขทัยอยางยิ่ง ในขณะเดียวกันพอคาชาวตางชาติที่จะลองเรือขึ้นมาถึงอาณาจักร
สุโขทัยก็มีจํานวนนอยหรืออาจไมมีเลย เนื่องจากเมื่อลองเรือเขามาจากปากอาวจะพบอาณาจักรอยุธยา ทําใหการแลกเปลี่ยน
สินคาเกิดขึ้นโดยไมผานไปถึงอาณาจักรสุโขทัย ทําใหการคาของอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการคาที่เปนระบบเศรษฐกิจแบบ
ปด ไมสามารถขยายตัวออกไปภายนอกอาณาจักรหรือคาขายกับตางชาติไดสะดวกนัก จึงทําใหอาณาจักรสุโขทัยไมเ กิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ สินชั ย กระบวนแสง (2518: 109) ไดกล าวไววา “เกื อบจะกล าวไดวา แมน้ําเหลานั้ นใช ประโยชน
ทางการเพาะปลูกเพียงอยางเดียวเทานั้น”
3.4 ปจจัยทางดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร
3.4.1 “ตลาดปสาน” ศูนยกลางการคาของอาณาจักร
ดานการคาขายภายในอาณาจักรสุโขทัย จารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาด
ปสาน” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) กลาวคือ ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดแหงหนึ่งเรียกวาตลาดปสาน ซึ่งนาจะเปน
ตลาดใหญซึ่งอาจถือวาเปนศูนยกลางทางการคาของอาณาจักรสุโขทัย สินชัย กระบวนแสง (2518: 99) ไดกลาวถึงตลาดปสาน
ไววา “การมีต ลาดเปนศูนย กลางการค านี้ เปนการกระตุนใหพ ลเมื อง ผลิ ตสินคาต าง ๆ เขามาขาย เพื่ อหาเงิ นตราสําหรั บ
ซื้อสิ่งของอยางอื่น ทําใหการหมุนเวียนของเงินตราดีขึ้น” ในจารึกสุโขทัยหลักตาง ๆ ไมมีการจารึกไวถึงสภาพการคาภายใน
เมือง แตสันนิษฐานไดวานาจะเปนสิ นคาประเภทผลิ ตภัณฑท างการเกษตร และเครื่ องสังคโลกซึ่ งเปนผลิตภั ณฑสําคัญของ
อาณาจักรเปนหลัก แตอยางไรก็ตามตลาดปสานนี้ก็นาจะเปนศูนยกลางการคาสําคัญภายในอาณาจักรเนื่องจากตลาดนี้ตั้งอยู
ที่ศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัย
3.4.2 ความสัมพันธระหวางเมืองภายในอาณาจักรและนอกอาณาจักร
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนสิ้นคาระหวางเมืองตาง ๆ ภายในอาณาจักร ดังที่กลาวมาแลวในขางตนวามีการ
สรางถนนพระรวงขึ้น เพื่อใชเ ปนเสนทางการคาทางบกระหว างเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย และกําแพงเพชร และสามารถใช
เสนทางน้ําในการคาขายภายในอาณาจักรได ไดแก แมน้ําปาสัก แมน้ํานาน แมน้ําปง และแมน้ํายม นอกจากนี้ สินชัย กระบวน
แสง (2518: 101) ไดกลาวถึงเสนทางการคาสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย ไดแก สุโขทัย-หลวงพระบางของอาณาจักรลานชาง,
สุโขทัย -เชี ยงแสนของอาณาจั กรลานนา, สุ โขทัย -เชีย งใหม ของอาณาจั กรล านนา, สุโ ขทั ย-เมาะตะมะของอาณาจั กรมอญ
จะสังเกตไดวาเปนเสนทางการคาที่อยูทางเหนืออาณาจักรสุโขทัยเปนสวนมาก โดยเสนทางการคาสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย
คือ สุโขทัย-เมาะตะมะ เนื่องจากเมืองเมาะตะมะเปนเมืองทาสําคัญที่มีทางออกสูทะเลได และในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง
สุโขทัยมี ความสัม พันธอันดีกับอาณาจักรมอญ เมาะตะมะจึงเปนเสนทางในการส งออกสิ นคาที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทั ย
แตตอมาหลังจากรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงความสัมพันธระหวางอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรมอญไดเหินหางกัน ทําให
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การสงออกสินคาของอาณาจักรสุโขทัยผานทางอาณาจักรมอญอาจจะไมสะดวกเทากับในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงทําให
สงผลกระทบตอปริมาณการสงออกและระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย
3.5 ปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ
3.5.1 นโยบายการเปดเสรีทางการคา
การแก ป ญ หาเศรษฐกิ จ โดยใช นโยบายการเป ด เสรี ท างการค า มี ก ารยกเว นภาษี ท างการค าในอาณาจั ก ร
ดังขอความในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวไววา “เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมือง
บเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางค า ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา
ไพรฟาหนาใส” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)
จากขอความขางตนจะเห็นไดวา ในสมัยพอขุนรามคําแหงมีการเปดการคาเสรีโดยปราศจากการเก็บภาษีจกอบ
เพื่อเปนการจูงใจใหมีการคาขายในอาณาจักร และจูงใจใหพอคาภายนอกอาณาจักรเดินทางเขามาคาขายกับอาณาจักรสุโขทัย
ดวย นอกจากนี้อาณาจักรสุโขทัยไมมีการจํากัดสินคาตองหามที่รัฐจะตองเปนผูคาเอง จากขอความในจารึกที่แปลความออกมา
วาใครปรารถนาจะคาขายสิ่งใดก็สามารถทําได แตการดําเนินนโยบายนี้ของอาณาจักรสุโขทัยก็ไมมีหลักฐานมายื นยันวาทําให
การคาขายของอาณาจักรมีความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น
3.5.2 นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ อาณาจักรสุโ ขทัย ยังมี การดํ าเนิ นนโยบายดานสิท ธิมนุ ษยชนตอผู ที่อพยพโยกย ายถิ่ นฐานเข ามาสู
อาณาจักร และผูที่ต กอยูใ นฐานะเชลยของอาณาจั กรเป นอย างดี ดังข อความที่ป รากฏในจารึกพ อขุนรามคํ าแหงที่กล าวว า
“คนใดขี่ชางมาหาพาเมืองมาสู ชอยเหนือเฟอกู มันบมีชาง บมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมันตงเปนบาน
เปนเมือง ไดขาเสือกขาเสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บฆาบตี” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)
จากข อความข างต นจะเห็นว า ในสมัย พ อขุ นรามคําแหงมี การอุป ถั มภ ชวยเหลื อชาวเมื องที่ อพยพเข ามาสู
อาณาจักร โดยการใหชาง มา ทาสชายหญิง เงิน ทอง ชวยใหผูอพยพเหลานั้นสรางบานสรางเรือน แมวาจะเปนขาศึกแมทัพ
นายกองของฝายตรงขามก็ดี จะไม มีการฆาตี ซึ่งการดํ าเนิ นนโยบายนี้ ถือเปนนโยบายที่สนองการเพิ่ม จํานวนประชากรใน
อาณาจักร เนื่องจากในสมัยโบราณการทําสงครามนั้นไมใชการทําสงครามเพื่อแยงชิงดินแดน แยงชิงทรัพยากรธรรมชาติเชนใน
ปจจุบัน แตเปนสงครามเพื่อแยงชิงประชากรในอาณาจักร หากอาณาจักรใดมีจํานวนประชากรมาก อาณาจักรนั้นก็จะมีความ
มั่นคง เจริญกาวหนา มีกําลังทหารในการดูแลรักษาอาณาจักร และมีแรงงานในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรไดเพิ่ มมากขึ้น
ซึ่งเปนการเพิ่มเสบียงเก็บเขาคลังหลวง เพื่อกักตุนในยามฉุกเฉิน เชนการประสบกับภัยแลงหรือประสบกับภาวะสงครามได
เพียงพอ
3.5.3 นโยบายทางดานการทหาร
นอกจากนี้อาณาจักรสุโขทัยยังไดดําเนินนโยบายทางดานการทหารและการแผขยายอาณาจักร ซึ่งในรัชสมัย
ของพอขุนรามคําแหงอาณาจั กรสุ โขทัยไดข ยายอิท ธิพลไปไดกวางไกล ทั้งนี้ ทุกเมืองอาจไมไ ดอยู ในฐานะเมืองขึ้นทุกเมือง
แตอาจอยูในฐานะพันธมิตรของอาณาจักรสุโขทัยดวย ขอความในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวถึงอาณาเขตอันกวางใหญของ
สุโขทัยไววา “มีเมืองกวางชางหลาย ปราบเบื้องตะวันออก รอด สรลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา เทาฝงของเถีงเวียงจันทน
เวียงคําเปนที่แลว เบื้องหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราชฝงทะเลสมุทรเปนที่แลว
เบื้องตะวันตกรอดเมืองฉอด เมือง...น หงสาวดี สมุทรหาเปนแดน เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร เมืองมาน เมืองน...เมืองพลัว
พนฝงของเมืองชวา เปนที่แลว” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)
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จากขอความขางตนจะเห็นวา ดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหงนั้นมีอาณาเขตที่แผออกไป
อยางกวางขวาง ทิศตะวันออกจรดเวียงจันทนเวียงคํา ทิศใตมีอาณาเขตไปจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกจรดเมือง
หงสาวดี ทิศเหนือจรดเมืองหลวงพระบาง กินอาณาบริเวณกวางขวางมีทางออกทะเลหลายทางดวยกัน สันนิษฐานวาเศรษฐกิจ
ในสมัยพอขุนรามคําแหงนาจะมีความเจริญรุงเรืองมาก แตตอมาพบวาหลังจากรัชสมัยพอขุนรามคําแหง เมืองที่อยูภายใต
การปกครองของสุโขทัยก็แยกตัวออกเปนอิสระ จนอาณาจักรสุโขทัยเหลือพื้นที่เพียงเล็กนอยเทานั้น สอดคลองกับที่ สินชัย
กระบวนแสง (2518: 107) กลาวถึงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยหลังรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงไววา “เปนที่นาสังเกตวา
แมอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในบางสมัยนั้นจะมีพื้นที่กวางขวางเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถรักษาดินแดนของตนไวไดนาน
นัก จากดินแดนซึง่ ขยายตัวและหดตัวหลายครั้งนั้น แสดงใหเห็นวา อาณาจักรสุโขทัยมีดินแดนที่แทจริงซึ่งจะตองรักษาไวใหได
เพียงเล็กนอยเทานั้น กลาวคือทางตอนทิศเหนือชนกับเขตเขาพลึง อันเปนหัวเขาแบงแยกระหวางที่ราบภาคเหนื อกับที่ราบ
ภาคกลาง ซึ่งจะมีอากาศรอนจั ดและหนาวเมื่ อเปลี่ ยนฤดูกาล ทางทิศใตมีอาณาเขตไม เกินเมืองนครสวรรค ทิ ศตะวั นออก
ติดกับแนวทิวเขาเพชรบูรณ ทางทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะเปนพื้นที่ราบกวางเกือบเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส”
ดังนั้น จะเห็นไดวานโยบายการขยายดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยนั้นเปนนโยบายที่ไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากไมอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถรักษาดินแดนอาณานิ คมไวได ทําใหการดําเนินนโยบายการขยายขอบเขตทางดาน
การค าและเศรษฐกิ จ ของอาณาจั กรไม ส ามารถเป น ไปได อ ย า งยั่ ง ยื น อี กทั้ ง จํ า นวนประชากรซึ่ ง เป นแรงงานและเป น
ปจจัยพื้นฐานในการสรางผลผลิตของอาณาจักรมีจํานวนนอยลง รวมไปถึงอํานาจที่มีเหนือทรัพยากรตาง ๆ ในดินแดนที่เปน
อาณานิคมลดลง ทําใหอาณาจักรสุโขทัยตองประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจเรื้อรังและไมสามารถแกไขไดอยางยั่งยืน
4. บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยพบวา อาณาจักรสุโขทัยตองเผชิญหนา
กับปญหา 5 ดานดวยกัน เริ่มตั้งแตปญหาดานภูมิศาสตร ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานเสนทางคมนาคม ปญหาดานการคา
ภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร และปญหานโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ โดยปญหาที่พบในแตละดานเป นปญหา
ที่สงผลกระทบอยางหนักตอปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักร ทําใหสงผลกระทบไปสูภาคสวนตาง ๆ ของอาณาจักร
ภาคสวนแรกที่ได รับผลกระทบตอป ญหาปจจั ยทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโ ขทัยคือ “ประชากรในอาณาจักร”
โดยประชากรในอาณาจักรสุโขทัยจะเปนประชากรที่มีเชื้อชาติเดียวกัน มีวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงกัน สวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และมหัตถกรรมเครื่องสังคโลก แตดวยปจจัยดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยที่ไมมีความอุดมสมบูรณ
เพียงพอ ทําใหการอยูอาศัยของประชากรอยูในลักษณะกระจัดกระจายไปตามทองถิ่นตาง ๆ ที่ มีความอุดมสมบูรณ รวมทั้ง
พอค าที่ คาขายเครื่ องสังคโลก ก็ จําเปนตองพยายามส งออกเครื่ องสั งคโลกไปสงขายยังดิ นแดนต าง ๆ ทําใหล ั กษณะความ
เป นอยู ข องประชากรในอาณาจั กรมี ค วามเป นอยู ใ นลั กษณะกระจายตั ว หรื ออาจจะเกิ ด การอพยพย ายถิ่ นฐานไปอยู ใ น
อาณาจักรอื่นที่จะสามารถทําการเกษตรกรรมไดดีกวา หรือทํ าการคาขายไดดีกวาอาณาจักรสุโขทัย เชน อาณาจักรลานนา
อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรหงสาวดี อาณาจักรลานชาง
การกระจายตัวของประชากรออกสูทองถิ่นตาง ๆ นี้เปนปญหาสําคัญ เนื่องจากอาณาจักรสุโขทัยมีจํานวนประชากร
เบาบางและกระจายตัว ทํ าใหอาณาจักรสุโ ขทัยเกิด ความออนแอทางด านกําลัง คนในอาณาจักร เนื่องจากไมมีประชากรใน
อาณาจักรเพียงพอที่จะทําใหเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ไมสามารถสรางความมั่งคั่งใหกับอาณาจักรได เมื่ออาณาจักรขาด
ความมั่ง คั่งก็ทําใหขาดปจจัยในการทํานุบํารุงอาณาจักรไมวาจะเปนดานการอุปโภคบริโภคหรื อดานยุท โธปกรณ ก็ดี ดังนั้ น
ปญหาปจจัยทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย ที่มีตอภาคสวนของประชากรในอาณาจักรเปนปญหาสําคัญที่ทําใหกรุงสุโขทัย
มีความออนแอลงเปนอยางมาก
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ภาคสวนตอมาที่ ไดรั บผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิ จคือ “ด านการทหารและความมั่นคง”เนื่องจากในสมั ย
โบราณการทํ าสงครามนั้ นไมไ ดทํ าเพื่อแย งชิ งอาณาจั กร แตเป นการทําสงครามเพื่ อแยง ชิง ทรั พยากรบุ คคลเพื่อ นําไปเป น
แรงงาน และกํ าลังในการพัฒ นาอาณาจักรของตน เมื่อประชากรภายในอาณาจั กรเบาบาง ย อมทําใหความสามารถในการ
ปองกันอาณาจักรลดลง เนื่องจากกองทัพขาดกองกําลังในการที่จะนํามาปองกันอาณาจักร ทําใหไมสามารถแผขยายอาณาจักร
เพื่อความมั่ นคงมั่ง คั่งของอาณาจั กรได ดังนั้ น นโยบายทางการทหารของอาณาจักรสุโขทัย สวนมากมักเป นไปเพื่ อปองกั น
อาณาจักรเทานั้น จะมีเปนเพียงบางสมัยที่สุโขทัยมีกองกําลังทหารที่แข็งแรงเชนในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงที่มีการขยาย
อาณาจักรไปไดอยางกวางขวาง แตก็ออนแอลงในระยะเวลาอันสั้น
ภาคส วนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบต อมา คื อ “ผลผลิ ต เพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภค” การมี อยู ข องประชากรเป นการแสดง
ความเขมแข็งทางดานความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรการผลิตขาว เพื่อกักตุนไวในอาณาจักรในยามฉุกเฉิน
เชนเมื่อประสบกับปญหาภาวะภัยแลง หรือปญหาดานการทําสงคราม เมื่ออาณาจักรเกิดสงครามสิ่งที่มีความจําเปนอยางมาก
ในการทําสงครามรองลงมาจากกองทัพ คื อ “เสบีย งที่ กักตุนไวใ นยามฉุกเฉิน ” เนื่ องจากการทํ าสงครามในสมัย โบราณใช
ระยะเวลาในการทําสงครามยาวนาน และระหวางการทําสงคราม การดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ การคาขาย การทํา
เกษตรกรรม ไมสามารถดําเนินไปไดอยางเปนปกติ ดังนั้น อาณาจักรจึงตองมีเสบียงกักตุนสําหรับเหตุนี้ดว ย แตจากปญหา
ดานภูมิประเทศ ประชากร และกําลังการผลิตของอาณาจักรสุโขทัยไมเอื้ออํานวย คาดวาผลผลิตของอาณาจะเพียงพอเฉพาะ
การอุปโภคบริโภคภายในอาณาจักรเทานั้น ในสวนของการเก็บกักตุนไวเปนเสบียงในยามที่เกิดสภาวะฉุกเฉินอาจจะมีนอย
หรือไมมีเลย จึงเปนผลกระทบที่สําคัญที่หากเกิดภาวะสงครามขึ้นกับอาณาจักรสุโขทัย จะทําใหอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถ
ทนสภาวะของสงครามไดนานพอ เนื่องจากกองทัพและประชาชนจะขาดเสบียงในการหลอเลี้ยงกองทัพและประชาชนในที่สุด
ดัง นั้ น ด วยเหตุ ข องความอ อนแอของป จจัย ทางด านเศรษฐกิ จของอาณาจั กรสุ โ ขทั ยในหลาย ๆ ด าน จึ ง ทํ าให
อาณาจักรสุโขทัยเกิ ดความอ อนแอจากภายในอาณาจั กรเอง ทางออกของปญ หาคื อ อาณาจั กรสุ โขทั ยตองแกป ญหาความ
ออนแอภายในของอาณาจักรของตนเองกอน และเมื่อเกิดความออนแอภายในอาณาจักร ก็ยอมเปนเรื่องธรรมดาที่อาณาจักร
ขางเคีย งที่มีความเขม แข็งกว าจะทําการรุกรานอาณาจักรสุโขทัย ดวยยุท ธวิธีตาง ๆ ซึ่ งความออนแอทางดานเศรษฐกิจเป น
ปจจั ยพื้ นฐานที่สําคัญ ที่ทํ าใหอาณาจักรสุ โขทั ยไมส ามารถทนการรุ กราน หรื อทนภาวะสงครามไดเ ปนระยะเวลายาวนาน
อาณาจักรสุโขทัยจึงตองลมสลายและสิ้นสุดความเปนอาณาจักรไปในที่สุด
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แนวทางการแกปญ
 หาการลมสลายของระบบเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย
สูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบนั
Guidelines for Solving the Collapse of Economic System in Kingdom to an
Analysis of Thai Economy at the Present
สยานนท สหุนันต
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวทางการแกปญหาการลมสลายของระบบเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยที่เกิด
จากปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหเศรษฐกิจในอดีตสูปจจุบัน เนื่องจากอาณาจักรสุโขทัยเปน
อาณาจักรที่มีความออนแอทางเศรษฐกิจจนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยลมสลายในที่สุด จากการศึกษา
พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมีความสอดคลองกับปญหาทางเศรษฐกิจไทยในปจจุบันโดยแบงแนวทางในการแกปญหาไดเปน
5 ดาน ไดแก ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร ตนทุนการผลิต การคาระหวางประเทศ และนโยบายการคลัง
ซึ่งปญหาในแตละดานมีแนวทางในการแกไขที่สามารถใชขอมูลในอดีตมาวิเคราะหเพื่อแกปญหาใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน จากการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร พบวา การแกปญหาทางเศรษฐกิจควรใหความสําคัญกับปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรกเพราะจะสงผลดีตอเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผลตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจของประเทศไทย
คําสําคัญ: อาณาจักรสุโขทัย เศรษฐกิจไทย เศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ ปจจัยพื้นฐาน
Abstract
This article aimed to study the guidelines to solve the collapse of economic system in Sukhothai
Kingdom stemming from economic fundamentals by using economic theories to analyze the past which
has been recurred at the present. Because Sukhothai Kingdom had the sluggish economy which was one
of the factors caused the kingdom collapse in the end. Based on the study, the problems in the past are
similar to the economic problems at the present in 5 aspects such economic fundamentals, resource allocation,
cost of production, international trade, and fiscal policy. The problems from each aspect based on the
historical data has guidelines to analyze and to solve problems, which is used for the economy at the
present. Based on an analysis of economic theories, it explained that economic fundamentals should be
prioritized for solving economic problems since it affects the economic interests in different aspects such
as economic expansion, sustainable economic growth of Thailand.
Keywords: Sukhothai Kingdom, thai economy, economics, economic system, economic fundamentals
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1. บทนํา
อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรไทยที่เกิดขึ้นภายใตผูนําชาวไทย คือ พอขุนผาเมืองกับพอขุนบางกลางหาวไดรวมกัน
กําจัดอํานาจขอมสบาดโขลนลําพงซึ่งเปนขุนนางของอาณาจักรเขมรโบราณที่มีปกครองพื้นที่แถบบริเวณสุโขทัยในขณะนั้นแลว
สรางอาณาจักรสุโขทัยไดสําเร็จในราว พ.ศ. 1724 และลมสลายลงใน พ.ศ. 1981 (ภาสกร วงศตาวัน, 2558: 190) เนื่องจาก
ความออนแอภายในอาณาจักรซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ (Economy) หมายถึง ระบบที่มีการบริหารจัดการโดยองคการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตการ
จําแนกแจกจายและการบริโภค (พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร, 2555: 185) โดยขอมูลทางเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย
แบงออกเปน 2 สวนคือ การทําเกษตรกรรมและการคา จากจารึกพอขุนรามคําแหงไดกลาววา “…ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจา
เมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทอง
คา ไพรฟาหนาใส...” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) แสดงถึง อาณาจักรสุโขทัยมีสินคาทางการเกษตรและมีการทําการคาแบบเสรี
ไมมีการเก็บภาษี สรางความรุงเรืองใหกับอาณาจักรสุโขทัยในชวงยุคสมัยของพอขุนรามคําแหง หลังจากนั้นอาณาจักรสุโขทัย
เริ่มลมสลายเนื่องจากการขาดความมั่งคงทางเศรษฐกิจและประชากรนอย ไมสามารถทนตอภาวะสงครามไดเปนเวลานาน
จนกระทั่งสิ้นสุดความเปนอาณาจักรไปในที่สุด (สินชัย กระบวนแสน, 2518: 112)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยมีสาเหตุจากปญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เปนสวนหนึ่ง ผูวิจัยจึงมีความสนในการศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย โดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
มาอธิบายเพื่อเปนแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลวนําไปสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในยุคปจจุบัน
2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
3. เนื้อหาของบทความ
จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรพบวา การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากความออนแอของอาณาจักร
สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยปญหาทางดานเศรษฐกิจที่สงผลตอความมั่นคงของอาณาจักรเปนสําคัญ โดยปญหาทางดาน
เศรษฐกิจที่พบในอาณาจักรสุโขทัยมีประเด็น ดังนี้
3.1 ปญหาปจจัยทางดานภูมิศาสตร
ปญหาปจจัยทางดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงพบวา อาณาจักรสุโขทัยเปรียบ
เหมือนเปน “รัฐกันชน” เนื่องจากตั้งอยูระหวางอาณาจักรใหญ ๓ อาณาจักร ไดแก อาณาจักรลานนา ลานชาง และอยุธยา
(สุจิตต วงษเทศ, 2548: 120) ซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยเปนอยางมาก
อีกทั้ง อาณาจักรสุโ ขทัย ยัง เปนพื้ นที่ ลุ มที่ มี น้ําท วมขัง ทุ กป และไม มี เส นทางออกสู ท ะเลจึง ทํ าให การติ ด ตอค าขายระหว า ง
ประเทศดําเนินไปไดไมสะดวกนัก
จากป ญ หาที่ พ บในการศึ ก ษาในลั ก ษณะทางด า นภู มิ ศ าสตร ข องอาณาจั ก รสุ โ ขทั ย สามารถใช ห ลั ก การทาง
เศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย ดังนี้
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3.1.1 การเลือกที่จะผลิตสินคาอะไร (What to produce)
เนื่องจากที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทัยเปนที่ราบลุมมีน้ําทวมขังทุกป ดังที่ สินชัย กระบวนแสง (2518: 106) ได
กลาววา ทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณอยูมาก แมวาจะมีพื้นดินอันอุดมสมบูรณ แตก็มีบึงธรรมชาติ
และที่ลุมเปนอันมาก เมื่อถึงฤดูฝน น้ําฝนและน้ําที่ไหลมาจากทางเหนือจะขังอยูโดยทั่วไป และน้ํานี้จะอยูถึงกลางฤดูรอน ทําให
ไมสามารถทําการเพาะปลูกไดดี เพราะน้ําเออเขามาทวมทองทุงมากเกินสมควร ทําใหสินคาการเกษตรเสียหาย แนวทางการ
แกปญ หาในสวนนี้ เกษตรกรตองมี การพิ จารณาถึง ทรัพยากรที่มีอยู ในพื้นที่และปรับ เปลี่ย นสินค าทางการเกษตรใหเ ปนพื ช
หมุนเวียนที่สามารถเก็บเกี่ยวไดงายหรือพืชน้ําที่ใชระยะเวลาอันสั้นในการเพาะปลูก อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพทําการ
ประมงน้ําจืดในชวงฤดูน้ําหลากได โดยแนวทางนี้จะสงผลใหประชาชนในอาณาจักรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเกิดการ
แลกเปลี่ยนสินคาภายในอาณาจักรเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย
3.1.2 การเลือกที่จะผลิตอยางไร (How to produce)
จากสิ่งที่พบในประวัติศาสตรอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูระหวางอาณาจักรที่มีความเจริญคืออาณาจักรลานนาและ
อยุธยา ถึงแมวาอาณาจักรทั้งสองจะมีอิทธิพลดานนโยบายการเมืองการปกครอง แตถาอาณาจักรสุโขทัยสามารถเรียนรูเทคนิค
วิธีการผลิตจากอาณาจักรที่ มีความเจริญ แลวมาปรับใชทําให รูปแบบหรือวิ ธีการผลิตสินคาที่มีอยูภายในอาณาจักรใหมีการ
พัฒนาเพื่อใหมีความเจริญเทาเทียมกับอาณาจักรขางเคียง เปนผลใหเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยมีการเจริญเติบโต
3.1.3 การเลือกที่ผลิตเพื่อใคร (For whom to produce)
เนื่ องจากอาณาจั กรสุ โ ขทั ย อยู ห างไกลจากทางออกสู ท ะเล จึ ง ยากต อการขนส ง สินค าเพื่ อแลกเปลี่ ย นกั บ
ตางประเทศ ซึ่งอาจเปนปญหาที่แกไขไดยากในอดีต อาณาจักรสุโขทัยควรใหความสําคัญทางดานการบริหารจัดการภายใน
ดานการจั ด สรรทรั พยากรในอาณาจักรให มี การกระจายไปสูบุ คคลในสั งคมก อนส ง ผลใหป ระชาชนในอาณาจั กรสุ โ ขทั ย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรางความเขมแข็งใหประชาชนภายในอาณาจักรสุโขทัย แลวเกิดสวัสดิการทางดานสังคมที่ดีขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย
จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน เมื่อพิจารณาจาก
ที่ตั้งดานภูมิศาสตรของประเทศไทยปจจุบันจะมีลักษณะคลายกับอาณาจักรสุโขทัยในอดีตคือเปนพื้นที่ลุมและตั้งอยูใจกลาง
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยเปน
พื้นที่ลุมยังคงเปนปญหาที่ผูเกี่ยวของหลายฝายพยายามหาทางแกปญหาโดยมีโครงการตาง ๆ เกิดขึ้น เชน โครงการแกมลิงใน
พระราชดําริ ใชกักเก็บน้ําและระบายน้ําตามฤดูกาล เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่อยูในจังหวัดพื้นที่ลุมใหสามารถทําการเกษตรได
ซึ่งในสมัยอาณาจักรสุโขทัยมีการสรางแหลงกักเก็บน้ําในลักษณะเดียวกันไมสามารถแกไขปญหาได เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงทํา
ใหไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ในสวนการที่ตั้งที่เปนใจกลางของตางประเทศ ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาใน
ภูมิภาคอาเซียน สิ่งเหลานี้ในปจจุบันกลายเปนขอไดเปรียบทางยุทธศาสตรดานภูมิศาสตรของประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม
ประเทศไทยยั ง คงต องให ค วามสํ าคั ญ ในแก ป ญ หาพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ เพื่ อสร า งความเข ม แข็ ง ของระบบเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ
3.2 ปญหาปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
ปญหาปจจัยทางดานผลิตภัณฑของอาณาจักรสุโขทัยจากการศึกษาประวัติศาสตรในอดีต พบว า มีปญหาดานการ
จัดสรรทรัพยากร (Allocation of Resource) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรตามพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร (2555: 40) ให
ความหมายวา การจัดสรรทรัพยากรคือ การเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดผลิตสินคาและบริการ การที่ทรัพยากรมีจํากัด
แต ความต องการของประชาชนมี ไ มจํากัด ส ง ผลใหเ กิด ป ญหาความขาดแคลนผลผลิ ต ภายในอาณาจั กรทั้ งผลิ ตภั ณฑท าง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเชน เครื่องสังคโลก เปนตน
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จากป ญ หาที่ พ บในการศึ ก ษาในลั ก ษณะทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ข องอาณาจั กรสุ โ ขทั ย สามารถใช ห ลั ก การทาง
เศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพในอาณาจักรสุโขทัย ดังนี้
3.2.1 ปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑทางการเกษตร
จากหลักฐานที่ พบถึงแมอาณาจักรสุโขทัย มีแหลงน้ําธรรมชาติ และการสรางแหล งกักเก็บน้ําเพื่อนํามาใชใ น
การเกษตร แตในบางฤดูกาลเกิดภาวะแหงแลง ผลิตภัณฑทางการเกษตรเกิดความขาดแคลน แนวทางในการแกปญหาสวนนี้
ประชาชนในอาณาจักรต องมีการปรับ ตัวโดยการแปรรู ปผลิต ภัณฑทางการเกษตรใหส ามารถยืดอายุในการเก็ บรักษา แล ว
สามารถนํามาใชในชวงที่ขาดแคลนได ในทางเศรษฐศาสตรคือการจัดสรรทรัพยากรที่อยูจํากัดใหเกิดประโยชนสงู สุด
3.2.1 ปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑทางมหัตถกรรม
จากหลักฐานที่พบผลิตภัณฑทางมหัตถกรรมที่เกิดจากงานฝมือใชแรงงานคนเปนสวนใหญคือ เครื่องสังคโลก
จําพวก ถวย โถ จาน แจกัน ไห เปนตน แนวทางในการแกปญหาสวนนี้ตองมีนโยบายกระตุนจากสวนกลาง เชนการสงเสริม
ดานเงินทุน การมอบรางวั ลเชิด ชูเกีย รติห รือการปูนบํ าเหน็จ ใหกับผู ผลิตที่ มีผลิ ตภัณฑ ที่มีคุณภาพแสดงถึงเอกลักษณของ
อาณาจักรสุโขทัย เพื่ อสรางแรงจูงใจให ประชาชนในการสร างสรางผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น กอใหเกิดการผลิต ที่
เพิ่ม ขึ้นในอาณาจั กรสุโขทัย ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร เปรี ยบเสมื อนเพิ่มขึ้ นของผลิตภั ณฑม วลรวมภายในประเทศ สงผลให
เศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยมีการเจริญเติบโต
จากการวิ เคราะห แนวทางแกไ ขป ญหาในอดีต สูการวิเคราะห ระบบเศรษฐกิ จไทยในป จจุ บันจะเห็ นไดวา
ผลิ ต ภั ณฑ ท างการเกษตรของไทยได มี การพั ฒ นาแปรรู ป เพื่ อเพิ่ ม มู ล ค าของผลิ ต ภั ณฑ เช น สิ นค า OTOP ส วนสิ นค า
อุต สาหกรรมก็ มี การพัฒ นาทางเทคโนโลยี ที่เ พิ่ มขึ้ น เกิ ดความหลากหลายของผลิต ภั ณฑ ซึ่ง สิ่ งเหลานี้ สวนหนึ่ ง ได รั บการ
สนั บสนุนจากนโยบายของภาครัฐ บาล เช น การสนับ สนุ นด านเงินทุน การหาชองทางการตลาดเพิ่ มขึ้ น แต อย างไรก็ต าม
ผูประกอบการสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ รัฐบาลจึงควรใหความสําคัญในเรื่อง
ขององคความรูในการดํ าเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑเปนการเพิ่มมู ลคาใหกับสินคา เพื่อให ผูประกอบการรายยอยมี
ความรูความเขาใจและสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.3 ปญหาปจจัยทางดานเสนทางคมนาคม
ปญหาปจจัยทางดานเสนทางคมนาคมของอาณาจักรสุโขทัยจากการศึกษาประวัติศาสตรในอดีต พบวา อาณาจักร
สุโขทัยมีปญหาในเรื่องเสนทางการคมนาคมขนสงทางน้ํา สินชัย กระบวนแสง (2518: 109) ไดกลาวไววา “ลําน้ําที่ผานเมือง
สุโขทัย คือ ลําน้ําแมลําพัน ลําน้ําเสาหอ และลําน้ําฝากระดานก็ไมสามารถใชในการคมนาคมไดดีนัก เพราะเปนลําน้ําขนาดเล็ก
และคดเคี้ย วมาก” อีกทั้งการลองเรือสินคาออกทะเลก็อาจจะตองเสียภาษีปากเรือในกับ อาณาจักรอยุธยาเพื่อ ล องเรือออก
ทะเลดวย ในทางเศรษฐศาสตรจะเปนการพิจารณาในเรื่องของตนทุน (Cost) เปนคาใชจายของหนวยผลิตที่ทําใหกิจการบรรลุ
เปาหมาย (พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร,2555 :124)
จากป ญ หาที่ พ บในการศึ ก ษาในลั ก ษณะทางด า นภู มิ ศ าสตร ข องอาณาจั กรสุ โ ขทั ย สามารถใช ห ลั ก การทาง
เศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย ดังนี้
3.3.1 ปญหาเสนทางการคมนาคมขนสง
จากหลักฐานที่ พ บถึ งแม วาอาณาจักรสุ โขทั ย มี แม น้ําหลายสายแต ไม ส ามารถใชใ นการคมนาคมไดส ะดวก
เนื่องจากมีขนาดเล็กและคดเคี้ยว แนวทางในการแกปญหาสวนนี้ในอดีตมีการสรางถนนชื่อถนนพระรวงเพื่อใชในการเดินทาง
ถือวาเปนทางออกที่ดี ในสวนเสนทางคมนาคมทางน้ําทางสวนกลางของอาณาจักรสุโขทัยสามารถวางแผนพัฒนาขุดลอกแมน้ํา
ขนาดเล็กใหมีขนาดใหญ เพื่อใหสะดวกแกการเดินทางแตอาจตองใชกําลังคนและเงินลงทุนที่สู ง เนื่องจากการคมนาคมที่ไม
สะดวกการเดินทางลําบากสงผลตอในเรื่องของตนทุนในการดําเนินการที่สูงขึ้นทั้งในดานกําลังคน ดานคาใชจายตาง ๆ ทําให
ไมคุมคาในการเดินทางทําการคาสําหรับพอคารายยอย ดังนั้น สวนกลางควรมีนโยบายใหเกิดการรวมตัวของพ อคาที่ตองการ
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สงออกสินคาจัดตั้งเปนสมาคม เพื่อใหการขนสงแตละครั้งมีปริมาณสินคาในจํานวนมาก ๆ จะชวยลดตนทุนในการเดินทางใน
การขนสงสินคาและเกิดประสิทธิภาพในการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองระหวางอาณาจักรได
3.3.2 ปญหาที่ตองเสียภาษีในกับอาณาจักรอยุธยาเพื่อลองเรือออกทะเล
เนื่องจากอยุธยาเปนอาณาจักรที่มีทางออกทะเลเพื่อทําการคากับตางประเทศทําใหอาณาจักรสุโขทัยตองเสีย
ภาษี ใ นการเดิ นทางออกทะเลเกิ ด ส ง ผลต อต นทุ นทางการคาของพ อค าในอาณาจั กรสุ โ ขทั ย แนวทางในการแก ป ญ หานี้
สวนกลางของอาณาจักรสุโขทัยสามารถสงทูตทางการคาไปเจรจาเงื่อนไขเพื่อสรางขอตกลงระหวางอาณาจักรได เชน การลด
ภาษีปากเรือ เปนตน นอกจากนั้นสวนกลางควรใหการสนับสนุนการรวมตัวของพอคาในอาณาจักรสุโขทัยที่สินคาจํานวนมาก
ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรคือการเพิ่มอํานาจตอรองทางการคาได
จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูก ารวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันจะเห็นไดวา เสนทางการ
คมนาคมขนสงภายในประเทศมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตเปนการพัฒนาเพียงเฉพาะในตัวเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร
สวนในภูมิภาคยังมีปญหาในการพัฒนาเสนทางคมนาคม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันรัฐบาลมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสร างพื้ นฐานด านคมนาคมขนสง ของไทย พ.ศ. 2558-2565 จากสํ านั กงานนโยบายและแผนการขนส ง และจราจร
กระทรวงคมนาคม โดยแปรรู ปแบบการขนส ง ออกเป น 4 ด านคื อ ทางถนน ทางราง ทางน้ํ าและทางอากาศ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในโครงสรางพื้นฐานทางดานคมนาคมของประเทศ สวนในเรื่องของมาตรการภาษีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
การเจรจา “ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) โดยมีขอบทครอบคลุมประเด็น
ตาง ๆ เชน การลดภาษี มาตรการที่มิใชภาษี การอํานวยความสะดวกทางการคา นอกเหนือจากนั้นยังมีสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจคือ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ ที่คอยสนับสนุนเรื่องการปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การใหสิทธิสวนลด
ตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหความชวยเหลือกับผูประกอบการเปนการลดตนทุนการดําเนินงานที่ทําการคากับตางประเทศ
ได สิ่งเหลานี้เป นสิ่ง สนับ สนุนเปนแรงจูงใหผูป ระกอบการสามารถดํ าเนิ นธุร กิจและไดกําไรเพิ่มขึ้ น ส งผลใหเ ศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเจริญเติบโต
3.4 ปญหาปจจัยดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร
ป ญ หาป จ จั ย ทางด า นการค า ภายในอาณาจั ก รและระหว า งอาณาจั ก รของอาณาจั ก รสุ โ ขทั ย จากการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร พบวา มีปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอาณาจักรหลังจากรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง เมืองตาง ๆ มี
การแยกตัวเปนอิสระ และเกิดสงครามกับกรุงศรีอยุธยา ในทางเศรษฐศาสตรจะสอดคลองกับเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
(International Economic) คือ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตาง ๆ เกี่ยวกับการคาสินคาและบริการ การ
เคลื่อนยายปจจัยการผลิต การเงินระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในแตละดาน
(พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร,2555 : 286)
จากปญหาที่พบ สามารถใชหลักการทางเศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในอาณาจักรสุโขทัย ดังนี้
3.4.1 การแกปญหาดานการคาภายในอาณาจักร
จากหลักฐานที่พบ ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดแหงหนึ่งเรียกวาตลาดปสาน ซึ่งนาจะเปนตลาดใหญ
ซึ่งอาจถือวาเปนศูนยกลางทางการคาของอาณาจักรสุโขทัย (สินชัย กระบวนแสน, 2518: 99) แนวทางในการแกปญหาในสวน
นี้ทางเศรษฐศาสตรอธิบายในเรื่องของนโยบายจากสวนกลางของอาณาจักรสุโขทัยโดยสามารถใหการสนับสนุนผูที่มาคาขายใน
ตลาดแหงนี้เชน การสรางสิ่งกอสรางเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับรานคา การจัดกิจกรรมสานความสัมพันธระหวางคนภายใน
และภายนอกอาณาจักร ใหมี การทํากิ จกรรมรวมกัน ซึ่ง จะเปนการสร างความสัม พั นธ อันดี ในกั บคนภายในและภายนอก
อาณาจักร สงผลใหตลาดมีความเขมแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนสินคาเพิ่มมากขึ้น ระบบเงินหมุนเวียนมากขึ้น เศรษฐกิจภายใน
อาณาจักรสุโขทัยสามารถเจริญเติบโตได
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3.4.2 การแกปญหาดานการคาระหวางอาณาจักร
จากหลักฐานที่พบ อาณาจักรสุโขทัยมีเสนทางการคาระหวางอาณาจักรหลายเสนทางคือ เสนทางการคาทาง
บก ไดแก “ถนนพระรวง” ระหวางเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย และกําแพงเพชร, สุโขทัย-หลวงพระบางของอาณาจักรลานชาง,
สุโขทัย-เชียงแสนของอาณาจักรลานนา, สุโขทัย-เชียงใหมของอาณาจักรลานนา, สุโขทัย-เมาะตะมะของอาณาจักรมอญ จะ
สังเกตไดวาเปนเสนทางการคาที่อยูทางเหนืออาณาจักรสุโขทัยเปนสวนมาก โดยเสนทางการคาสําคัญของอาณาจักรสุโขทัยคือ
สุโขทัย-เมาะตะมะ เนื่องจากเมืองเมาะตะมะเปนเมืองทาสําคัญที่มีทางออกสูทะเลได (สินชั ย กระบวนแสน, 2518: 101)
แนวทางในการแกปญหาในสวนนี้ทางเศรษฐศาสตร อาณาจักรสุโขทัยควรจะเปนการสรางความสัมพันธระหวางอาณาจักรดาน
เศรษฐกิจ ควรมีการสงทูตทางเศรษฐกิจเจรจาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางอาณาจักร เพื่อสรางความสัมพันธอัน
แนนเฟนใหกับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรรอบขาง ทําใหการคาระหวางอาณาจักรมีการขยายตัว สงผลใหเศรษฐกิจของ
อาณาจักรมีเสถียรภาพ
จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันจะเห็นไดวา ประเทศไทย
ในปจจุบันมีการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศกับหลากหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการรวมตัว
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (AEC) ส วนในยุ โรปไทยไดร วมกับ อาเซีย นในการเจรจาความตกลงการคาเสรี อาเซี ยน สหภาพยุโรป (ASEAN-EU FTA) และไทยไดเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปน
องคการระหวางประเทศ ที่ มีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาด วยภาษีศุ ลกากร โดยมีหนวยงานที่เกี่ ยวของคื อ
กรมการคาตางประเทศ กรมเจรจาระหวางประเทศ และกรมส งเสริม การค าระหว างประเทศ ภายใต การควบคุมดู แลของ
กระทรวงพาณิชย สิ่งเหลานี้ในทางเศรษฐศาสตรถือวาเปนสิ่งสนับสนุนเพื่อใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว แตเนื่องจากหนวยงานที่
เกี่ยวของไมสามารถเขาถึงผูประกอบการรายยอย ประกอบกับปญหาการเมืองภายในประเทศที่สงผลตอความเชื่อมั่นในการ
ลงทุนจากตางประเทศ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของจึงควรมีการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ใหกับผูประกอบการรายยอยในหลาย
ชองทาง เพื่อใหค วามรูกับ ผูป ระกอบการและสร างความเชื่ อมั่ นในการทําการคาระหวางประเทศ สรางความสัม พันธ อันดี
ระหวางผูประกอบการไทยและตางชาติ ทําใหเศรษฐกิจระหวางประเทศมีเสถียรภาพ
3.5 ปญหาปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ จากการศึ กษาประวัติศาสตรในอดีต พบว า รัชสมัยพอขุ น
รามคําแหงมีการดําเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิจอยูห ลายนโยบาย เชน นโยบายการคาแบบเสรี มีการยกเวนภาษีที่ เรี ยกว า
“จกอบ” โดยจากหลักฐานจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา “ …ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคา
เงือนคาทองคา ไพรฟาหนาใส…” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) นโยบายดานสิทธิมนุษยชนมีการใหความชวยเหลือกลุมคนอพยพ
ตางถิ่น เพื่อเพิ่มจํานวนประชากรแรงงานภายในประเทศ นโยบาย จากหลักฐานจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา “คน
ใดขี่ชางมาหาพาเมืองมาสู ชอยเหนือเฟอกู มันบมีชาง บมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมันตงเปนบานเปน
เมือง ไดขาเสือกขาเสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บฆาบตี ” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) นโยบายดานการพัฒนาเสนทางคมนาคม และ
นโยบายทางดานการทหารเพื่ อการแผ ข ยายอาณาจักร ซึ่ง นโยบายเหลานี้ท างเศรษฐศาสตร เรี ยกว า “นโยบายการคลั ง ”
(Fiscal Policy) หมายถึง การดํ าเนิ นนโยบายของรั ฐบาลโดยใช การจัดเก็บ ภาษี และการใชจายของรัฐบาลเปนเครื่ องมื อ
(พจนานุกรมศัพ ทเศรษฐศาสตร,2555 : 286) แต ก็ไม ประสบผลสําเร็จในการดําเนินนโยบาย ส งผลตอความอ อนแอทาง
เศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยเปนอยางมาก
จากปญหาที่พบ สามารถใชหลักการทางเศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาดานนโยบายการคลัง ที่เกิดขึ้น
ในอาณาจักรสุโขทัย ดังนี้
3.5.1 การแกปญหานโยบายการคาเสรี
จากหลักฐานที่ พบ ถึงแม วาสวนกลางมี นโยบายไมจัดเก็บภาษีเพื่อเปนแรงจูงใจใหพอคาตางอาณาจักรเดิ น
ทางเขามาทําการคาอาณาจักรสุโขทัย แตเนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาเสนทางการคาทางน้ํามีความยากลําบาก
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เนื่องจากเปนแมน้ําขนาดเล็กและคดเคี้ยว ทําใหนโยบายนี้ไมประสบผลสําเร็จ แนวทางแกปญหานี้เปนไปไดยากจากปจจัยดาน
ภูมิศาสตร ใหทางเศรษฐศาสตรจะใหความสําคัญในเรื่องการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกอน ดังที่กลาวขางตนเพื่อใหเกิด
การผลิตภายในประเทศที่แข็งแรงจนสามารถดึงดูดใหอาณาจักรขางเคียงมากทําการคาเพิ่มขึ้น ควบคูกับนโยบายการคาแบบ
เสรี จะสงผลใหเศรษฐกิจภายในอาณาจักรสุโขทัยมีเสถียรภาพ
3.5.2 การแกปญหานโยบายดานสิทธิมนุษยชน
จากหลักฐานที่พบ อาณาจักรสุโขทัยมีชวยเหลือผูอพยพตางถิ่น ดังขอความที่ปรากฏในจารึกพอขุนรามคําแหง
ที่กลาววา “คนใดขี่ชางมาหาพาเมืองมาสู ชอยเหนือเฟอกู มันบมีชาง บมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมัน
ตงเปนบานเปนเมือง ไดขาเสือกขาเสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บฆาบตี” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) ซึ่งการชวยเหลือผูอพยพตางถิ่นนี้
เป นการเพิ่ ม จํานวนประชากรภายในอาณาจั กรใหมี กําลั งแรงงานที่ช วยในภาคการผลิต เพิ่ม ขึ้น แต ที่นโยบายนี้ไ มป ระสบ
ผลสําเร็จอาจเกิดจาก เศรษฐกิจชวงหลังของอาณาจักรสุโขทัยมีความออนแอ การใหความชวยเหลืออาจไมทั่วถึงจึงลมเหลว
แนวทางการแกป ญหานี้ใ นทางเศรษฐศาสตรม องวาการเพิ่ มประชากรภายในอาณาจักรเป นสิ่ งที่ดี เพราะส งผลการผลิต ที่
เพิ่มขึ้นจากแรงงานภายในประเทศ ชวงเวลานั้นสภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหาอาจยังไมเหมาะสมที่จะดําเนินนโยบายนี้ ดังนั้น
สวนกลางจึงตองเลือกใชนโยบายใหเหมาะสมซึ่งควรเนนในเรื่องของการสรางขวัญ กําลังใจใหกับประชากรภายในอาณาจักร
กอนใหมีความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในอาณาจักร
3.5.3 การแกปญหานโยบายทางดานการทหาร
จากหลั กฐานที่ พ บ นโยบายนี้ เ กิ ดป ญ หาที่ อาณาจั กรสุ โขทั ย ไม ส ามารถรั กษาดิ นแดนอาณานิ คมได สิ นชั ย
กระบวนแสง (2518: 107) กลาววา อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยหลังรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงไววา “เปนที่นาสังเกตวา
แมอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในบางสมัยนั้นจะมีพื้นที่กวางขวางเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถรักษาดินแดนของตนไวไดนาน
นัก” แนวทางการแกไขปญหานี้ในทางเศรษฐศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของการสรางความมั่นคงของประเทศ จึงความ
สรางความเขมแข็งใหกับกองทัพในการขยายอาณาจักรแตละครั้ง และสรางความเขมแข็งใหกับอาณานิคม สรางความสัมพันธ
ใหอาณาจักรอาณานิคมมีความจงรักภักดี เกื้อกูลกัน ไดรับผลประโยชนทั้งคู การรวบรวมอาณาจักรจะมีความเขมแข็งมากขึ้น
ผลดีจะเกิดขึ้นกับอาณาจักรสุโขทัย
จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน จะเห็นไดวานโยบายการ
พัฒ นาอาณาจักรสุ โขทัย เปรีย บเสมื อนนโยบายการคลัง ของภาครัฐ บาลไทยในปจจุบั น ได แก นโยบายทางดานภาษี และ
นโยบายดานคาใชจายของภาครัฐบาล ซึ่งเปนลักษณะการวางแผนจากสวนกลาง โดยในอดีตเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นจากผูนํา
ของอาณาจักร ซึ่งผลของการใชนโยบายจากสวนกลางในสมัยสุโขทัยนั้นยังไมประสบความสําเร็จ สวนปจจุบันเปนนโยบายที่
กําหนดขึ้นโดยรัฐบาลซึ่งมีหนาที่ในการบริหารประเทศ โดยมีนโยบายการเพิ่มคาใชจายในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานคมนาคมขนส ง และลดการจัดเก็บ ภาษีในบางประเภท ทางเศรษฐศาสตรคือนโยบายการคลังแบบขยายตัว (Easy
Fiscal Policy) หมายถึง การดําเนินนโยบายการคลังแบบผอนคลาย เพื่อใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (พจนานุกรมศัพท
เศรษฐศาสตร,2555 : 286) ใชในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําเพื่อชวยกระตุนใหเกิดความเชื่อมั่นกับการลงทุนภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวได แตการใชนโยบายการคลังของรัฐบาลตองใชอยาง
ระมัดระวัง เพื่อไมกอใหเกิดหนี้สาธารณะ (Public debt) หมายถึง หนี้ที่รัฐบาลกอขึ้นหรือกูยืมมาเพื่อใชในการบริหารและ
พัฒนาประเทศ พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร ,2555 : 444) นโยบายการคลังจะมี ประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับการวาง
แผนการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ซึง่ ในปจจุบันถือวายังมีสาเหตุจากหลายปจจัยที่ทําใหนโยบายการคลังไมบรรลุผล
นโยบายดานสิทธิมนุษยชนในสมัยสุโขทัยมีภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และขาดแคลนกําลังพลในการ
ดูแลอาณาจักร จึงมีนโยบายที่ใหการดูแลผูอพยพ รวมถึงเชลยศึกที่ไดมาจากการทําสงคราม ซึ่งตางจากในปจจุบันที่ประเทศ
ไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีปญหาเรื่องการหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาว ทําใหประเทศไทยตองใหความ
ชวยเหลือในเรื่องของแรงงานตางดาว การใหที่พักพิงกับผูอพยพยายถิ่นฐาน แตประเทศไทยยังไมมีความพรอม เนื่องจากการ
1018 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ชวยเหลื อและให ที่พั กพิ งแกแ รงงานต างชาติที่ ผูอพยพจะทํ าใหเ กิด ปญ หาทางด านสัง คมตามมา เช น ปญ หาอาชญากรรม
ปญหาแรงงานตางดาว รัฐบาลจึงตองคิดทบทวนในเรื่องการใหความชวยเหลือทางดานตาง ๆ ใหเหมาะสม
นโยบายทางการทหารในอดีตมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอาณาจักร ขยายอาณาเขต และลาอาณานิคม แตในปจจุบัน
จะเนนในเรื่องของการสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในประเทศเปนหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวรัฐบาลปจจุบันเปนรัฐบาล
ที่อยูภายใตการดูแลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมีฝายทหารเปนผูนํารัฐบาล ทําใหมีความพรอมที่จะสราง
ความมัง่ คงและความปลอดภัยใหกับคนในประเทศ แตอยางไรก็ตามนอกจากเชื่อมั่นของคนในประเทศแลวรัฐบาลยังตองสราง
ความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติเพื่อเขามาลงทุนและทองเที่ยวในประเทศไทยในมากขึ้น จะสงผลดีตอ
ระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต
ดังนั้ น จากที่ กลาวมาทั้งหมด ภาครัฐบาลจึ งควรพิจารณาทบทวนนโยบายการคลัง ในด านต าง ๆ เพื่อใหผลของ
นโยบายนั้นสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 และเกิดประโยชนกับประชาชนภายในประเทศอยางแทจริง
4. บทสรุป
จากการศึกษาแนวทางการแกปญ หาเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทั ยสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน พบว า
ปญหาปจจัยทางเศรษฐกิจในอดีตมีความคลายคลึงกับปญหาเศรษฐกิจไทยในปจจุบันในแตละดานที่สอดคลองกัน แนวทางการ
แกปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาอธิบายได ดังนี้
4.1 ดานปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ประกอบไปดวย ผลิตสินคาอะไร การผลิตสินคาอยางไร การผลิตสินคาเพื่อใคร ซึ่งปญหานี้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การที่ จะแกป ญหานี้จากอาณาจักรสุโ ขทัยในอดีตมาสูประเทศไทยในปจจุบั นตองพิ จารณาถึง ปจจั ย
ทางดานภู มิศาสตรข องประเทศ ศึ กษาถึ งขอได เปรียบและข อเสี ยเปรี ยบของประเทศตนเอง แล ววางแผนการพัฒ นาและ
แกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อสรางความไดเปรียบภายในประเทศใหมาขึ้น นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในมีการเจริญเติบโต
4.2 ดานการจัดสรรทรัพยากร
เนื่ องจาก ในอดี ตพบว าทรั พยากรหรือผลิ ตภั ณฑ ภายในอาณาจั กรไมเ พีย งพอต อการบริโ ภค จึ งส งผลต อการค า
ระหวางอาณาจักร ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยก็ยังมีปญหาดานการจัดสรรทรัพยากรในสินคาบางประเภทที่ไมเพียงพอเหมือนใน
อดีตเนื่องจากสินคาบางอยางถาผลิตเองอาจมีตนทุนที่สูงเลยไมคุมคา แตในปจจุบันปญหาสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรควร
มองถึ ง ความสู ญ เสี ย ทางด านทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล อมที่ เ กิ ด จากกิ จกรรมต าง ๆ ทางเศรษฐกิ จว าคุ ม ค าต อ รายได ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศมากนอยแคไหน ซึ่งปญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญมีการรุกล้ํามากมายเพื่อ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองใหความสําคัญในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับ
ประเทศมากที่สุด
4.3 ดานตนทุนการผลิต
เนื่องจาก ในอดีตพบวาปญหาดานตนทุนการผลิตเกิดจากเสนทางการคมนาคมและการเก็บภาษีจากเมืองปากอาว
ทําใหพอคาขาดแรงจูงใจในการทําการคา ซึ่งในปญหานี้ปจจุบันเนื่องจากมีการพัฒนาดานเสนทางคมนาคมที่สะดวกขึ้นและ
เทคโนโลยีทางดานการผลิตมีการพัฒนา ทําใหธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากการใชแรงงานคนมาเปนการใชเครื่องจักร
ในการเพิ่มผลผลิต ในทางเศรษฐศาสตรหมายถึงการประหยัดจากขนาดการผลิตประกอบกับมีการเปดเสรีทางการคาระหวาง
ประเทศ สิ่งเหลานี้กลายเปนขอไดเปรียบของประเทศไทยในปจจุบันในการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญเติบโตได
4.4 ดานการคาระหวางประเทศ
เนื่องจากในอดีตมีปญหาดานการเดินทางที่จะทําการคาระหวางอาณาจักร ความสัมพันธระหวางประเทศทางดาน
เศรษฐกิ จจึง ไมป ระสบผลสําเร็จ แตใ นปจจุ บั นประเทศไทยมี การสร างความสัม พั นธ ร ะหว างประเทศจากภู มิภ าค และมี
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กระทรวงพาณิชยเปนหนวยที่ใหความชวยเหลือทางดานการค าระหวางประเทศ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยดานบวกที ่จะสงผลใน
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัว
4.5 ดานนโยบายการคลัง
จากอดีตสูปจจุบันนโยบายที่ใชในการบริหารประเทศดานเศรษฐกิจมีความสอดคลองกันคือ การใชนโยบายการคลัง
แบบขยายในการบริหารประเทศในชวงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา แตถ าเศรษฐกิจในชวงนั้นมีการเติบโตสูงเกิด ปญหาเงินเฟ อ
รัฐบาลจะใชนโยบายการคลังแบบหดตัวในการบริการจัดการ แตการใชนโยบายเหลานี้รัฐบาลตองมีการใชอยางระมัดระวังไม
ทําใหเกิดหนี้สาธารณะที่สูงเพราะจะสงผลตอประชาชนในประเทศไดรับความเดือดรอนได
จากที่กลาวมาขางตนแนวทางในการแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบันที่เกิดจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจหลายประการ เป นการเรียนรูอดี ตเพื่อสรางปจจุบั นใหดี ขึ้น ถึ งแมป ระเทศไทยจะเคยเกิ ดปญหาทางเศรษฐกิจที่
รุนแรงในยุคสมัยตอมา เชน วิกฤตการตมยํากุง เปนตน
จากการศึกษาปญหาเหลานี้ทําใหเราคนพบแนวทางการแกปญหาโดยการใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะห
โดยอันดับแรกที่ตองใหความสําคัญคือ การแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสรางความมีเสถียรภาพใหกับระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และสรางคุ ณภาพชีวิตที่ ดี ให กับ ประชากรในประเทศ จะสง ผลประเทศไทยสามารถแข งขั นและเป นผู นํา
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศในระดับนานาชาติ
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ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Representation of Thailand from the Viewpoint of Chinese Students,
Thai Short Training Course, International Student Education Center,
Nakhon Pathom Rajabhat University
ธงชัย แซเจี่ย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
thepurpleink@yahoo.com
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหภาพแทนประเทศไทยดานตาง ๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรม
ภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยศึกษาจากบทสุนทรพจนของนักศึกษา
และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ผลการวิจัยปรากฏวา ภาพแทนประเทศไทย
ในมุมมองของนักศึกษาจีน เปนภาพในเชิงบวกมากกวาภาพในเชิงลบ ภาพแทนประเทศไทยสามลําดับแรกที่นักศึกษาจีนกลาวถึง
คือ ความมีน้ําใจของคนไทย ความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน และทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวต าง ๆ ผลการวิจัย
ไมเพียงเปนไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว หากยังเปนเครื่องยืนยันถึงสัมฤทธิผ ลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของศูนย
การศึกษานั กศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ซึ่ งไดดําเนิ นการควบคูกับการจั ดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
ใหแกนักศึกษา ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นตอไปในอนาคตไดดวย
คําสําคัญ: นักศึกษาจีน ภาพแทน ประเทศไทย
Abstract
This article aims to analyze the representation of Thailand in various dimensions from the viewpoint
of Chinese students, Thai short training course, International Student Education Center, Nakhon Pathom
Rajabhat University, from their speech drafts, and also recommend the way to improve schooling or other
activities providing. The result is: the representation of Thailand from the viewpoint of Chinese students
are positive representations more than the negative one. The top three representations mentioned by
Chinese students are kindness of Thai people, richness of Thai food, and scenery of Thai tourist attractions.
The result is not only in line with the hypothesis, but it’s also an affirmation of schooling and activities
providing accomplishment of International Student Education Center, Nakhon Pathom Rajabhat University.
It can be uses as the way to improve schooling and activities providing in the future too.
Keywords: Chinese students, representation, Thailand
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1021

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

1. บทนํา
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต า งประเทศได รั บ ความนิ ย มแพร ห ลายในป จ จุ บั น ดั ง จะเห็ น ได จ ากการที่
มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศหลายแห ง เป ด สอนวิ ช าภาษาไทยระดั บ ปริ ญ ญาตรี เช น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตร แหงมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัยปกกิ่ง กรุง
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน หรือบางแหงก็เปด
สอนเปนวิชาใหเรียนหรือเปนหลักสูตรระยะสั้น เชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร เปนตน ในประเทศ
ไทยมี มหาวิ ทยาลั ยหลายแห งเปด สอนภาษาไทยใหแกช าวตางประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและหลั กสูตรระยะสั้น รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2552 ตามโครงการความ
รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติเพื่อจัดการศึกษาใหแก
นักศึกษาตางชาติทั้งระดับปริญญาตรีและการจัดฝกอบรมภาษาไทยระยะสั้น หลักสูตร 1-3 เดื อนกับหลักสูต ร 1 ป ตลอด
ระยะเวลาที่ ผานมา ศู นยการศึ กษานั กศึกษานานาชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครปฐมได จัดการศึ กษาให แก นักศึ กษาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาประมาณปการศึกษาละ 100 คน อัน
เปนเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดเปน
อยางดี
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ผานมา ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชาการฟงการพูดเพื่อสัมฤทธิ ผล 4
สําหรับนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวขอ
หนึ่งของการเรี ยนการสอนรายวิชาดังกลาว คือ การกลาวสุ นทรพจน ผูวิจัย ไดกําหนดใหนักศึกษากลาวสุนทรพจนในหัวข อ
“เมืองไทยในสายตาขาพเจา” เพื่อใหนักศึกษาไดประมวลความคิดเห็นและประสบการณตางๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปที่
ไดมาศึกษาและใชชีวิตในประเทศไทยแลวนําเสนอความคิดความเห็นของนักศึกษาที่มีตอประเทศไทยผานการกลาวสุนทรพจน
พรอมทั้งใหสงบทสุนทรพจนของนักศึกษาดวย
จากการสัง เกตเบื้องตน พบว า บทสุนทรพจนข องนั กศึกษาจี นแต ล ะคนนํ าเสนอภาพประเทศไทยไมเ หมือนกั น
นักศึกษาบางคนกลาวถึงอาหารการกิน บางคนกลาวถึงสถานที่ทองเที่ยว หรือบางคนอาจกลาวถึงประสบการณที่ไมดีตามที่ได
ประสบ ภาพประเทศไทยในสุนทรพจนของนักศึกษามีลักษณะเปน “ภาพแทน” (representation) เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่ง
นักศึกษาใสความหมายลงไปใหกับประเทศไทย นาที่จะนํามาวิเคราะหวา ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจี น
หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนอยางไร เพื่อที่จะไดทํา
ความเขาใจเกี่ยวกั บการรับ รูเรื่องตางๆ ในประเทศไทยของนักศึ กษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนย การศึกษา
นักศึ กษานานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม และนํ าไปสู การพั ฒ นาการเรี ยนการสอนหรื อการจั ดกิ จกรรมอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหภาพแทนประเทศไทยดานตางๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนย
การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ
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3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาพแทนประเทศไทยในมุ มมองของนักศึกษาจีน หลักสู ตรอบรมภาษาไทยระยะสั้ น ศู นยการศึ กษานักศึ กษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนภาพในเชิงบวกมากกวาภาพในเชิงลบ
2. ภาพแทนประเทศไทยในมุ มมองของนักศึกษาจีน หลักสู ตรอบรมภาษาไทยระยะสั้ น ศู นยการศึ กษานักศึ กษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุดสามลําดับแรกเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย
คนไทย และอาหารไทย
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเรื่อง “ภาพแทน” (representation) มิไดมีความหมายเฉพาะภาพที่รับรูผานจักษุสัมผัสเทานั้น หากแตเปน
แนวคิดที่วาดวยการผลิตหรือสรางความหมายโดยการใชระบบสัญญะ การนําเสนอภาพแทนไมไดเปนกระบวนการที่โปรงใสหรือ
เปนเพียงการถายทอดสิ่งรอบขางโดยตรงโดยไมไดมีการบิดเบือน หากแตเปนกระบวนการที่มีการผลิตความหมายแอบแฝงอยู ผู
ที่นําเสนอภาพแทนเปนผูที่ใสความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ (Hall, 1997, pp. 15-23) นอกจากคําวา “ภาพแทน”
แลว ในประเทศไทยยังมีนักวิชาการแปลศัพทภาษาอังกฤษคํานี้ในความหมายเดียวกัน ไดแกคําวา “ภาพตัวแทน” “ภาพเสนอ”
และ “ภาพนําเสนอ” ในบทความนี้จะใชคําวา “ภาพแทน”
กาญจนา แกวเทพ (2545, น. 80) กลาววา ภาพแทนมิใชสิ่งที่เคยเปนอยูหรือมีอยู แตเปนผลผลิตของการประกอบสราง
ขึ้นใหมตลอดเวลา ภาพแทนจะมีลักษณะอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาภาพนั้นจะถูกนําเสนอออกมาอยางไร หรือกลาวในแงของภาษาคือ
ภาพแทนนั้นถูกนิยามหรือถูกเลาเรื่องในลักษณะใด โดยนัยนี้ ภาพแทนสามารถเปลี่ยนไปจากภาพตนแบบไดก็เพราะ “สื่อ” ที่ใช
นําเสนอ สื่อที่กลาวถึงนี้มิไดมีแตเพียงรูปภาพตามคําวา “ภาพ” ที่ปรากฏในคําวา “ภาพแทน” เทานั้น แตยังหมายความรวมไปถึง
สื่ออื่นๆ ที่สามารถนําเสนอภาพได ไมเวนแมแตภาษาที่มีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของชาวตางประเทศเปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงในงานวิจัยซึ่งศึกษาจากวรรณกรรมหลาย
ประเภท แตสวนมากเปนการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของแดนน (Dann, 2008) ซึ่งศึกษาวรรณกรรมการ
เดินทางที่บันทึกเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ถึง พ.ศ.2549 ขอคนพบ
ของงานศึกษาดังกลาว คือ ชาวตะวันตกมองประเทศไทยในลักษณะเปนภาพเหมารวมหรือภาพตายตัวโดยผูกโยงกับความแปลก
ตาง (exotic) จากโลกตะวันตก และแสดงใหเห็นถึงความเปนอื่นของประเทศไทยในมุมมองของชาติตะวันตก ขณะที่งานวิจัยของ
นพมาตร พวงสุวรรณ (2551) ศึกษานวนิยายตะวันตกรวมสมัยในแงการสรางจินตนาการเรื่องเมืองไทยผานนวนิยาย ผลการวิจัย
พบวา การสรางจินตนาการเรื่องเมืองไทยเปนสวนหนึ่งของการสรางอัตลักษณ “ฝรั่ง” ที่ตองเดินทางออกจากบานเกิดเพื่อเผชิญกับ
สิ่งแปลกใหม ในประเทศไทย โดยนั ยนี้ ประเทศไทยถู กสรางให เป นพื้ นที่ อันตราย เต็ มไปดวยความวุ นวายและอาชญากรรม
นอกจากนี้ งานวิจัยของนัทธนัย ประสานนาม (2556) ศึกษาหนังสือ Lonely Planet และไดขอสรุปวา หนังสือเลมดังกลาวยังคง
ประกอบสรางประเทศไทยแบบเดิม คือยังคงมาจากฐานคิดที่ตะวันตกมองโลกตะวันออกวาคือความเปนอื่นจากความเปนตะวันตก
ซึ่งนั่นคือมุมมองที่ยังเต็มไปดวยอคติและมีความสัมพันธเชิงอํานาจแฝงอยู ผลการศึกษาจากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา ไมวา
เวลาจะผานไปนานเพียงใด มุมมองที่ตะวันตกมีตอโลกตะวันออกยังคงเปนมุมมองจากความเปนอื่น หาไดเปลี่ยนแปลงไปไม
อนึ่ง ในงานวิจัยเรื่อง “เปดมุมมองใหมเกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวจีน” (เลิศพร ภาระสกุล, 2558) เปนงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ย วกั บพฤติ กรรมการเที่ย ว ทัศนคติ และแรงจู งใจของนักทองเที่ ยวชาวจี นที่ เข ามาเที่ย วในประเทศไทย งานวิ จัย เรื่ องนี้
แตกตางไปจากงานวิจัยสามเรื่องขางตน ทั้งในแงแหลงขอมูลและวิธีการศึกษา เพราะขอมูลที่ใชศึกษาไมใชวรรณกรรม หากแต
เปนการสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว วิธีการศึกษาใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเมืองหลักของ
ไทย ไดแก กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ตและเชียงใหม ระยะเวลาเก็บขอมูลตั้งแตกุมภาพันธถึงเมษายน 2558 ขอคนพบจาก
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งานวิจัยดังกลาว คือ ทัศนคติของนักทองเที่ยวจีนที่มีตอคนไทยมีทัศนคติที่ดีถึงดีมากอยูกวารอยละ 80 สวนใหญเชื่อวาคนไทย
ยอมรับในตัวตนของคนจีน คนไทยสุภาพและเต็มใจชวยเหลือ เมื่อมีทัศคติที่ดี มีความพึงพอใจก็มีแนวโนมจะแนะนําบอกตอให
เพื่อนๆ ไดมาเที่ยวประเทศไทย ขอคนพบดังกลาวมีนัยโตกลับภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของชาวตางประเทศดังที่ปรากฏ
ในงานวิจัยที่มีมากอนหนานี้
5. วิธีดําเนินการวิจัย
1. เลือกประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ นั กศึ กษาจีนที่ศึ กษาหลั กสู ตรอบรมภาษาไทยระยะสั้ นกับ ศูนยการศึกษานั กศึ กษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง ไดแก หอง CA59/1 และหอง CA59/2 รวม 63 คน
กลุม ตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาจีนที่ศึกษาหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นกับศูนยการศึกษานักศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2559 หอง CA59/2 จํานวน 32 คน ใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย
2. กําหนดหัวขอ “เมืองไทยในสายตาขาพเจา” สําหรับใหนักศึกษากลาวสุนทรพจนในรายวิชาการฟงการพูดเพื่อ
สัมฤทธิผล 4 และกําหนดใหนักศึกษาสงบทสุนทรพจนดวย
3. วิเคราะหภาพแทนประเทศไทยดานตางๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีนจากบทสุนทรพจนของนักศึกษา
4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย
อนึ่ง มีขอตกลงเบื้องตนในการคัดลอกขอความจากสุนทรพจนของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
1. การคัดลอกขอความจะไมเปดเผยชื่อของนักศึกษาที่เปนเจาของขอความ
2. หากขอความของนักศึกษามีคําที่เขียนผิดหรือใชคําผิด ในบทความนี้จะแกไขคําที่ถูกตองไวในวงเล็บดานหลังคําที่
ผิดในขอความที่คัดลอกมา ดังตัวอยาง
ขอความของนักศึกษา: “ขาพเชาเคยสูญหาย”
ขอความที่ปรากฏในบทความ: “ขาพเชา (ขาพเจา) เคยสูญหาย (หลงทาง)”
3. หากขอความของนักศึกษาไมปรากฏคํ าทางไวยากรณที่ควรปรากฏ เนื่องดวยความแตกต างระหวางไวยากรณ
ภาษาไทยและภาษาจีน ในบทความนี้จะเพิ่มคําทางไวยากรณในวงเล็บเหลี่ยมตรงตําแหนงที่ควรปรากฏคํานั้น ดังตัวอยาง
ขอความของนักศึกษา: “ขาพเจารูสึกคนไทยมีความกตัญู”
ขอความที่ปรากฏในบทความ: “ขาพเจารูสึก [วา] คนไทยมีความกตัญู”
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหบทสุนทรพจนของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตร
อบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีภาพแทนในเชิงบวก 8 ดาน และ
ภาพแทนในเชิงลบ 2 ดาน รวมทั้งสิ้น 10 ดาน ดังแสดงเปนตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ภาพแทนประเทศไทยดานตางๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีน
ภาพแทนประเทศไทย
จํานวนนักศึกษาที่นําเสนอ
ในมุมมองของนักศึกษาจีน
ภาพแทน (จาก 32 คน)
ภาพแทนในเชิงบวก
1. ความมีน้ําใจของคนไทย
30
2. ความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน
29
3. ทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
29
4. ความรุมรวยของประเพณีและเทศกาล
11
5. ศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคมไทย
7
6. การมีแหลงซื้อขายสินคามากมาย
1
7. ดินแดนเสรีของคนเพศวิถีหลากหลาย
1
8. สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
1
ภาพแทนในเชิงลบ
1. สภาพอากาศที่รอนเปนสวนมาก
14
2. ดินแดนแหงประสบการณที่แปลกตาง
5

คิดเปน
รอยละ

จํานวนขอความที่พบ
(จาก 128 ขอความ)

คิดเปน
รอยละ

93.75
90.625
90.625
34.375
21.875
3.125
3.125
3.125

30
29
29
11
7
1
1
1

23.44
22.66
22.66
8.59
5.47
0.78
0.78
0.78

43.75
15.625
รวม

14
5
128

10.94
3.9
100

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา ดานภาพแทนประเทศไทยในเชิงบวก ความมีน้ําใจของคนไทยเปนภาพแทนประเทศไทยที่
นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผาน
บทสุนทรพจนของนักศึกษามากที่สุด กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 30 คน จาก 32 คน นําเสนอวาคนไทยมีน้ําใจ คิดเปนรอย
ละ 93.75 เมื่อพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูต รอบรมภาษาไทยระยะสั้ น
ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพความมีน้ําใจของคนไทยมี จํานวน 30 ขอความ
จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 23.44
ความอุ ดมสมบู รณของอาหารการกินเปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลั กสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้ น
ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึ กษาเปนอันดับที่สอง
กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 29 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ คิดเปนรอยละ 90.625
เมื่อพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษา
นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพความอุดมสมบูรณของอาหารการกินจํานวน 29 ขอความ จาก
128 ขอความ คิดเปนรอยละ 22.66
ทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึ กษาเปนอันดับที่สอง
เทากับภาพความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 29 คน จาก 32 คน นําเสนอวาสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ ในประเทศไทยมีทั ศนียภาพที่สวยงาม คิดเปนรอยละ 90.625 เมื่ อพิจารณาในแงจํานวนข อความที่ปรากฏจะเห็นว า
ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นําเสนอภาพทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ จํานวน 29 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 22.66
ความรุมรวยของประเพณีและเทศกาลเปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนยการศึ กษานั กศึกษานานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม นํ าเสนอผ านบทสุ นทรพจน ของนั กศึ กษาเป นอันดับ ที่ สี่
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กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 11 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีประเพณีและเทศกาลที่รุมรวยและหลากหลาย คิด
เปนรอยละ 34.375 เมื่อพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทย
ระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพความรุมรวยของประเพณีและเทศกาล
จํานวน 11 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 8.59
ศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคมไทยเปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนย
การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่หา กลาวคือ
มีนักศึกษาจํานวน 7 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคม คิ ดเปนรอยละ 21.875 เมื่ อ
พิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษา
นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคมไทยจํานวน 7 ขอความ จาก 128
ขอความ คิดเปนรอยละ 5.47
การมีแหลงซื้อขายสินคามากมาย ดินแดนเสรีของคนเพศวิถีหลากหลาย และสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย เปน
ภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม นําเสนอผ านบทสุ นทรพจนของนั กศึกษาเปนอันดั บที่ ห กเหมือนกั น กลาวคือ ภาพแทนแตล ะดานมี นักศึ กษา
จํานวน 1 คน จาก 32 คน นําเสนอ คิดเปนรอยละ 3.125 เมื่อพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ข อความที่
นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพ
ดังกลาวจํานวนภาพละ 1 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 0.78
สวนดานภาพแทนในเชิงลบ สภาพอากาศที่ รอนเปนสวนมาก เปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึ กษาจีน หลักสูต ร
อบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของ
นักศึกษามากที่สุด กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 14 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีสภาพอากาศรอนมาก คิดเปน
รอยละ 43.75 เมื่อพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนยการศึ กษานักศึ กษานานาชาติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม นําเสนอภาพสภาพอากาศที่ รอนเปนส วนมากจํ านวน 14
ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 10.94
ดินแดนแหงประสบการณที่แปลกตาง เปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึ กษาเปนอันดับที่สอง
กลาวคือ มีนักศึ กษาจํานวน 5 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยเป นสถานที่ที่สามารถเผชิญกับประสบการณแปลก
ประหลาดที่ไ ม เ คยพบมาก อน คิ ดเป นรอยละ 15.625 เมื่ อพิ จารณาในแง จํานวนข อความที่ ปรากฏจะเห็ นว า ข อความที่
นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพ
ดินแดนแหงประสบการณแปลกประหลาดจํานวน 5 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 3.9
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นวา ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
ศูนย การศึ กษานั กศึ กษานานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ร อยละ 85.16 เป นภาพแทนในเชิ ง บวก เป นไปตาม
สมมติฐานขอ 1. ที่ตั้งไววา “ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีนเปนภาพในเชิงบวกมากกวาภาพในเชิงลบ” ทั้งยัง
สอดคล องกับงานวิจั ยของเลิศ พร ภาระสกุล (2558) ที่ กล าวถึ งในตอนต นด วย ทั้ง นี้ ภาพแทนประเทศไทยที่ นักศึ กษาจี น
นําเสนอผานบทสุนทรพจนเปนผลมาจากประสบการณการใช ชีวิตในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่เขารวมอบรมหลักสูต ร
ภาษาไทยระยะสั้น กับศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาพแทนประเทศไทยสามลําดับแรกที่
นักศึกษาจีนกลาวถึง คือ ความมีน้ําใจของคนไทย ความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน และทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยว
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ตางๆ สอดคลองกับสมมติฐานขอ 2. ที่ตั้งไวตอนตนวา “ภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีนกลาวถึงมากที่สุดสามลําดับแรก
เกี่ยวกับ สถานที่ทองเที่ยวในไทย คนไทย และอาหารไทย” กลาวไดวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อพิจารณาภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจี น หลักสู ตรอบรมภาษาไทยระยะสั้ น ศูนยการศึกษา
นักศึกษานานาชาติ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครปฐม จะเห็นว า ภาพแทนดังกลาวสามารถใช เปนแนวทางในการส งเสริ มการ
เรียนรูหรือสรางความเขาใจที่มีตอประเทศไทยใหแกนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นของศูนย
การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางสรางความเขาใจที่มีตอประเทศไทย
แกชาวตางชาติโดยทั่วไปดวย ดังเชนที่นักศึกษานําเสนอภาพแทนความมีน้ําใจของคนไทยวา “ขาพเจารูสึก [วา] คนไทยมีน้ําใจ
มาก คนไทยชอบชวยคนอื่น ขาพเชา (ขาพเจา) เคยสูญหาย (หลงทาง) คนไทยพาขาพเชา (ขาพเจา) กับ (กลับ) มหาวิทยาลัย
กระเปาสตางคของเพื่อนหายไปแลวเราไปหากระเปาสตางค คนดีชวยดูแล คนไทยชอบรอยยิ้มมาก ขาพเจารูสึก [วา] พวกเขา
มีอัธยาศัยดี” หรืออีกตัวอยางหนึ่งที่วา “คนไทยนารักและใจดีจริงๆ พวกเขามักจะยิ้มใหคุณและชวยเหลือคุณเมื่อคุณตองการ
ครั้งหนึ่งขาพเจาหลงทางในกรุงเทพฯ มีลุงคนหนึ่งพาฉันหารถ เขาบอกขาพเจาไมตองกลัว คนไทยใจดีมาก อี (อีก) ครั้งหนึ่งซื้อ
แอปเปลอยูที่ตลาด ขาพเจาจายเงินแลวแตขาพเจาลืมเอาแอปเปล เมื่อขาพเจา (กลับ) ถึงหอพัก ขาพเจานึกได ดังนั้นขาพเจา
กลับตลาด เมื่อขาพเจาถึง แมคาบอกวาไมตองกลัว แอปเปลยังอยูที่นี่ ขาพเจาคิดวาเธอดีมาก” จะเห็นไดวา ประสบการณจาก
การใชชี วิต ของนั กศึ กษาจี น หลั กสูต รอบรมภาษาไทยระยะสั้ น ศู นย การศึ กษานั กศึ กษานานาชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตกอยูในสถานการณยากลําบาก ตองการความชวยเหลือ และไดรับความชวยเหลือจากคนไทย
สงผลตอความรูสึกประทับใจของนักศึกษาเหลานั้นและทําใหนําเสนอภาพแทนประเทศไทยดานดังกลาวผานสุนทรพจนของ
ตนเอง โดยนัยนี้ คุณลักษณะที่ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยมีก็คือความมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
ในดานความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพแทนประเทศไทยผานสุนทรพจนของตนเองวา ประเทศไทยมีอาหารการ
กินที่อุดมสมบูรณทั้งในแงรสชาติและความหลากหลาย ดังที่กลาววา “กอนที่จะมาถึงเมืองไทย ไมมีใครบอกวาคนไทยชอบใส
น้ําตาลในอาหารเกือบทุกอยาง ครั้งแรกที่ขาพเจากินอาหารไทยที่โรงอาหารก็รูสึกหวานเกินไป แตปจบัน (ปจจุบัน) นี้ ขาพเจา
ชอบกินอาหารไทยทุกอยาง โดยเฉพาะขาวมันไกและขนมไทย” หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ความวา “แมวาประเภทของอาหารไทย
ไมคอยเยอะ แตทุกอยางก็อรอยมาก สวนผลไมข องประเทศไทย ประเทศไทยมีผลไมมากมาย ผลไมรสชาติหวานและอรอย
เชน มะพราว ชมพู และฝรั่ง เปนตน ทุเรียนมีชื่อเสียงในประเทศไทย เปนราชาแหงผลไม บางคนคิดวาทุเรียนมีกลิ่นหอม ชอบ
กินมาก” จากตั วอยางจะเห็ นวา อาหารไทยได รับ การกล าวถึง จากนักศึ กษาจี น หลั กสู ตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศู นย
การศึ กษานักศึกษานานาชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ทั้งในแงร สชาติ และความหลากหลาย ซึ่ งสามารถนํามาใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนได แมนักศึกษาจะเห็นวา อาหารไทยมีรสชาติหวานกวาอาหารจีน แตนั่น
ก็เปนข อที่ควรใหนักศึกษาไดทําความเขาใจถึงความแตกตางทางวั ฒนธรรม และไดเ รียนรู ถึงวัฒ นธรรมที่แตกตางไปจากที่
คุนเคย เพื่อเขาใจสังคมไทยมากขึ้น
อนึ่ ง ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษาจี น หลั กสู ต รอบรมภาษาไทยระยะสั้ น ศู นย ก ารศึ ก ษานั กศึ ก ษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มิเพียงเกิดจากการใชชีวิตของนักศึกษาเองเทานั้น หากยังเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ใหแกนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมดวย ดังเชนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ไดมีการจัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจั งหวัดกระบี่ โดยพา
นักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญในจังหวัดกระบี่ ทั้งในแงประวัติศาสตรและการทองเที่ยว นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรม
ภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกลาวถึงความรูสึกหรือความประทับใจ
จากการเขารวมโครงการนั้นวา “คนสวนใหญก็คิดวา ประเทศไทยเปนประเทศที่นาไปเที่ยว ขาพเจาก็คิดแบบนั้น เพราะฉะนั้น
ในการเริ่มตน ขาพเจาไปเที่ยวกับเพื่อนเกือบทุกอาทิตย รูสึกวาเต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็นตอทุกอยางที่ประเทศไทย เรา
เคยไปเที่ย วหั วหิ น เชี ย งใหม พระนครศรีอ ยุธยา และกระบี่ เป นต น ระหวางการเดิ นทาง นอกจากสามารถชมทิวทัศ น ที่
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สวยงาม ยังไดเปดโลกทัศนของขาพเจา เพราะในขั้นตอนนี้เราไดรับประสบการณชีวิตมากขึ้น เจอกับคนที่ไมรูจัก ไมวาจะเกิด
อะไรขึ้นระหวางพวกเรา สุดทายก็สรางความทรงจําที่งดงามเกี่ยวกับการเดินทาง ขาพเจาคิดเสมอวานี่เปนเรื่องที่มหัศจรรยใน
ชีวิต และนี่ก็เปนการเดินทางที่ยอดเยี่ยม ขาพเจาชอบความรูสึกอยางนี้ เพลิดเพลินกับชีวิตแบบนี”้ หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ความ
วา “เมืองไทยเปนเมืองสวยงาม ขาพเจาไดโอกาสไปเที่ยวที่ตางจังหวัดหลายครั้งไมวาภาคใตหรือภาคเหนือ ทะเลหรือแมน้ํา
ภูเขาหรือปา ก็มีลักษณะพิเศษของตนเอง โบราณสถานของพระนครศี (ศรี) อยุธยาทําใหเราเขาใจประวัติศาสตร วัดรองขุน
ของเชียงรายทํ าใหเ ราไดรูวานรกและสวรร (สวรรค) เป นอยางไร สระมรกตของกระบี่ ทําใหเราไดช มธรรมชาติม หัศ จรรย
นอกจากนั้น ฉันก็ชอบน้ําทะเลสีเขียวและสีฟา ชอบดําน้ําและนอนที่ชายหาด เปนตน ในความเปนจริงคือ จังหวัดนครปฐมก็
สวยงาม มีพระปฐมเจดีย สนามจันทร แมน้ําทาจีน”
นอกจากนี้ กิจกรรมเช นงานวันลอยกระทงและวันสงกรานตที่ มหาวิ ทยาลัย จัด และนักศึกษาจีน หลั กสู ตรอบรม
ภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีโอกาสเขารวม ก็สงผลตอความคิด
ความรูสึกของนักศึกษาเหลานั้นและเปนผลใหนักศึกษานําเสนอภาพแทนประเทศไทยดวยเชนกัน ดังที่นักศึกษากลาววา “เมื่อ
วันลอยกระทง อาจารยสอนเราทํากระทง เมื่อวันสงกรานต มหาวิทยาลัยจัดงานสงกรานตใหพวกเราเขารวมและสาดน้ําดวย นี่
ทําใหขาพเจารู (รูจัก) วัฒนธรรมไทยมากขึ้น” หรืออีกตัวอยางหนึ่งที่วา “วันลอยกระทงเปนประเพณีของไทย ขาพเจาเคยเขา
รวมงานของวันลอยกระทง ขาพเจารูสึกมีความสุขมาก เพราะขาพเจาลอยกระทงที่แมน้ําขาพเจาขอพร ขาพเจารูสึก [วา] คน
ไทยมีความกตัญู พวกเขาขอขมาแมน้ํา เพราะวาพวกเขาใชน้ําดื่ม อาบ และแมน้ําก็เปนที่อาศัยของสัตวน้ําตางๆ พวกเขามี
วัฒนธรรมหลายอยาง ขาพเจ าสามารถเรี ยนรู ได ” จะเห็นไดวา การจั ดกิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิ ทยาลัย รวมถึงการจั ด
โครงการตางๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนสงผลตอความรับรูและความประทับใจของนักศึกษาจีน หลักสูตร
อบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดเปนอยางดี และทําใหนักศึกษา
นําเสนอภาพดังกลาวผานสุนทรพจนของตน
ภาพแทนประเทศไทยในเชิงบวกที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานสุนทรพจนของตน มิเพียงเปนภาพที่โตกลับภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของ
ชาวตะวันตกที่ปรากฏในงานวิจัยที่มีมากอนหนาเทานั้น หากยังเปนเครื่องยืนยันถึงสัม ฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยของศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควบคูกับการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ
ใหแกนักศึกษา ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นตอไปในอนาคตไดดวย
อยางไรก็ตาม ในอี กดานหนึ่ง นั กศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึ กษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังนําเสนอภาพแทนประเทศไทยในเชิงลบ แมจะมีเพียงรอยละ 14.84 ก็ตาม ในมุมมองของ
นักศึกษาจีน สิ่งที่ไมพึงปรารถนามากที่สุดก็คือสภาพอากาศที่รอนเปนสวนมาก ดังที่มีนักศึกษากลาววา “เมืองไทยรอนมาก ใน
วันแรก [ที่] มาเมืองไทย ขณะลงเครื่องบิน เหมือนเดินจากตูเย็นเขาไปเตาอบ ตั้งแตมาเมืองไทย ทุกวันก็เหงื่อออกบอยๆ แคมี
เวลาสวนเล็ ก (บางเวลา) รูสึ กเย็ น” หรืออีกตั วอย างหนึ่ง ความว า “เมื่อลงเครื่องบิน ดิฉั นก็ รูสึกอากาศร อนมาก หายใจก็
ลําบาก อากาศรอนมาก กินไมอรอย นอนก็ไมดี (ไมหลับ) รูสึกวาเมืองไทยไมเหมือนที่คิดไว” แมสภาพอากาศของประเทศไทย
จะเปนผลมาจากที่ตั้งซึ่งอยูใกลเสนศูนยสูตรอันสงผลใหอากาศรอนโดยมากและไมอาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ได กระนั้นก็ตาม ควร
สงเสริมใหความรูแกนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม หรื อชาวต างชาติเ กี่ยวกับการปฏิบั ติตนเมื่อตองเผชิญกั บสภาพอากาศร อนของเมืองไทยเป นเวลานาน และหาก
เปนไปไดก็ควรจัดหอพักนักศึกษาตางชาติที่มีระบบถายเทความรอนที่ดีหรือมีเครื่องปรับอากาศภายในหอพัก
อนึ่ ง ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษาจี น หลั กสู ต รอบรมภาษาไทยระยะสั้ น ศู นย ก ารศึ ก ษานั กศึ ก ษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งไดนําเสนอภาพแทนประเทศไทยในเชิงลบ ยังคงมีการนําเสนอภาพความแปลกตาง (exotic)
ที่ไดพบเห็นดวย ดังที่วา “กรุงเทพฯ รถติดมาก ทุกครั้งที่เราไปกรุงเทพฯ เราตองใชเวลานานในการจราจร และเราไปไหนมา
ไหนตองตอรถหลายครั้ง ไมสะดวก” หรือเชนที่ปรากฏในขอความวา “ดิฉันรูสึกวา ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่แบนราบ ดิฉัน
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คิดวามันแปลกคือมีสายไฟมากมายริมถนน และดิฉันก็เห็นวาคนสามารถนั่งหลังรถกระบะ [ได] ในประเทศจีนหลังรถกระบะ
หามคนนั่ง” นอกจากนี้ยังมีภาพที่ถูกนําเสนอวา “ในสายตาดิฉัน เมืองไทยคือเมืองที่ตรงขามกัน คนไทยเกือบทั้งหมดก็ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา แตการคาบริการทางเพศก็พัฒนามาก ไมรูเพราะอะไร นอกจากนี้ดิฉันคิดวา คนไทยขับรถเร็วมาก คนไทย
ทําอะไรก็ชาๆ นอกจาก (ยกเวน) ขับรถ เมื่อขับรถพวกเขาลืมใจเย็น” จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา ภาพแทนประเทศไทยที่
นักศึกษาจีนนําเสนอเปนภาพความแปลกตางที่นักศึกษาไดประสบในประเทศไทย ไมวาจะเปนภาพถนนที่มีสายไฟใหเห็นทั่วไป
ภาพรถกระบะที่คนสามารถนั่งดานหลังได ภาพการจราจรที่ติดขัดทําใหเดินทางไมสะดวกและใชเวลานาน ภาพคนไทยที่ดูใจ
เย็นแตขับรถเร็ว และภาพประเทศไทยที่มีการคาบริการทางเพศอันขัดกับศรัทธาตอพระพุทธศาสนาของประชาชน ภาพแทน
แหงความแปลกตางเหลานี้โดยนัยหนึ่งยังคงตอกย้ําภาพแหงความเปนอื่นในลักษณะเดียวกับภาพแทนประเทศไทยในมุมมอง
ของชาวตะวันตกที่กลาวถึงในงานวิจัยขางตน แตเมื่อพิจารณาวาภาพแทนดังกลาวเปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับภาพแทนใน
เชิ งบวกที่ป รากฏในการวิ จัย ครั้ งนี้ ภาพแทนประเทศไทยในแงค วามแปลกตางที่ นําเสนอผ านสุ นทรพจน ของนักศึกษาจี น
หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึ กษานานาชาติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐมก็นับวาเปนสิ่งที่ไมควร
มองขามและสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาเพื่อสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยใหดีขึ้นตอไปได
8. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชคําทางไวยากรณของนักศึกษาจีน โดยเฉพาะการสราง
บทเรียนเสริมเพื่อพัฒนาหรือแกไขเรื่องดังกลาวใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ จากภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนั กศึกษาจีน
หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยเห็นวาควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน
เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูดานวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย อันจะสงผลตอความเขาใจอันดีของนักศึกษาจีน
หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พึงมีตอไปในอนาคต
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ยุติธรรมชุมชนกับศาลยาเสพติด
Community Justice and Drug Court
ปยะพร ตันณีกุล
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
piyaporn7230@gmail.com
บทคัดยอ
ยุติธรรมชุมชนประกอบดวยหุนสวนยุติธรรมชุมชนหลาย ๆ สวนมาชวยกันเพื่อปองกันอาชญากรรม สรางความเปนธรรม
และความสงบสุขของชุมชน หุนสวนยุติธรรมชุมชน เชน ตํารวจชุมชน ทนายชุมชน อัยการชุมชน ศาลชุมชน การแกไขฟนฟู
ชุมชน ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติดสําคัญยิ่งยุทธศาสตรหนึ่งคือ การกอตั้งศาลยาเสพติด
(Drug Court) ซึ่งถือเปนศาลชุมชนประเภทหนึ่ง เพื่อใหการบําบัดฟนฟูแกผูติดยาเสพติด ศาลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาที่วา
จะไมท อดทิ้ง สมาชิกของชุ มชนคนใดให อยูข างหลั ง ไดมี การศึ กษาความสัม พันธระหว างยาเสพติด กับ อาชญากรรม พบว า
การใชมาตรการจําคุกระยะสั้นโดยไมไดใหการบําบัดรักษา ไมมีผลตอการลดการใชยาเสพติด ศาลยาเสพติดจึงนับไดวาเปน
กระบวนทัศนใหมของงานยุติธรรมทางอาญาที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา ภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ
คําสําคัญ: ยุติธรรมชุมชน ศาลยาเสพติด ยาเสพติด
Abstract
Community Justice consists of many community justice partners joining together in order to
preventing crime, fairness and community peace. Community Justice Partners are community polices
attorneys, courts, and rehabilitation. The best strategy of community justice involved with drug problems
is Drug Court Establishment. This court is one of the community courts which rehabilitate any drug addict.
Drug Court focuses on the philosophy that no one in the community was left behind. According to the
relationship between drug and crime, the study found that a short imprisonment could not reduce drug
use. Drug Court is a new paradigm of criminal justice which allows community to solve problems together
within probation condition.
Keywords: community justice, drug court, drug
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บทนํา
ปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปนผลกระทบมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม สังคม และการเมือง
โดยสันนิษฐานวายาเสพติดมีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยตอนตนแลว โดยเขามาในรูปของการคาขายกับชาวจีน และชาวจีนไดนํา
ฝนเขามาดวย นอกจากนี้ยังไดเรียนรูการปลูกฝนจากพวกตุรกีและอาหรับ เพื่อนํามาเปนยารักษาโรคปวดทั้งหลายและโรค
ทองรวงมากกวาเพื่อเสพแตเมื่อผูใชฝนจนถึงขั้นติดแลวก็จะแสวงหาเพื่อเสพมิใชเพื่อรักษาโรคอีกตอไป และมีพัฒนาการของ
สารเสพติดขึ้นไปเรื่อยๆ เชน พัฒนาจากฝนมาเปนเฮโรอีน ยาบา ยาเค ยาไอซ เปนตน ทําใหประเทศไทยตองหามาตรการ
ต างๆเพื่ อจั ด การ ปราบปรามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งยาเสพติ ด ให ห มดจากสั ง คมไทย ซึ่ ง เป น เรื่ องที่ ทํ าได ย าก จึ ง หาวิ ธีอื่ นที่ เ ป น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหมสําหรับผูติดยาเสพติดไวหลายทาง แตที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การนําตัวผูกระทําความผิด
เขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และการใช
กระบวนทัศนใหมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด คือ กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
ยุติธรรมชุม ชน (Community justice) หมายถึง การดําเนิ น กิจกรรมชุมชน โดยชุมชนรวมกันเอง หรือรวมกั บ
ภาครัฐในลักษณะของหุนสวน โดยการนําทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใชเพื่อสรางภูมิคุมกัน ความปลอดภัย
จากอาชญากรรม ความเปนธรรม และความสงบสุขของชุมชน ยุติธรรมชุมชนจะตองประกอบดวยหุนสวนยุติธรรมชุมชนจาก
หลาย ๆ สวนมาชวยกันเพื่อใหประสบความสําเร็จ หุนสวนยุติธรรมชุมชน เชน ตํารวจชุมชน ทนายชุมชน อัยการชุมชน ศาล
ชุมชน การแกไขฟนฟูชุมชน ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติดสําคัญยิ่งยุทธศาสตรหนึ่งคือ
การกอตั้งศาลยาเสพติด (Drug Court) ซึ่งถือเปนศาลชุมชนประเภทหนึ่ง เพื่อใหการบําบัดฟนฟูแกผูติดยาเสพติด ศาลยาเสพ
ติดยึดหลักปรัชญาที่วา จะไมทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดใหอยูขางหลัง แตจะพยายามทําใหสมาชิกทุกคนเขาดวยกันไดโดย
ไมคํานึงวาเขาเหลานั้นคนใดคนหนึ่งจะเคยผิดพลาดอยางรายแรงมากอนเพียงใดก็ตาม จากจํานวนนักโทษที่เพิ่มขึ้น พบว า
1
เปนนักโทษในคดีย าเสพติดเปนสวนใหญถึงรอยละ 71.86 (สํารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560) แมจะมีมาตรการบําบั ด
ในขณะอยูในเรือนจํา แตกไ็ มมีผลตอการลดการใชยาเสพติด ดวยเหตุผลดังกลาว จึงคิดคนหาแนวทางที่จะใหการบําบัดรักษา
แกผูกระทําผิดในขณะที่อยูในชุมชนภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ
จากการกํ าหนดให ผูเสพเป นผูป วย ศาลยาเสพติ ดนับ ไดวาเปนกระบวนทัศน ใหม ของงานยุติธรรมทางอาญาที่ใ ห
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา มีการอาศัยความรวมมือรวมใจจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ ทีมีความมุงหมายเดียวกัน
เพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหกลับสูสังคมและดําเนินชีวิตอยางคนปกติ โดยไมมีคดีติดตัว การใชศาลเสพติดจะเปนการฟนฟูโดย
คํานึงถึงตัวผูเขารับการบําบัดโดยตรง มีการจัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับแตละคน มีทั้งการควบคุมตัวไวในสถานบําบัดหรือไม
ตองควบคุมโดยใหกลับไปอยูในชุมชนของตนเองภายใตการควบคุมดูแลของศาล
ศาลยาเสพติด ถือไดวาเปนการใชห ลักแทนการดําเนินคดีอาญา ดวยการเบี่ย งคดียาเสพติด ออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมแบบปกติตั้งแตชั้นอัยการ ซึ่งเปนการลดภาระของกระบวนการยุติธรรม ทําใหสามารถลดปริมาณคดีที่มาสูศาล และ
ลดปริมาณผูตองขังในเรือนจํา อันหมายถึงการลดภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบยุติธรรมอีกดวย
ผูที่ผานกระบวนการศาลยาเสพติดและบําบัดจนสําเร็จไดผลเปนที่นาพอใจ จะพนจากความผิดที่ถูกกลาวหา ทําใหไม
มีประวัติคดีอาญาติดตัว

1

กรมราชทัณฑ. (2560). สถิตผิ ูตอ งราชทัณฑคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ สํารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 . คนเมื่อ 1
กรกฎาคม 2560, จาก http://www.correct.go.th/stat102/display/drug_select_date_user.php
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ศาลยาเสพติด (Drug Court) คืออะไร
ศาลยาเสพติด คือ ศาลชํานัญพิเศษที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคดียาเสพติด โดยใชวิธีการควบคุม การตรวจสารเสพติด
การใหการบําบัด และการสนับสนุน แรงจูงใจ พรอมบทลงโทษเมื่อมีการฝาฝนคําสั่ง โดนศาลยาเสพติดจะตองมีความกลมกลืน
ไปกับคําวินิจฉัยของศาล และตองมีการประสานงานกับองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและวิธีการตาง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดานการบําบัดและการประหยัดคาใชจาย2
ชวงป ค.ศ. 1970 รัฐนิวยอรคไดเริ่มใชศาลที่เกีย่ วกับคดียาเสพติดขึ้นเปนครั้งแรก ศาลนี้ถูกจัดตั้งโดยกฎหมายยาเสพ
ติด เรียกอีกอยางวา Rockefeller Drug Laws หลายปผานไป คดีเริ่มเพิ่มมากขึ้น ทําให Narcotics Courts ถือกําเนิดขึ้นมา
ซึ่งนํามาใชสําหรับวินิจฉัยคดีอุกฉกรรจที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และรวมอยูในศาลแบบปกติ
ป ค.ศ. 1980 ศาลตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาประสบปญหาคดีลนศาล เนื่องจากการจับกุมคดียาเสพติดและคดีที่เกี่ยว
ของกับยาเสพติดมีจํานวนมากขึ้น การลงโทษผูกระทําความผิดมีเพียงโทษขั้นต่ําสําหรับความผิดฐานครอบครองและจําหนาย
โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทโคเคน ปญหาคดีลนศาลนี้นําไปสูป ญหาคนลนคุก และปญหานี้เกิดขึ้นอยางชัดเจนในเมืองไมอามี่
รัฐฟลอริดา และเขตเมืองใหญที่สําคัญ ๆ
ศาลยาเสพติด เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา ในป ค.ศ. 1989 และตอมาไดกลายเปนตนแบบของศาลยา
เสพติด โปรแกรมของศาลยาเสพติดแหงแรกมี 3 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 และ 2 จะเปนการบําบัดผูติดยาอยางชาๆ และตอเนื่อง
โดยเริ่มที่การจับกุมและขังไวในคุกทหารทีเ่ มืองไมอามี่ และขั้นที่ 3 คือ สงไปยังศาลยาเสพติด โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต
การดูแลของผูพิพ ากษา Herbert Klein ในเมืองไมอามี่ และผูชวย Michael Smith ผูอํานวยการศูนยบําบัดผู ติดยาใน
โรงพยาบาล Lincoln รัฐนิวยอรค และอธิบดีกรมอัยการของเมืองไมอามี่ คือ Janet Reno โดยมีการจัดตั้งทีมพิเศษขึ้นมาเพื่อ
เขารวมกระบวนการศาลยาเสพติด โดยดําเนินการอยูภายใตโครงสรางของศาลที่มีอยูเดิม มีลักษณะการบริหารงานยุติธรรม
เฉพาะของตนเอง เพราะเปนการสรางความสัมพันธแบบปดระหวางเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมกับผูเชี่ยวชาญทางการ
บําบัดรักษาผูติดยา คณะทํางานจะประกอบดวย
ทีมที่ 1 ศาล อัยการ ทนาย เจาหนาที่คุมประพฤติ ผูประเมินผลผูเสพยาเสพติด โดยมีผูพิพากษาเปนหัวหนาทีม
ทีมที่ 2 คณะทํางานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาบําบัดฟนฟู
โดยทั้งสองทีมนี้จะทําความตกลงรวมกันเพื่อสนับสนุนและดําเนินการฟนฟูผูเขารับการบําบัดอยางตอเนื่องและจริงจัง มีการ
ควบคุมดูแลอยางเขมงวด เชน การตรวจสารเสพติดเปนประจํา การมาศาล เปนตน และศาลยาเสพติดจะเสนอแรงจูงใจใหกับ
ผูเขารับการบําบัดที่เขารับการบําบัดจนจบโปรแกรม พรอมทั้งบทลงโทษสําหรับผูที่เขารับการบําบัดแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ3
การทํางานของศาลยาเสพติด
ภารกิจของศาลยาเสพติด คือ การหยุดยั้งผูติดยาเสพติดและผูดื่มแอลกอฮอล ซึ่งผลจากการเสพอาจนําพาไปสูการ
ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ มีการจัดตั้งทีมงานศาลยาเสพติดขึ้น ซึ่งจะตองเปนหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล อมของ
ระบบงานยุติธรรม ตองสรางการทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมและผูเชี่ยวชาญในการบําบัดผูติด
ยาเสพติด ในทีมจะประกอบดวย ผูพิพากษา พนักงานอัยการ ทนายจําเลย เจาหนาที่คุมประพฤติ ผูตรวจสอบสารเสพติด
ผูเชี่ยวชาญในการบําบัดผูติดยาเสพติด เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย (เชน ตํารวจ พนักงานฝายปกครอง) ผูจัดการคดี และผู
2

National Association of Drug Court Professionals. (n.d.). What are Drug Courts?. Retrieved June 2, 2017, from
http://www.nadcp.org/ learn/what-are-drug-courts
3
Alex G.Brumbaugh (1994). “Why Drug Courts Work”. Retrieved June 2, 2017, from http://www.
stillpointpress. com/drugerts.htm
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ประสานงานโครงการ ซึ่งตองทํางานรวมกันและทําหนาที่ควบคุมตรวจตราผูเขารับการบําบัดอยางสม่ําเสมอ พรอมกันนั้นตอง
เตรียมรับมือกับปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานเพื่อที่จะใหเกิดความสมดุลของอํานาจบังคับบัญชา การควบคุม การ
สนับสนุนและการชวยเหลือ โปรแกรมของศาลยาเสพติดตองมีความเขมงวด มีการควบคุมอยางเขมขน โดยสังเกตเห็น ไดจาก
การตรวจสารเสพติดอยางสม่ําเสมอและมาศาลตามนัดทุกครั้ง และถาผูเขารับการบําบัดไมสามารถทําตามโปรแกรมได ผูเขา
รับการบําบัดจะตองถูกนําตัวกลับเขาสูกระบวนการพิจารณาทางอาญาตามปกติ
ผูประสานโครงการจะนัดประชุมและอภิปรายถึงความคืบหนาของผูเขารวมโครงการ และทีมงานจะกําหนดขอเสนอ
แนะสําหรับการลงโทษหรือการสงเสริมผูเขารวมโครงการ ซึ่งขึ้นอยูกับความยินยอมหรือไมยินยอมของผูเขารวมโครงการนั้นใน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโครงการ4
คุณสมบัติของผูที่จะเขาสูโปรแกรมของศาลยาเสพติด
ศาลยาเสพติดมีเปาหมายที่กลุมผูติดยาเสพติดทั้งที่เปนเด็กและผูใหญที่ถูกจับกุมในขอหาเสพยาเสพติด หรือกระทํา
ความผิดทางอาญาประเภทอื่นที่สืบเนื่องมาจากการเสพยาเสพติด หรือเคยถูกตัดสินวามีความผิดและมีคําพิพากษาลงโทษแลว
และไมไดผานกระบวนการพิจารณาโดยศาลยาเสพติด โดยผูกระทําผิดเหลานีจ้ ะถูกประเมินจากสถานพยาบาลโดยทีมงานของ
ศาลยาเสพติด ผูกระทําผิดที่ถูกประเมินสารเสพติดแลวจะถูกแยกออกมาพิจารณาคดีโดยศาลยาเสพติด
การเขารวมโครงการของศาลยาเสพติดตองเปนไปดวยความสมัครใจ ถาจําเลยเลือกศาลยาเสพติด จําเลยตองเปนผูมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกอนการรับเขาสูโครงการ สําหรับประเด็นในการพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของจําเลยในการเขาสู
โครงการ คือ
- จําเลยเกี่ยวของกับสุราหรือยาเสพติดหรือไม
- จําเลยมีถิ่นที่อยูภายในเขตอํานาจศาลหรือไม
- จําเลยกระทําผิดโดยมีผูเสียหายหรือไม และมีประเด็นพิพาทเรื่องการชดใชความเสียหายหรือไม รวมทั้งผูเสียหายมี
คําคัดคานหรือไมในการเขารวมโครงการ
-จําเลยเปนผูกระทําผิดหรือไม
การตัดสินคุณสมบัติที่เหมาะสมนี้อยูบนพื้นฐานทางกฎหมายและการตรวจสอบทางการแพทย โดยระบบตัดสินการ
เขาสูโครงการศาลยาเสพติดของแตละมลรัฐมีความแตกตางกันในวิธกี าร รวมถึงจุดมุงหมายของศาลยาเสพติดในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูเขารวมโครงการก็แตกตางกัน อยางไรก็ดี พนักงานอัยการจะเปนผูตัดสินถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมทางกฎหมาย แตหากจําเลย
กําลังอยูในระหวางคุมประพฤติและฝาฝนกฎระเบียบการคุ มประพฤติ หนวยงานคุมประพฤติจะเปนผูตัดสินถึงคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมทางกฎหมาย
เมื่อปรากฏวาจําเลยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทางกฎหมาย จะเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาดวยการตรวจสอบทาง
การแพทย โดยผูชํานาญการบําบัดรักษาจะเปนผูสัมภาษณผูเขารวมโครงการบําบัดของศาลยาเสพติด และผูนั้นจะตองตอบ
คําถามของผูชํานาญการตามแบบชุดถามตอบที่กําหนดไวเพื่อเปนเครื่องมือตัดสินวาประเภทของปญหาการใชยาเสพติดของ
จําเลยคืออะไร โดยกอนการเขาสูกระบวนการของศาลยาเสพติด จะมีการกลาวถึงขอกําหนดตาง ๆ กับผูประสานงานโครงการ
และผูพิพากษา เริ่มตั้งแตประเด็นดานขอหา สถานะของผูเขารวมโครงการตั้งแตกอนการรับสารภาพและหลังการรับสารภาพ
โดยบางคนอาจถูกฟองคดีอาญารายแรงมาแลว บางคนอาจไมเคยถูกฟองคดี บางคนอาจไดรับโทษจําคุกมาบางแลวก็ได ถา
พบวาจําเลยเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตอศาลยาเสพติด จําเลยตองตกลงเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับทั้งหมดของโครงการ ซึ่งถาจําเลยเขารวมโครงการกอนการรับสารภาพ ความตกลงและยิ นยอมนี้อาจทําเปนเงื่อนไข
4

New Jersey Court. (n.d.). Retrieved June 2, 2017, from http://www.judiciary.state.nj.us/criminal/crdrgct.
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ของการใหประกันตัว เพื่อรับประกันวาจําเลยจะมาปรากฏตัวตอศาล หากจําเลยเขาสูโครงการภายหลังการรับสารภาพ ความ
ตกลงยินยอมนี้อาจเปนเงื่อนไขของการคุมประพฤติ5
รูปแบบของศาลยาเสพติด
ศาลยาเสพติดแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1 Speedy Trial and Differentiated Case Management (DCM)
เปนรูปแบบของการพิจารณาคดีแบบรวบรัดและรวดเร็ว (Fast Track) ดําเนินการตามกฎหมายใหคดีเสร็จสิ้นไป
อยางรวดเร็ว และมีการแบงแยกคดีอยางชัดเจน
เปาหมายของรูปแบบนี้ คือ ตองการรวมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเอาไวในศาลเดียว ลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีโดย
ปราศจากการผูกมัดกับวิธีทางกฎหมายที่เขมงวด แตคํานึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะ ลดคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่คางอยูใน
ศาลเปนจํานวนมาก และเพิ่มขีดความสามารถของผูพิพากษาในการพิจารณาคดีใหมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศาลยาเสพติด แบบ DCM จะต องมีการจั ดตั้ง แนวทางปฏิบั ติที่ชั ดเจน สม่ํ าเสมอ วันที่ร ะบุไ วใ นการต อรองคํ ารั บ
สารภาพหรือวันที่ในการพิจารณาคดีควรจะมีความแนนอน ไมเลื่อนคดีบอย ๆ การจัดการแยกแยะคดีที่แตกตางกันและการ
จัดการใหการพิจารณาคดีเปนไปไดอยางรวดเร็วควรจะนํามาประยุกตใชรวมกัน และหลีกเลี่ยงการใชคณะลูกขุน
การใชวิธีพิจารณาแบบรวดเร็ว (Fast-Track) พบวา เมื่อมีการเริ่มใชรูปแบบนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับยา
เสพติดไดลดลงอยางมาก ชวยลดคาใชจายและลดปริมาณคดีในศาล
ในรัฐนิวยอรค การตัดสินคดีในศาลยาเสพติดคือทางเลือกสําหรับผูกระทําผิดคดียาเสพติด แตก็ไมคอยไดนํามาใช
เนื่องจากจําเลยสวนมากมักจะปฏิเสธการใหตนสละสิทธิการพิจารณาคดีโดยลูกขุน หรือ จําเลยพยายามใชกระบวนการตอรอง
คํารับสารภาพที่พนักงานอัยการเสนอ เปนที่นาสังเกตวาในรัฐนิวยอรค จะมี Narcotic Court หรือเรียกสั้น ๆ วา N Part
เปนศาลยาเสพติดที่ใชอยูใน 5 เขตของรัฐนิวยอรค จําเลยที่ถูกจับจะถูกนําเขาสู N Part ซึ่งสวนใหญจะเปนจําเลยที่กระทําผิด
ซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติด
รูปแบบที่ 2 Dedicated Drug Treatment
เปนการทุมเทหรือุทิศตนตอการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยมีเปาหมาย คือ การรวบรวมคดีเกี่ยวกับยาเสพติ ดไว
ในศาลเดียว เชื่อมโยงผูกระทําผิดไปสูการบําบัดฟนฟูดวยชุมชน เนนความตองการของผูกระทําผิดเพื่อนําไปสูการจัดการการ
บําบัดที่มีประสิทธิภาพ ลดการใชยาเสพติดและการกลับไปกระทําผิดซ้ํา บรรเทาความกดดันในเรื่องจํานวนคดีที่คางพิจารณา
อยูในศาลปกติ
รูปแบบ Dedicated Drug Treatment จะมีการวางแผนและการสนับ สนุนสงเสริม โปรแกรมการรักษา โดย
โปรแกรมการรักษาผูติดยาเสพติดที่เสนอมาจะตองถูกคัดเลือกและพิจารณาอยางระมัดระวัง ชนิดของการรักษาและวิธีการใน
การรักษาจะตองมีผลใชได นอกจากนี้ โปรแกรมการรักษาตองระบุที่ตั้งในสถานที่ที่ใกลเคียงกับที่ทําการศาล เพื่อใหแนใจวา
ผูกระทําความผิดจะสามารถมาศาลตามกําหนดนัดได
บทวิเคราะห
“ศาลยาเสพติด” ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวาเปนโครงการที่มีประสิทธิภาพมาก ที่ควรนํามาใชเปนแบบอยางกับ
กระบวนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทย เนื่องจากปญหาที่เกิดจากการใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
5

National Association of Drug Court Professionals. (n.d.). What are Drug Courts?. Retrieved June 2, 2017, from
http://www.nadcp.org/ learn/what-are-drug-courts
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ติดที่มีใชอยูในปจจุบันยังมีอยูมาก เชน เมื่อเขารับการบําบัดแลวถอนตัวกลางคัน ศาลปกติไมสามารถเอื้อมมือเขาไปยุงเกี่ยวได
เนื่องจากคดีไดจบไปจากชั้นศาลแลว สอดคลองกับงานวิจัยของเลปกร โกเครือ (2558) เรื่อง “ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินคดีผู
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545” พบวา เมื่อผูเขารับ
การฟนฟู ไม ป ฏิบั ติ ตามแผนฟนฟู กฎหมายให อํานาจเพี ยงแคจําหน ายคดี ชั่วคราว และการจําหนายคดี ชั่ วคราวนั้ นก็ ไ ม มี
บทลงโทษใด ๆ ผูเสพก็กลับมาเสพซ้ําอีก นอกจากนี้ เจาหนาทีม่ ีไมเพียงพอที่จะคอยติดตาม เนื่องจากมีผูเขารับการบําบัดมาก
แตงบประมาณมีไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด (2548) เรื่อง “ผลการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545” พบวา ปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 คือ งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมสามารถ
รองรับผูปวยไดเพียงพอ ทําใหการบําบัดไมไดผล
จากการศึกษาศาลยาเสพติดในประเทศตาง ๆ ทําใหพ บวา โครงการของศาลยาเสพติด ที่เหมาะสมและสามารถ
นํามาปรั บใช ในประเทศไทยนั้ น ในช วงแรกควรจะให ร วมอยูกับ ศาลจัง หวัด หรือศาลแขวงไปก อนโดยอาจใชวิธีการเกลี่ ย
อัตรากําลัง ผูพิพากษามาดําเนินการแทนการขออั ตรากําลัง ใหมเ พิ่มเติม เพื่อเป นการประหยัดงบประมาณ โดยอาจใหมี ผู
พิพากษาคนเดียวหรือ 2 คน ซึ่งรับผิดชอบเฉพาะงานคดียาเสพติดเปนผูพิจารณา ควรมีวิธีพิจารณาสําหรับคดียาเสพติดเปน
การเฉพาะ โดยเนนความรวดเร็วและวิธีการบําบัดที่เหมาะสมกับผูเขารับการบําบัดแตละรายเปนหลัก คดีที่จะเขาสูโครงการ
ศาลยาเสพติด ในระยะแรกควรเปนคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดและมีอัตราโทษไมสูงนัก เพื่อเปนการลดจํานวนคดีที่ จะไปสูศาล
แบบปกติ เมื่อโครงการนี้ใชไดผลดี จึงขยายไปสูคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติด เชน ลักทรัพยหรือชิงทรัพยเพื่อไปซื้อ
ยาเสพติด ขมขืนหรือฆาผูอื่นเนื่องมาจากเมายา ไมมีสติ เปนตน
ผูพิพากษาจะตองมีการประสานงานกับชุมชนในการคุมประพฤติ และจะตองมีการติดตามประเมินผลผูเขารับการ
บําบัดเปนระยะ ๆ ควรเปนโครงการที่รวมมือกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
นักสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิ ทยาหรือจิตแพทย องคกรฝกอาชีพ สถาบันการศึกษา เปนต น มีการวิ เคราะห
รวมกัน มิใชเปนเพียงการดําเนินการตามนโยบายของหัวหนาหนวยงานเทานั้น เพื่อเปนแนวทางในการบําบัดรักษาใหตรงกับ
สภาพปญหาที่แทจริง
ควรจัดใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโครงการ เชน การใหผูเขารวมโครงการของศาลยาเสพติดสามารถกลับไปบําบัด
ในชุมชนที่ตนอาศัยอยูได โดยตองมีการทําความเขาใจกับคนในชุมชนวา ผูติดยาเสพติดไมไดเปนคนที่นากลัวอยางที่ทุก ๆ คน
คิด และเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนที่วา ผูติดยาเสพติดเปนอาชญากรใหเปนวา ผูติดยาเสพติดเปนผูปว ย ที่ทุก ๆ คนใน
ชุม ชนจะต องช วยกั นประคั บประคองใหผู ติ ดยาเสพติ ด ผานพนชวงวิกฤติข องชี วิต ไปใหไ ด ไม ตั้ง ขอรั ง เกี ยจ ชั กชวนให ทํ า
กิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน ใหถือวาเขาเปนหุนสวนของชุมชน ที่คนในชุมชนจะไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง และใหเขากลับมา
เปนคนดีของสังคมและอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุข ซึ่งสอดคลองกับจุฑารัตน เอื้ออํานวย (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ยุติธรรมชุมชน: การเปดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนวา ยุติธรรมชุมชนจะ
ถือวาชุมชนเปนหุนสวน โดยมีกิจกรรมหลักคือปองกันควบคุมอาชญากรรม แกไขขจัดความขัดแยงดวยวิธีการเชิ งสมานฉันท
สงผูกระทําผิดคืนสูชุมชนโดยกิจกรรมที่ดําเนินการจะเปนแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ มีเปาหมายสําคัญในการสรางพลังความ
เขมแข็งใหแกชุมชน รักษาความปลอดภัยและอํานวยความยุติธรรมระดับชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน6
ในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดนั้น อาจใหเอกชนเขามาดําเนินการใหการบําบัดได โดยตองมีการเสนอโปรแกรมใน
การบําบัดใหศาลและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาถึงขอดีขอเสียของโครงการที่เสนอมา โดยคํานึงถึงประโยชน
ของผูเขารับการบําบัดเปนหลัก เชน โครงการนั้นตองประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญทางการบําบัดจริง ๆ หรือตองมีคาใชจายที่ไม
6

จุฑารัตน เอื้ออํานวย และคณะ. (2551). ยุติธรรมชุมชน: การเปดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม. (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) หนา 15-16.
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แพง เปนตน นอกจากนี้ โครงการในศาลยาเสพติดจะตองมีระยะเวลาในการบําบัดที่ยาวนาน อยางนอย 12 เดือน – 18 เดือน
ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับผูที่เขารับการบําบัดของ Center for Substance Abuse Treatment พบวา ระยะเวลาในการ
บําบัด ควรใชเวลาไมนอยกวา 90 วัน จึงจะไดผล และถาจะใหไดผลดียิ่งไปกวานั้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรจะใชเวลา
ในการบําบัดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป7
ควรมีการสาธิตเกี่ยวกับกลุมที่ใชบําบัด มียุทธศาสตรกระตุนการบําบัดโดยเนนที่พฤติกรรมการรับรูของผูเขารับการ
บําบัดให มีความรูสึกวาอยากจะรักษาใหหาย โดยอาจจะอยูใ นรูปของการบําบัดทางร างกาย จิตใจ และการดูแลที่ ตอเนื่อง
บางครั้ง อาจอนุญาตใหติดตอกับครอบครัวไดทุกเดือน (กรณีที่ถูกสงตัวเขาสถานบําบัดยาเสพติด ไมไดอยูในชุมชนของตนเอง)
เปนตน
ยิ่งกวานั้น ตองมีการพัฒนาคุณสมบัติของผูที่จะเขามาทํางานในโครงการศาลยาเสพติด เพราะตองเปนการทํางาน
รวมกับชุมชน จึงตองมีทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ ระดับความอาวุโส มีการจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบํ าบัด กฎหมาย
สิ่งที่เกี่ยวของกับยาเสพติดอยางสม่ําเสมอ
การนําแนวคิดตามยุทธศาสตร ยุติธรรมชุมชนกับศาลยาเสพติด มาใชแกปญ
 หายาเสพติดในกรณีของประเทศไทยนั้น
ถือไดวาเปนการเริ่มตนที่ถูกทางถาจะทํา แตงานดังกลาวจะเห็นวาไมสามารถทําใหเกิดยุติธรรมชุมชนได เพียงชั่วขามคืน แต
ตองเปนงานที่อาศัยความประณีต พิถีพิถันทั้งทางดานศาสตรและศิลป ขอมูล กําลังคน เงิน เวลา กฎ ระเบีย บตาง ๆ รวมถึง
ความพอเหมาะพอดี สวนผสมที่ลงตัวของแตละชุมชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น การจะทําใหโครงการนี้เกิดขึ้นไดและมีความ
ยั่งยืน จะตองอาศัยผูบริหารที่มีวิสัยทัศน จําเปนตองมีการวางยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานใหดี เพื่อใหสิ่งที่ลงแรงกาย
แรงใจไปไมสู ญเปลา และหากสามารถนํามาใชได จริ ง อาจทําใหสั งคมมีค วามปลอดภั ยมากขึ้ น และยัง เปนการให โอกาส
ผูกระทําผิดไดพัฒนาตนเอง สามารถกลับไปใชชีวิตรวมกับคนในชุมชนไดอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังชวยในการแกปญหาอื่นๆที่มีผล
เกี่ยวเนื่องกัน เชน การลดความแออัดภายในเรือนจําที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูตองขัง รวมถึงการลดลงของอัตราการกระทํา
ผิดซ้ําที่เปนสิ่งที่ทําใหผูคนในสังคมเกิดความรูสึกปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดยอ
บทความวิ จัย ฉบั บนี้ มีวัตถุ ประสงคเ พื่อ 1) เพื่อศึกษาหาระดับคุ ณภาพการใหบ ริการของคณะวิ ทยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยเก็บขอมูลวิธีการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 278 ชุดโดยใชหลักเกณฑของการวิจัยเชิงปริมาณ กําหนดตัวแปรดวยวิธีเชิงนิรนัย ในการนําแนวคิดจากทฤษฎี
ตาง ๆ มาสรางสมมติฐาน เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพิสูจนตัวแปรเชิงสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
และศึกษาคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี โดยอาศัยสถิติการวิเคราะหค า
ความแปรปรวน (ANOVA) จากผลการวิจัยพบวา
1. ระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อนํามาพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความหนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความมั่นใจ ดานการเอาใจใส ดาน
รูปธรรมของการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคุณภาพการใหบริการในระดับมากทุกดาน
2. ปจจัยสวนบุคคลที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพศ อายุ
สาขาวิชา ชั้นปการศึกษา การขอรับบริการ) โดยรวมไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
คําสําคัญ: คุณภาพ การใหบริการ
Abstract
The research aimed to 1) investigate the level of service-giving quality of the Faculty of Management
Science, Kanchanaburi Rajabhat University, and 2) to study the differences of personal factors toward the
service-giving quality in Faculty of Management Science, Kanchanaburi Rajabhat University. The 278 samples
were collected by accidental Sampling. Employing the criteria of quantity research. The variables were
obtained by deductive method. Various theories and concepts were used to build hypothesis. A constructed
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5-level questionnaire with the reliability of 0.89 was used as a tool to collect data. The statistics employed
for data analysis were Pearson’s Product Moment Correlation. The service-giving quality was analyzed
by ANOVA. The research findings were as follows:
1. The level of the service-giving quality of The of the Faculty of Management Science, Kanchanaburi
Rajabhat University was at a high level in ever aspects as written in descending order: reliability, responsiveness,
assurance, empathy, and Tangibles.
2. The personal factors affecting the service-giving quality of the of the Faculty of Management
Science, Kanchanaburi Rajabhat University (gender, age, major, class year, and service) overall did not
affect the service-giving quality, with a statistically significant at the level of .05
Keywords: quality, service
1. บทนํา
ปจจุ บันประเทศไทยมี การเปลี่ย นแปลงเป นอย างมากทั้ ง ในดานเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน (Alder, 2002 อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี, 2542) ทําใหองคกรตางๆ ทําการปรับ
รื้อระบบการดําเนินงาน (re-engineering) (ปฐม มณีโรจน, 2541) รวมทั้งองคกรภาครัฐซึ่งถือวาเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาท
หนาที่สําคัญในการชวยพัฒนาประเทศ และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันสงผลตอการกระตุนใหหนวยงาน
ของรั ฐและเอกชนตางตระหนักถึ งความสํ าคัญของคุ ณภาพในการใหบริ การ (Service Quality) และความพร อมในการ
ตอบสนอง (Responsiveness) ซึ่งก็คือความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอรวมถึงความสามารถในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว
และความพรอมในการใหขอมูลแกผูรับบริการซึ่งมีผลตอความสามารถในการแขงขันและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
คณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน คือ คณะวิทยาการจัด การผลิตบัณฑิตที่มีคุ ณภาพ เปนเลิศทางวิชาการ พัฒนา
ทองถิ่น เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน และพันธกิจ ผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสาร
และ เทคโนโลยี สารสนเทศมีค วามสํานึกในความเปนไทยมีความรักและความผู กพั นต อทองถิ่ น วิ จัย หรื องานสรางสรรค ที่
เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน และเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง
คุณคาเพิ่มใน การดําเนินชีวิต การพัฒนา คณะอยางสมบูรณ ในสวนที่เกี่ยวกับผูใชบัณฑิต คณะฯ ไดมีการประเมินผลความพึง
พอใจเกี่ยวกับ ตัวบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และไดสรุปผลเกี่ยวกับความพึงพอใจเก็บเปนขอมูลทางสถิติไวใน รายงานประจําของ
คณะฯ ซึ่งในปจจุบันคณะฯ ยังขาดขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับ ตัวนักศึกษาที่สะทอนถึงความตองการและระดับคุณภาพของการ
ใหบริการในดานตางๆ
ดังนั้น คณะผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใชเปนขอมูลในการวางแผนบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตอ ไป
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาหาระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
2.2 เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ความแตกต า งของป จจั ย ส ว นบุ ค คลที่ มี ต อคุ ณ ภาพการให บ ริ การของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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3. สมมติฐาน
3.1 ผู รั บ บริ การที่ จําแนกตามเพศแตกต างกั น มี ร ะดั บ คุ ณภาพของการให บ ริ การของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
3.2 ผูรับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
3.3 ผูรับบริการสาขาวิชาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
3.4ผูรับบริการชั้นปการศึกษาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
3.5 ผู รั บ บริ การที่ ม าขอรั บ บริ การแตกต า งกั น มี ร ะดั บ คุ ณภาพของการให บ ริ ก ารของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ขอมูลที่ไดจากการประเมินสามารถเปนขอมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาการใหบริการของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใหมีคุณภาพมากขึ้น
4.2 ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการสามารถนําขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ
ตอไป
5. ขอบเขตของงานวิจัย
นักศึกษาภาคปกตินักศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 278คน
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อจะนํามาเปนแนวทางและกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปประเด็นสําคัญดังนี้
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
กรอบแนวคิด
กรอบแนวความคิ ด คุ ณภาพการให บ ริ การของคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ได จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ตัวแปรอิสะ
ตัวแปรตาม
คุณภาพในการใหบริการ
ปจจัยสวนบุคคล
- ความนาเชื่อถือ
- เพศ
- การตอบสนอง
- อายุ
- สาขาวิชา
- การใหความมั่นใจ
- ชั้นปที่ศึกษา
- การเอาใจใส
- งานที่ขอรับบริการ
- รูปธรรมของการบริการ
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7. ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ ได แ ก นั กศึ ก ษาภาคปกติ ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุรี จํานวน 912 คน (ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งการศึกษาใน
ครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาประชากรมีโอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของประชากรในการวิจัย ผูศึกษาไดใชสูตรคํานวนกลุม
ตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane (อางถึงใน พิชญาณี กิติกุล, 2549, หนา 106) จึงกําหนดประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง (n)
จํานวนทั้งสิ้น 278 คน ที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (e) รอยละ 5 การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาครั้งนี้ใช วิธีสุม
ตัวอย างแบบไม มี โ อกาสทางสถิ ติ (Non Probability sampling) โดยผู วิจัย เลื อกใช วิธี การสุ ม โดยบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) โดยการหานักศึกษาจํานวนหนึ่งที่เปนกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่สํารวจจากนักศึกษาที่มาติดต อ
เพื่อขอรับบริการจากคณะวิทยาการจัดการ
7.1 รูปแบบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ การนําแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ที่ไดรับ
การพิสูจนแลวมาสรางสมมติฐาน เพื่อพิสูจนสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพื่อศึกษาคุณภาพ
การใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเก็บขอมูลเปนตัวเลขโดยจัดแบงตัวเลขเปน 2 ประเภท
คือ ประเภทตัวแปรเหตุ และประเภทตัวแปรผล เมื่อได ขอมูลแลวนํามาวิเ คราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จ รูปทาง
คณิตศาสตร
7.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา
คุณภาพการบริการ (Service Quality) ตามโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman(อางถึงในอารมณ อํานวย, 2558) ซึ่งระบุ
ดาน หรือมิติที่สําคัญตางๆ ที่กอใหเกิดผลรวมในการรับรูของลูกคาวาเปนการบริการที่มีคุณภาพไว 5 ดานที่เรียกวา RATER
คือ รูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง การใหความมั่นใจ การเอาใจใส ดังนี้ผูวิจัยจึงไดคุณภาพการ
บริการ (Service Quality) ตามโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman มาเปนตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย ขอมูลของ
เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา การขอรับบริการ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีซึ่งประกอบดวย 5 ดาน คือ
1. ความนาเชื่อถือ จํานวน 5 ขอ
2. การตอบสนอง จํานวน 5 ขอ
3. การใหความมั่นใจจํานวน 5 ขอ
4. การเอาใจใส จํานวน 7 ขอ
5. รูปธรรมของการบริการจํานวน 5 ขอ
7.3 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีกระบวนและขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ กษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตํารา รวมถึง การรวบรวมวรรณกรรม งานวิ จัยที่ เ กี่ย วข อง ในการ
ใหบริการ
2. รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบสอบถามโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และนําเสนอเพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถึงความถูกตองของขอคําถาม ทั้งดาน
เนื้อหาและความเหมาะสมในการนําแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการตั้งคําถาม
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3. สําหรับแบบสอบถาม จะมีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ
จํานวน 3 ทาน
4. นํ าผลการประเมิ นจากผูท รงคุณวุ ฒิใ นข อที่ 3 มาคํ านวณหาคาความเที่ย งตรงดานเนื้ อหา โดยค าที่
ยอมรับไดจะตองมากกวา 0.5 ในแตละคําถาม จึงจะสรุปไดวาคําถามนั้นตรงประเด็ นที่สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายของ
การวิจัย
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรงแลวนําไปทดลองใช (Try out)
กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ จํานวน 30 คน เพื่อดูวาขอคําถามมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม
6. นํ าขอมู ลจากการทดลองใช (Try out) มาทํ าการวิ เ คราะห เ พื่อหาความเชื่อมั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม
7. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจและปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจและเชื่อมั่นไดวามีความครอบคลุมแลวไป
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่จะทําการศึกษา
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)มีกระบวนและขั้นตอน ดังนี้
1. นํ าแบบสอบถามที่ ปรั บปรุง แก ไขแล วไปทดลองใช (Try out) กับ นักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง
2. นํ าข อมู ล จากการทดลองใช (Try out) มาทํ าการวิ เ คราะห เ พื่อหาความเชื่อมั่ น (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient เปนสถิติวิเคราะหCronbach,
1970อางใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ไดคาความเชื่อมั่น 0.89
7.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ดังนี้
1. ติด ตอประสานงานกับคณะวิท ยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อขอขอมูลเกี่ ยวกั บ
จํานวนนักศึกษา ระดับชั้นป สาขาวิชาของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. ติดตอประสานงานกับนักศึกษาเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. แจกแบบสอบถามให นักศึ กษาภาคปกติ นักศึ กษาของ คณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุรี จํานวน 278คน
7.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ของนักศึกษาเพศ, อายุ, หลักสูตรการศึกษาโดยใชสถิติคาความถี่
และคารอยละ
2. นํ าแบบสอบถามที่ ลงรหัส แลวมาบั นทึ กขอมู ล จากนั้นนํ าข อมู ล ที่บั นทึกแล วมาประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูล โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกั บ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบซึ่งสถิติที่ใช ไดแก
3.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
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3.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตางๆ
3.1.3 คาเฉลี่ยเลขาคณิต (Arithmetic Mean : X ) ใชใ นการวิ เคราะหขอมูลเพื่ อแสดง
ภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีตอแตละคําถาม
3.1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการ
กระจายของขอมูล
3.2 สถิติเพื่อสรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยหาคําตอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (ANOVA)
8. ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สาขาวิช า ชั้นป งานที่ขอรับบริการ ไดผลดั ง นี้
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 278คน สวนมากเปนเพศหญิง 207คน คิดเปนรอยละ 74.5เพศชาย 71คน คิดเปนรอย
ละ 25.5 ตามลําดับ มีอายุ 20-22 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 49.64 รองลงมา อายุ 18-20 ป จํานวน 109 คน คิด
เปนรอยละ 39.20 อายุ 23 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 10.07 และอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
1.07 ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญอยูในสาขาวิชาบัญชี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 31.29 รองลงมาเปนสาขาวิชาการ
จัดการ จํ านวน 65 คน คิ ดเปนรอยละ 23.38 สาขาวิ ชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํ านวน 64 คน คิ ดเปนรอยละ 23.02
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.66 สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.75
และสาขาการตลาด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.87 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชั้นปที่ 4 จํานวน 108 คน
คิดเปนรอยละ 38.84 รองลงมาชั้นปที่ 1 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 37.05 ชั้นปที่ 3 จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ
21.22 ชั้นปที่ 2 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.79 และชั้นปที่ 5 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.07 ตามลําดับ นักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการดานวิชาการและทะเบียน จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 58.99 รองลงมาเปนงาน
กิจกรรม จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 29.85 งานธุรการ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.63 และอื่นๆ จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 2.51 ตามลําดับ
8.1 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการใหบริการการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการโดยการนําเสนอโดย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลจากคาเฉลี่ย ซึ ่ง
ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ความคิ ด เห็ นของนั กศึ ก ษาที่ ต อบแบบสอบถามในการให บ ริ การด านความน าเชื่ อถื อ ทุ กด านอยู ใ นระดั บ มาก
(Mean=4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใหบริการปฏิบัติงานอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได (Mean=4.15), ผู
ใหบริการใหบริการอยางถูกตองและยุติธรรม (Mean=4.14), ผูใหบริการมีความโปรงใสในการใหบริการ (Mean=4.11), ผู
ใหบริการใหบริการดวยความเสมอภาค (Mean=4.10) และผูใหบริการสามารถใหบริการรวดเร็วตรงตอเวลา (Mean=3.98)
ตามลําดับ
ความคิ ด เห็ นของนักนั กศึกษาที่ ต อบแบบสอบถามในการให บ ริการดานการตอบสนอง ทุ กดานอยู ใ นระดับ มาก
(Mean=4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาแสดงออกถึงความตองการจะชวยเหลือผูรับบริการดวยความจริงใจและซื่อตรง
(Mean=4.05), ผูใหบริการมีความอดทนมุงมั่นในการใหบริการ, ผูใหบริการมีความกระตือรือรนในการใหบริการ, ผูใหบริการ
แกปญหาใหลูกคาดวยความรวดเร็ว สุภาพและเต็มใจเมื่อผูรับบริการมีปญหา(Mean=4.02) และผูใหบริการมีความรวดเร็วใน
การบริการ (Mean=3.97) ตามลําดับ
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ความคิ ด เห็ นของนั กนั กศึ กษาที่ ต อบแบบสอบถามในการให บ ริ การด านความมั่ นใจ ทุ กด านอยู ใ นระดั บ มาก
(Mean=4.07) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใ หบริการมีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานและสามารถชี้แจงใหขอมูลแกทาน
ไดเปนอยางดี, ผูใหบริการมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ เปนอยางดี (Mean=4.11), ผูใหบริการสามารถตอบคําถามแก
ทานได อยางถู กต องและเข าใจได เ ป นอย างดี (Mean=4.06), ผู ใ ห บริ การสามารถตอบขอสงสั ย แกท านได อยางชั ด เจน
(Mean=4.05) และผูใหบริการมีความคลองแคลวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (Mean=4.03) ตามลําดับ
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบแบบสอบถามในการให บ ริ ก ารด านการเอาใจใส ทุ ก ด านอยู ใ นระดั บ มาก
(Mean=4.04) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใหบริการสามารถจดจําผูเขามาใชบริการ ไดเปนอยางดี, ผูใหบริการมีอัธยาศัย
ดีและเปนมิต ร (Mean=4.10), แสดงออกถึ งความตองการจะชวยเหลือ ด วยความจริง ใจและซื่ อตรง (Mean=4.09), ผู
ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง (Mean=4.05), ผูใหบริการรับฟงความคิดเห็นของผูมารับบริการ
(Mean=4.04), ผูใหบริการแกปญหาใหผูรับบริการดวยความรวดเร็ว สุภาพและเต็มใจ(Mean=4.01) และผูใหบริการใหความ
สนใจ ใสใจ ตอผูใชบริการ(Mean=3.93) ตามลําดับ
ความคิดเห็นของนักนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานรูปธรรมของการบริการ ทุกดานอยูในระดับ
มาก(Mean=4.06)เมื่ อพิ จารณาเป นรายข อพบว าสถานที่ใ นการขอรั บ บริ การมี ค วามเหมาะสม(Mean=4.10), มี การแยก
ประเภท ติดตอและการใหบริการที่ชัดเจน, ชั้นวางและการจัดวางเอกสารเพื่อใหบริการ มีความเหมาะสม (Mean=4.08),
อุปกรณ เอกสารที่จํา เปนในการขอรับบริการมีความเหมาะสม(Mean=4.07)และชองทางในการติด ตอขอรับบริ การมีความ
สะดวก(Mean=4.00) ตามลําดับ
8.2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลมีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
ผลการวิเคราะหความแตกตางดานเพศที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กาญจนบุ รี นั้น จํ าแนกตามเพศ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี เ พศต างกั นมีค วามคิ ด เห็ นตอคุ ณภาพการใหบ ริ การไม
แตกตางกัน ความแตกตางดานอายุที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนั้น
จําแนกตามอายุ พบวาผูต อบแบบสอบถามที่มี อายุต างกัน มี ค วามคิ ดเห็นตอคุณภาพการให บ ริการไม แตกต างกัน ความ
แตกตางดานสาขาวิชาที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนั้น จําแนก
ตามสาขาวิชา พบว า ผูต อบแบบสอบถามที่มีส าขาวิชาแตกต างกั นมีความคิ ดเห็นตอคุ ณภาพการใหบริ การ ไมแ ตกต างกั น
ความแตกตางดานชั้นปที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนั้น จําแนก
ตามชั้นป ในการศึ กษา พบวา ผูต อบแบบสอบถามที่มีชั้ นปใ นการศึกษาต างกันมี ความคิด เห็นต อคุ ณภาพการใหบริ การ ไม
แตกตางกัน ดานงานขอรับการบริการในการศึกษา มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี จํ าแนกตามงานขอรับการบริการในการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ข อรับการบริการตางกั นมีความ
คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน
9. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรปจจัยสวนบุคคลไดทั้งหมด 5 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดแก เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา งานที่ขอรับบริการ โดยสามารถสรุป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการฯ ไดดังนี้ เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา งานที่ขอรับบริการ พบวา ไมมีผลตอ
คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ไมยอมรับสมมติฐาน 5 ขอ ซึ่งมีเนื้อหาสาระโดยสรุป ดังนี้
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1) ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววาผูรับบริการที่จําแนกตามเพศแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการ
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
2) ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววาผูรับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
3)ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ผูรับบริการสาขาวิชาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
4) ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววาผูรับบริการชั้นปการศึกษาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
5)ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ผูรับบริการที่มาขอรับบริการแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการ
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน
10. อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะไดกลาวถึงประเด็นสําคัญที่คนพบจากการศึกษาคนควาตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยูในระดับมาก เมื่อนํามา
พิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความมั่นใจ ดานการเอาใจใส ด านรูปธรรม
ของการบริการ ผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากทุกดา น เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู
ความเขาใจในงานดานตางๆ อยางดี มีการพัฒนาความรูความสามารถเหมาะสมกับภาวการณที่เปลี่ยนไปเปนปจจุบันอยูเสมอ
รวมทั้ ง มี การให บ ริ การดวยความใสใ จและเป นกันเอง ส ง ผลทํ าให ผู รั บบริ การมี ค วามพึ ง พอใจที่ไ ด รั บ ความสะดวกมี การ
ใหบริการอยางสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสดวยความเต็มใจ จึงทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายผูรับบริการไดรับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคทุกครั้ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะเจาหนาที่คณะฯ มีคุณสมบัติของผูใหบริการอยางเหมาะสมทุกดาน กลาวคือมีมนุษย
สัมพันธยินดีใหบริการและมีความพรอมเอาใจใสใหบริการเปนอยางดี รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องมือ และ
อุปกรณในการใหบริการเหมาะสมมีปริมาณเพียงพอสามารถใชงานไดทันทีและมีชองทางในการประสานงานติดตอที่รวดเร็ว
แตอยางไรก็ตามกระบวนการใหบริการก็มีความสําคัญที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ คือตองใหบริการอยางเสมอภาค
ตามลําดับ เหมาะสมกับความตองการและทันเวลาซึ่งสอดคลองกับ พัชรี อิ่มอาบ (2553) ซึ่งไดศึกษาคุณภาพการใหบริการ
ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉี ยว ผลการวิจัยพบวา ผูใ หบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉี ยว มีความคิดเห็ น
เกี่ ย วกั บ คุณภาพการให บ ริ การตรวจสุ ข ภาพของโรงพยาบาลหั วเฉี ย ว ด านสภาพแวดล อมด านความน าเชื่ อถื อ ด านการ
ตอบสนองลูกคา ดานการใหความมั่นใจ และดานการเอาใจใสลูกคา ในภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก
ดานป จจั ย ส วนบุ ค คล (เพศ อายุ สาขาวิช า ชั้ นป การศึกษา การขอรับ บริ การ) โดยรวมไม มี ผ ลต อคุ ณภาพการ
ใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ พจมาน พูลกิจ (2553) ไดศึกษา
คุณภาพการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวาเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธหรือไมมีผลกับระดับคุณภาพการใหบริการหรือ พณิรดากลมเกลียว(2551)ไดศึกษาคุณภาพการ
ใหบริการงานทะเบียนของเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหั วหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูรับบริการที่ มีเพศอายุ
ระดับการศึกษาอาชีพและระยะเวลาที่พั กอาศัยในเขตเทศบาลตางกันมีความคิด เห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบีย น
ราษฎรของเทศบาลตําบลหนองพลับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธในภาพรวมไมแตกตางกัน
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11. ขอเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนตอผู ประกอบการเปนอยางมาก หากมีการเพิ่มการศึกษาวิจัย
เพิ่ม เติ มในสวนของประชากรและตัวแปรอื่นๆ ที่ นอกเหนือจากการวิ จัย ในครั้ง นี้ เพื่อให ครอบคลุม มิติใ นด านคุณภาพการ
ใหบริการเชน ดานขีดความสามารถ ดานการเขาถึง ดานอัธยาศัย ดานการสื่อสาร ดานความมั่นคง ดานความเขาใจ เปนตน
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรเจาะลึกลงไปวานอกเหนือจากตัวแปรปจจัยสวนบุคคลแลว ยังมีตัวแปรไดบางที่มีผลตอ
คุณภาพการใหบริการ
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูรั บบริ การที่สง ผลตอการพั ฒนางานของงานให บริ การเปนประจําแตล ะป และ
ครอบคลุมผูรับบริการกลุมตางๆอยางทั่วถึง
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การพัฒนาสื่อการตนู แอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง
Cartoon Animation Media Development: Prevention of Dengue Fever
Epidemic by Thai Herbs through Wisdom of Folk Doctor
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
ผานภูมิปญญาหมอเมือง รวมทั้งเพื่อศึกษาความตระหนักรู ความรูความเขาใจ และความพึงพอใจตอสื่อการตูน แอนิเมชั่นการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ซึ่งไดดําเนินการพัฒนาสื่อฯ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอน
การสรางงาน 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ ใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ (ดานเนื้อหา ดานการปองกันการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก และดานแอนิเมชั่น) และทดสอบคุณภาพสื่อฯ ดวยแบบวัดความตระหนักรู ความรูความเขาใจ และความ
พึงพอใจที่มีตอสื่อการตูนแอนิเมชั่น โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
จากการวิจัยพบวา นักเรียนและ อสม. มีความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน และความพึ งพอใจตอ
สื่อฯ การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในระดับมาก หลังจากดูสื่อฯ นักเรียนมีความรูความเขาใจการปองกันการ
แพรระบาดของโรคไขเลือดออก ประเด็นเลือดของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกจะมีเชื้อไวรัสแดงกี่ และตะไครหอมมีสรรพคุณ
ขับไลยุ งและแมลงมากที่ สุด กลุม อสม. มีความรูความเขาใจการปองกันการแพร ระบาดของโรคไข เลือดออก ประเด็น โรค
ไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากยุงลายบินไปกัดผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกมากที่สุด โดยนักเรียนและ อสม. มีความพึงพอใจตอ
แอนิเมชั่นเกี่ยวกับความรูที่ไดจากสื่อการตูนแอนิเมชั่นจะสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
คําสําคัญ: การตูนแอนิเมชั่น สมุนไพร ภูมิปญญา
Abstract
The objective of this research is to develop cartoon animation media on preventing the spread
of dengue fever by Thai herb from folk doctor’s wisdom as well as study of recognition, understanding
and satisfaction toward the media. Development process is broken down into 3 phases: 1) preparation
and planning, 2) development and 3) specialist assessment (on both content and animation aspect).
Finalized media package had been evaluated with these following factors (awareness, understanding
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and satisfaction). The sampling size used on this survey is 120 people who live in Meuang district, Nan
province. Sixty from junior high-school students and another sixty from village health volunteers (VHV).
The study indicated that students and VHV had awareness on value of local herbs and satisfied
with animation media in high level. Students understand that dengue patient blood is contaminated as
well as recognize that lemon grass could be used on mosquitoes and other insects repelling effectively.
Health volunteers realized that dengue is communicable disease that spread by mosquito bite patient
to patient. The result show that both students and VHV are agreed that knowledge from media could be
applied with daily life.
Keywords: animation cartoon, Thai herbs, wisdom of folk doctor
1. บทนํา
โรคไข เ ลื อดออก ถื อ ว าเป นป ญ หาสาธารณสุ ข ในกลุ ม อาเซี ย น แต ล ะป พ บผู ป วยไม ต่ํ ากว าป ล ะ 200,000 ราย
เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพื้นที่เสี่ยงที่มีการเพาะพันธุยุงลายและพบผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกมากถึงรอย
ละ 75 ของผูปวยทั่วโลก (ศรเพชร มหามาตย และ จิระพัฒน เกตุแกว, 2557) สถานการณไขเลือดออกประเทศไทย ป พ.ศ.
2560 พบวา การกระจายการเกิด โรคไขเ ลือดออกตามกลุ มอายุ สวนใหญ พ บในกลุมอายุ 10 -14 ป มีอัต ราปวยสูงสุ ดคื อ
126.47 และสัดสวนของอาชีพที่พบผูปวยสูงสุดคือ นักเรียน รอยละ 44.85 (กลุมเฝาระวังโรคและพฤติกรรมสุ ขภาพ สํานัก
โรคติดตอนําโดยแมลง, 2560)
โรคไขเลือดออก เปนโรคติดตอที่เกิดจากยุงลาย (Aedes aegypti) ซึ่งอาศัยอยูตามบาน เฉพาะยุงตัวเมียเทานั้นบิน
ไปกัดคนที่ปวยเปนไขเลือดออก โดยเฉพาะในฤดูฝน (วัลลภ แกวเกษ, 2548) การปองกันที่ดีที่สุดคือ ไมใหยุงกัด โดยใชมุง
และทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ซึ่งวิธีการไลยุงมีทั้งการใชยาไลยุงสมัยใหม และสมุนไพรไลยุง (พาณี ศิริสะอาด, 2553) ยาไลยุง
สมัยใหม หากทําจากสารเคมี มักมี ระยะเวลาออกฤทธิ์นาน 8 ชั่วโมง แตเนื่องจากเปนสารสังเคราะหจึงเกรงว า หากใชเป น
เวลานาน อาจเกิดอันตราย จึงมีการสกัดหรือกลั่นสมุนไพรที่มีสรรพคุณไลยุง โดยใชประโยชนจากพืชตะไครหอมหรือตนตะไคร
ตามภูมิปญญาทองถิน่ การรักษาโรคดวยสมุนไพรที่พบอยูทั่วไปในชุมชน เปนการถักทอจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคิดคนไลยุง
และปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติบําบัด ตัวยาสมุนไพรสําคัญที่ใชในการผลิต เชน ตะไครหอม ใบหนาด และสาบเสือ เปนตน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี การสื่ อสารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ วในสั ง คมยุ ค ดิ จิทั ล หรื อยุ ค อิ นเทอร เ น็ ต ทํ าให
เกิดปรากฎการณการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนเพิ่มมากขึ้น แอนิเมชั่นไดเขามามีบทบาทและนําไปประยุกตใชในงาน
หลายประเภท เชน การตูน ภาพยนตร โฆษณา และเกมสคอมพิวเตอร ซึ่งในอดีตการตูนแอนิเมชั่นมีเนื้อหาเหมาะสําหรับวัย
เด็กจนถึงวัยรุน แตปจจุบันทัศนคติของผูคนเปลี่ยนแปลงไป โดยไดมองวาการตูนแอนิเมชั่นชวยผอนคลายความเครียดและเปน
สื่อเพื่อการเรีย นรูที่มีป ระสิทธิ ภาพ ประกอบกั บผูผลิต การตูนแอนิเมชั่ นไดสร างสรรคเนื้อหาความบั นเทิ งอยางหลากหลาย
มีความร วมสมัยที่ ผูชมสามารถเลื อกชมได ตามความชอบ จึงส งผลใหการ ตูนแอนิเ มชั่นสามารถเข าถึง ผูคนในวั ยอื่น ๆ เช น
วัยทํางาน ไดมากขึ้น
จากปญหาสถานการณและผลกระทบการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกประกอบกับประเทศไทยมีสมุนไพรเปน
จํานวนมาก อีกทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเหลานี้ จึงทําใหสนใจศึกษาจัดทําสื่อการตูนแอนิเมชั่น การปองกันการ
แพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ดวยน้ําสมุนไพรตะไครหอมไลยุง กลุมหมอเมือง
ตํ าบลดู ใ ต อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด น าน เพื่ อเป นสื่ อการเรี ย นรู วิธีการป องกั นการแพร ร ะบาดของโรคไข เ ลื อดออกด วยการ
ประยุกตใชสมุนไพรไทย และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค รวมทั้งแอนิเมชั่นยังเปนสื่อที่มีพลังในการสื่อสารเรื่องราวดี ๆ
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ไปสูผูคนหลายวัย โดยเฉพาะวัยเด็กและเยาวชน เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ กระตุนและสรางแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่
นําเสนอ อันจะสงผลทําใหลดอุบัติการณและจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกลง ชวยใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น ประหยัดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล และชวยอนุรั กษพืช สมุนไพรและภู มิปญ ญาพื้ นบานมิให สูญหาย รวมทั้ งเป นการถายทอดความรูภูม ิ ปญญา
พื้นบานกับวิธีการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในรูปแบบสื่อสมัยใหมตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญา
หมอเมือง
2.2 เพื่อศึกษาความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมืองจากสื่อการตูนแอนิเมชั่นการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
2.3 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกจากสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกัน
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
3. ขอบเขตของการวิจัย
วิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิ
ปญญาหมอเมือง มีขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอนการ
สรางงาน และ 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ โดยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
3.1 ขอบเขตตัวแปรทีศ่ ึกษา
3.1.1 ตัวแปรตน ไดแก สื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
ผานภูมิปญญาหมอเมือง
3.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.1.2.1 การตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง
3.1.2.2 ความรูความเขาใจการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
3.1.2.3 ความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
ขอบเขตเนื้อหา 3.2 เปนเรื่องราวเนื้อหาการตูนแอนิเมชั่น แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ การเตรียม 1สมุนไพร
ตอนที่ การกลั่นน้ําสมุนไพรตะไครหอมไลยุง 2
ตอนที่ 3การนําไปใชปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออก
3.3 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีนาน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน (อสม.) ตําบลบอสวก อําเภอ
เมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สรางขึ้นเอง ดังนี้
4.1 แบบประเมินคุณภาพของสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุน ไพร
ไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซึ่งมีการประเมิน 3 ดานคือ ดานเนื้อหา ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ดวยสมุนไพรผานภูมิ ปญญาหมอเมือง และดานแอนิเมชั่น โดยผูประเมินเปนผูเชี่ ยวชาญทางดานสื่อการตูน แอนิเมชั่นและ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพร รวมทั้งหมด 5 คน แบบประเมินจะวัดความสอดคลอง 3 ระดับดังนี้ ระดับ 1 มีความสอดคลอง
กับสื่อการตูนแอนิเมชันระดับนอย ระดับ 2 มีความสอดคลองกับสื่อการตูนแอนิเมชันระดับปานกลาง และระดับ 3 มีความ
สอดคลองกับสื่อการตูนแอนิเมชันระดับมาก
4.2 แบบประมินความรูความเขาใจการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกหลังจากไดดูสื่อการตูน แอนิเมชั่น การ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซึ่งมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการเกิด
ไขเลือดออก การปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก พืชสมุนไพรพื้นบานที่สามารถปองกันโรคไขเลือดออก โดยผูตอบแบบวัด
สามารถเลือกตอบเพียงขอเดียว จาก 3 ตัวเลือก ใช ไมใช ไมแนใจ ซึ่งมีเกณฑคะแนนดังนี้
ความรูความเขาใจ ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
ใช
1
มีความรูความเขาใจการแพรระบาดของไขเลือดออก
ไมใช 0
ไมมีความรูความเขาใจการแพรระบาดของไขเลือดออก
ไมแนใจ 0
ไมมีความรูความเขาใจการแพรระบาดของไขเลือดออก
4.3 แบบประเมินความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยดวยภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง
มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ การสงเสริม สนับสนุน หรือแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกั บพืชสมุนไพรพื้นบาน และการอนุรักษพื้นฟู
การสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ รวมทั้งสามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานของไทย โดยมี 5 ระดับ
ตามเกณฑการวัดคะแนนมาตราวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) และเกณฑการแปลความหมายของขอมูลจากคาเฉลี่ย
(เพ็ญแข แสงแกว, 2543 ; 78)
ระดับคะแนน
ความหมายความตระหนัก
5
มีความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยมากที่สุด
4
มีความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยมาก
3
มีความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยปานกลาง
2
มีความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยนอย
1
มีความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยนอยที่สุด
และมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00 หมายความวามีความตระหนักรูระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.34 - 3.67 หมายความวามีความตระหนักรูระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 หมายความวามีความตระหนักรูระดับนอย
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อการตูนแอนิเมชั่น ซึ่งมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการเลาเรื่อง ความชัดเจน
ของการสื่อความหมาย ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาพ เสียงประกอบ เสียงพูด ระยะเวลา เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค
มีความเขาใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สวนเกณฑคะแนนและการแปลความหมายคลายคลึงกับแบบประเมิน
ความตระหนักรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
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ผูวิจยั ไดหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชประเมินคุณภาพสื่อการตูนแอนิเมชั่นหลังจากที่ใหกลุมตัวอยางไดดูดวยการนําแบบ
ประเมินไปทดลองใช (Try–Out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด จากนั้นนํามาคํานวณหาคา
อํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยแบบประเมินความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของ
สมุ นไพรไทยด วยภูมิ ป ญ ญาท องถิ่ น มีค าอํ านาจจํ าแนก อยู ร ะหว าง 0.20 – 0.73 คาความเชื่ อมั่ น ดวยวิ ธีวิเ คราะห ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.823 และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อการตูนแอนิเมชั่น คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง
0.50– 0.83 คาความเชื่อมั่น ดวยวิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.912 แบบประเมินทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.867
5. ขั้นตอนการสรางสื่อการตูนแอนิเมชั่น
การตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซึ่งผูวิจัย
ไดกําหนดขั้นตอนการสรางไว 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอนการสรางงาน และ 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จ
สมบูรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)
1) ศึกษาขอมูลและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการกลั่นน้ําสมุนไพรไลยุง จากหมอเมืองหรือปราชญชาวบานเปนผู
ถายทอดขอมูล เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนาเปนการตูนแอนิ เมชั่นที่มีความสวยงามนาสนใจ และเพื่อใหเ กิดความรูความ
เขาใจ ความตระหนักถึงประโยชนของสมุนไพรไทย โดยเนื้อหาการตูนแอนิเมชั่นไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอนหลักๆ คือ
ตอนที่ ขั้นตอนการเตรียม 1สมุนไพร
ตอนที่ ชั้นตอนการกลั่นน้ําสมุนไพรตะไครหอมไลยุง 2
ขั้นตอนการนําไปใชปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออก 3 ตอนที่
2) เตรียมความพรอมดานอุปกรณ และดานการทําสื่อ
2.1 เตรียมความพรอมดานอุปกรณ ประกอบดวย ฮารดแวร (Hardware) และ ซอฟตแวร (Software)
ไดแก Adobe illustrator CS5, Adobe Flash CS5, Nero Wave Editor, Sound Forge Audio Studio 9.0 เปนตน
2.2 ดานการทําสื่อ
2.2.1 วิเคราะหเนื้อหา สื่อการตูนแอนิเมชั่นนั้นจะบรรยายที่มาของโรคไขเลือ ดออกกอนวาเกิดจาก
สาเหตุใด มีวิธีการรักษาหรือไม วิธีปองกัน พรอมทั้งแสดงขั้นตอนการทําน้ําสมุนไพร
2.2.2 การเขียนแผนภาพลําดับเหตุการณ (Storyboard) กําหนดรายละเอียดชองการนําเสนอการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกอยางชัดเจน
2.2.3 ออกแบบตัวละครและฉากภาพรวมของตัวละครในสื่อ
2.2.4 กํ าหนดบทและบั นทึ กเสี ย ง กํ าหนดรายละเอี ย ดของบทบรรยาย โดยอ า งอิ ง จากลํ าดั บ
เหตุการณที่วางแผนไวในสตอรี่บอรด ประกอบดวย บทพูด และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตองการเนนในสวนสําคัญ
5.2 ขั้นตอนการสรางงาน (Production)
5.2.1 วาดและลงสีตั วละคร นําแผนภาพลํ าดับเหตุการณที่กําหนดเสร็จสมบู รณมาวาดใน Adobe Flash
CS5 เพื่อใหไดภาพกราฟกแบบเวกเตอร ซึ่งตองแยกเลเยอร ชิ้นสวนตางๆ ของตัวละครที่ตองการเคลื่อนไหวดวย เชน ตัวละคร
ยุงลาย ตองแยกชิ้นสวนของตา ศีรษะ ลําตัว และขา การลงสีใหกับตัวละครนั้น ควรลงสี ใหเหมาะสมกับตัวละคร จากนั้นจึง
เปนขั้นตอนของการใสแสงและเงาเพื่อเพิ่มใหภาพดูมีมิติและสมจริงมากขึ้น
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5.2.2 วาดและลงสีฉาก โดยฉากจะแยกเลเยอรบางสวน และแยกชิ้นสวนประกอบฉากที่ตองการขยับออกมา
ซึ่งในการเลือกชิ้นสวนนั้น สามารถกําหนดวาจะใหสิ่งใดเคลื่อนไหวไดบาง
5.2.3 การเคลื่อ นไหวตัวละคร ภาพทั้งหมดที่จัดทําไวจะนํ าเขา โปรแกรม Adobe Flash CS5 โดยการ
คัดลอก (Copy) และวาง (Paste) ซึ่งจะทําใหไดไฟลภาพที่ชัดที่สุด แปลงรูปภาพใหเปนกราฟกและเก็บไวในไลบราลี่ (Library)
เพื่อสะดวกในการทําภาพเคลื่อนไหว จากนั้นทําการขยับภาพและใสเสียงประกอบ
5.3 ขั้นตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ (Post - Production)
5.3.1 ประเมินคุณภาพสื่อการตูนแอนิเมชั่ นการปองกันการแพร ระบาดของโรคไขเลื อดออกโดยผูเชี่ยวชาญ
ทางดานสื่อการตูนแอนิเมชั่นและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพร รวมทั้งหมด 5 คน ซึ่งเปนการประเมิน 3 ดานคือ ดานเนื้อหา
ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรผานภูมิปญญาหมอเมือง และดานแอนิเมชั่น
5.3.2 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหสื่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพที่ 1 ตัวอยางสื่อแอนิเมชั่นขั้นตอนการเตรียมทําน้ําสมุนไพร
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินสื่อการตูนแอนิเมชั่นจากผูเชี่ยวชาญ
สื่อการตูนแอนิเมชั่น
ดานเนื้อหา
ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ดานแอนิเมชั่น

X

2.92
2.68
2.76

S.D.
0.11
0.18
0.17

6. ผลการวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้ เป นการวิจัย เพื่ อพั ฒ นาสื่ อการ ตู นแอนิเ มชั่นการปองกันการแพร ระบาดของโรคไข เลื อดออกด วย
สมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา 3 ขั้นตอน 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอน
การสรางงาน และ 3) ขั้นตอนหลัง งานเสร็ จสมบู รณ ซึ่ งกลุม ตัวอย างที่ใ ชในการวิจัยเพื่อประเมินสื่อครั้งนี้ มี 2 กลุม คือ 1.
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอ
เมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน รวมทั้งหมด 120 คน สถิติที่ใชในงานไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 14 ป รายได
ที่ไดรับจากผูปกครองเปนสวนใหญ และไดรับ 200 บาทตอสัปดาห สถานภาพของบิดามารดาอยูดวยกัน
ความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก 4.43 เมื่อพิจารณารายขอพบวาควร
มีการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานไมใหสูญพันธุไ ป คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.73 รองลงมา ควรสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชน
จากพืชสมุนไพรตามวิถีชีวิต คาเฉลี่ย 4.72 และควรสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น คาเฉลี่ย 4.57
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ เลือดของผูปวยที่เป นโรคไข เลือดออกจะมีเชื้อไวรัสแดงกี่และประเด็นคําถามเกี่ยวกั บ
ตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและแมลงมีคนตอบถูกเทากันและตอบถูกมากที่สุด รองลงมาประเด็นเกี่ยวกับหามฉีดพนบริเวณ
เนื้อเยื่อออนเชน บริเวณใกลตา ริมฝปาก หรือรักแรและควรเก็บไวในที่มิดชิดไมโดนแสงแดดมีคนตอบถูกจํานวนเทาๆ กัน และ
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด
ความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่น การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.60 เมื่อพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยมากสุด เทา กับ
4.75 รองลงมาสรางความเข าใจเกี่ยวกับ เนื้อหามากขึ้น คาเฉลี่ย 4.72 ความเหมาะสมกับ เนื้อหากับทุกวั ย คาเฉลี่ย 4.70
สามารถถายทอดเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค คาเฉลี่ย 4.68 ลําดับการเลาเรื่องงายตอความเขาใจ คาเฉลี่ย 4.65 ความ
ชัดเจนของการสื่อความหมายของเนื้อหา คาเฉลี่ย 4.62 ความเหมาะสมของระยะเวลา คาเฉลี่ย 4.60 ความเหมาะสมของภาพ
ที่ใช คาเฉลี่ย 4.47 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ คาเฉลี่ย 4.42 และความเหมาะสมของการใชเสียง คาเฉลี่ยนอยสุด
เทากับ 4.38
ผลการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
อายุนอยกวา 50 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา รายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท อาชีพทํานา-ทําไรเปนหลัก สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาการทํางาน อสม. นอยกวา 13 ป เหตุผลการเขามาทํางาน อสม. คือ อาสามาพัฒนาหมูบาน สวนใหญปลูก
สมุนไพรตะไครหอมบริเวณบาน โดยในหมูบานมักมีปญหาเกี่ยวกับยุง และใชวิธีกําจัดยุงลายตามแหลงน้ําเปนสวนใหญ
ความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก 4.51 เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ควรสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น คาเฉลี่ยระดับมาก 4.75 รองลงมา หากมีโอกาสทานจะปลูกพืช
สมุนไพรเองเพื่อนําสรรพคุณมาใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.58 และทานพรอมที่จะนําความรูเกี่ยวกับการไลยุงดวยสมุนไพรไป
ถายทอดใหกับคนอื่น คาเฉลี่ย 4.53
ความรูความเข าใจเกี่ยวกับโรคไข เลือดออกเปนโรคที่ เกิ ดจากยุงลายบินไปกั ดผูป วยที่ เป นโรคไข เลือดออก มากที่สุ ด
รองลงมาประเด็นเกี่ยวกับปจจุบันโรคไขเลือดออกยังไมมียารักษาเราจึงทําไดแค ปองกันและตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและ
แมลง มีคนตอบถูกจํานวนเทาๆ กัน และประเด็นคําถามเกี่ยวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด
ความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่ นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมู บ าน (อสม.) โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 4.23 เมื่ อพิ จารณารายข อพบว า สามารถนํ าความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได คาเฉลี่ยมาสุด เทากับ 4.48 รองลงมาสรางความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหามากขึ้น คาเฉลี่ย 4.33ความเหมาะสม
กับเนื้อหากับทุกวัย คาเฉลี่ย 4.32 ความเหมาะสมของภาพที่ใชคาเฉลี่ย 4.30 ลําดับการเลาเรื่องงายตอความเขาใจ คาเฉลี่ย
4.28 สามารถถายทอดเนื้อหาสอดคลองกับ วัตถุ ประสงค ค าเฉลี่ย 4.27 ความชัดเจนของการสื่อความหมายของเนื้ อหา
คาเฉลี่ย 4.23 ความเหมาะสมของการใชเสียง คาเฉลี่ย 4.08 ความเหมาะสมของระยะเวลา คาเฉลี่ย 4.07 และความเหมาะสม
ของเสียงประกอบ คาเฉลี่ยนอยสุด เทากับ 3.95
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7. สรุปผลการวิจัย
ความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ควรมีการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานไมใหสูญพันธไป รองลงมา ควรสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชน
จากพืชสมุนไพรตามวิถีชีวิต ควรสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น ควรมีการฟนฟูและคุมครองความรู
การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรไทย ควรสรางเครือขายความรวมมืออนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบาน ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู
ของพื ชสมุ นไพรของแตละทองถิ่น และควรมีการประชาสัมพั นธแ ละสร างความตระหนักเกี่ ยวกั บคุณค าสมุ นไพรไทย ควร
เรียนรูประโยชนการใชสมุนไพรรวมกันกับคนรุนเกา ทานพรอมที่จะนําความรูเกี่ยวกับการไลยุงดวยสมุนไพรไปถายทอดใหกับ
คนอื่น และหากมีโอกาสทานจะปลูกพืชสมุนไพรเองเพื่อนําสรรพคุณมาใชประโยชน
ความตระหนั กรูเกี่ยวกับคุ ณคาของสมุ นไพรพื้นบานของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจําหมู บาน (อสม.) โดยรวมมี
คาเฉลี่ ย ระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณารายข อ พบว า ควรส ง เสริ ม การใหค วามรู เ กี่ ย วกั บ พืช สมุ นไพรไทยใหม ากขึ้ น (เหมื อนกั บ
ผลการวิจัย) รองลงมา หากมีโอกาสทานจะปลูกพืชสมุนไพรเองเพื่อนําสรรพคุณมาใชประโยชน ทานพรอมที่จะนําความรู
เกี่ยวกับการไลยุงดวยสมุนไพรไปถายทอดใหกับคนอื่น ควรเรียนรูประโยชนการใชสมุนไพรรวมกันกับคนรุนเกา ควรสนับสนุน
ใหชุมชนใชประโยชนจากพืชสมุนไพรตามวิถีชีวิต ควรมีการฟนฟูและคุมครองความรูการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรไทย ควร
มีการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานไมใหสูญพันธไป ควรสรางเครือขายความรวมมืออนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบาน และควรมีการ
แลกเปลี่ยนความรูของพืชสมุนไพรของแตละทองถิ่น
ความรูความเขาใจการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับในเลือดของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกจะมีเชื้อไวรัสแดงกี่และประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
ตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและแมลงมีคนตอบถูกเทากันและตอบถูกมากที่สุด รองลงมาประเด็นเกี่ยวกับหามฉีดพนบริเวณ
เนื้อเยื่อออนเชน บริเวณใกลตา ริมฝปาก หรือรักแรและควรเก็บไวในที่มิดชิดไมโดนแสงแดด มีคนตอบถูกจํานวนเทาๆ กันและ
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด
ความรูความเขาใจการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พบวา อสม.
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากยุงลายบินไปกัดผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก มากที่สุด รองลงมา
ประเด็นเกี่ยวกับปจจุบันโรคไขเลือดออกยังไมมียารักษาเราจึงทําไดแค ปองกันและตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและแมลง มีคน
ตอบถูกจํานวนเทาๆ กัน และประเด็นคําถามเกี่ยวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด
ความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่ น การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลื อดออกของนักเรียนมั ธยมศึ กษาตอนต น
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก รองลงมาสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหามากขึ้น ความเหมาะสมกับเนื้อหากับทุกวั ย สามารถถายทอดเนื้อหาสอดคล องกับวัต ถุประสงค
ลําดับการเลาเรื่องงายต อความเขาใจ ความชัดเจนของการสื่อความหมายของเนื้อหา ความเหมาะสมของระยะเวลา ความ
เหมาะสมของภาพที่ใช ความเหมาะสมของเสียงประกอบ และความเหมาะสมของการใชเสียง
ความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่น การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได คาเฉลี่ยมาก
สุด รองลงมาสรางความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหามากขึ้น ความเหมาะสมกับเนื้อหากับทุกวัย ความเหมาะสมของภาพที่ใช ลําดับ
การเลาเรื่องงายตอความเขาใจ สามารถถายทอดเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค ความชัดเจนของการสื่อความหมายของ
เนื้อหา ความเหมาะสมของการใชเสียง ความเหมาะสมของระยะเวลา และความเหมาะสมของเสียงประกอบ
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8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย
ผานภูมิป ญญาหมอเมื อง โดยการศึกษาข อมูล จากตํารา งานวิจัย เอกสารที่ เกี่ ยวข อง และการถอดบทเรีย นจากหมอเมือง
รวมทั้งการพัฒนารู ปแบบการตู นแอนิ เ มชั่น ซึ่ง มีลั กษณะกึ่ งเหมือนจริ ง สั ดส วนและองค ประกอบที่ส วยงาม จะชวยให เรา
สามารถเขาใจความสนใจของกลุมบริโภคที่มีหลากหลายไดดีมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กรภัทร จิตตจํา นง (2552)
พบวากลุมผูชมภาพยนตรสวนใหญชอบความนารักและความสวยงามของตัวละคร และปจจัยที่อิทธิพลตอการชมภาพยนตร
มากที่สุด ลําดับ แรก คือ ความนารักและความสวยงามของตั วละคร “กานกลวย 2” ลําดับ ที่สอง คือ ความสนุกสนานจาก
ภาพยนตร และลําดับที่สามคือ เทคนิคการสรางภาพพิเศษในภาพยนตร ซึ่งหลังจากการดูแอนิเมชั่นแลว นักเรียนมัธยมศึกษา
และ อสม. มี ความตระหนั กรู เกี่ ยวกับ คุ ณค าของสมุ นไพรพื้นบ าน ความรู ความเขาใจการป องกันการแพรร ะบาดของโรค
ไขเลือดออก และความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในระดับมาก สอดคลอ งกับ
งานวิจัย กิจติพงษ ประชาชิต (2557) ไดศึกษาผลของการตูนแอนิเมชั่นที่มีตอการรับรูและจิตสํานึกดานวัฒนธรรมของชาว
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษทุกดานอยูในระดับมาก และจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับมากที่สุดดานงานชางฝมือ นอกจากนั้นอยูในระดับมาก ซึ่งความตระหนักรูและความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ของทั้งสองกลุมมีความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน
ระดับมากในประเด็นที่เหมาะสมกับวัยของตนเองเปนอยางมาก
ความพึงพอใจตอแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกทั้งนักเรียนมัธยมศึกษา และกลุม อสม.
พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ มาเทพ (2551) ไดทํา
การพัฒนาสื่อการตูนมัลติมีเดียสําหรับการสอนวิชาพุทธศาสนา เพื่อออกแบบสื่อการตูนมัลติมีเดียสําหรับการสอน และพัฒนา
สื่อการสอนให มี ความนาสนใจ พบวา นั กเรีย นมีค วามพึ งพอใจอยู ในระดับ ที่ ดีใ นเรื่องของการออกแบบตัวการ ตูน รู ป ร าง
ลักษณะของตัวการตูน ฉาก ภาพประกอบเรื่อง สีสันที่ใช เนื่องจากมีการออกแบบที่ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด
โดยการใชการตูนภาพเคลื่อนไหวที่มีการออกแบบแสดงถึงลักษณะของตัวการตูนไดอยางเหมาะสม ใชสีที่สดใสบอกถึงความคิด
และอารมณของตัวการตูน สรางความเพลิดเพลิน และสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนได ซึ่งทั้งกลุมนักเรียนระดั บ
มัธยม และอสม. มีค วามคิด เห็ นว าควรนํ าสื่อแอนิเ มชั่นนี้ใ หเผยแพร แกป ระชาชนทั่ วไปให ทราบถึ งวิ ธีการป องกันการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออกและการปองกันยุงดวยสมุนไพรไทยพื้นบานผานภูมิปญญาหมอเมือง
9. ขอเสนอแนะการวิจัย
9.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางการผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิม
ของชาวบ านไว ไ ม ให สู ญ หายในรู ป แบบการ ตู นแอนิ เ มชั่ นที่ ส ามารถอธิ บ ายเนื้ อหาให ไ ด เ ข าใจง าย และสามารถดึ ง ดู ด ให
ประชาชนมีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญในเนื้อหาดังกลาวเพิ่มขึ้น
9.2 ควรมีการผลิตสื่อเกี่ยวกับภูมิปญญาการนําสมุนไพรไทยพื้นบานไปใชในดานอื่นๆ บาง เพื่อเปนการเก็บรักษาองคความรู
ดังเดิมของทองถิ่น ใหคงอยู และเพื่อนําผลการประเมินผลและความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชั่นมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้ได
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัยฉบับ นี้ ได รับ ความอนุ เคราะหง บประมาณจากทางมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร และ
ขอขอบคุณคุณหมออินปน ทาคําสม ปราชญ ชาวบาน คณาจารย นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์ว ิทยาคาร
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และโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล
บอสวก จังหวัดนาน ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลงานวิจยั
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การประยุกตใชทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
How to Apply 21st Century Skills in English Language Classroom
ดวงจิตร สุขภาพสุข
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการประยุกตใชทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ผูเขียนมุงเนนถึงประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวามีปจจัยหลากหลายที่สงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ไมประสบความสําเร็จ ผูเรียนไมสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและไมสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกได
ดังนั้นจึงมีการประยุกตใชทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 นั่นคือหลัก 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งพบวา
สามารถประยุกตไดเปนหลัก 2R’s*6C’s และกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งในการเรียนการสอน
คําสําคัญ: ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Abstract
This article presents the application of 21st Century Skills in English Language Classroom. It focuses
on problems in English teaching and learning with many factors affecting not successful teaching and
learning. Learners can neither create knowledge nor adapt to rapid changes. Therefore, the application
of 21st Century Skills is 3R’s*8C’s with English teaching and learning. It was found that it can be adapted
into 2R’s*6C’s and produce many advantages into teaching and learning.
Keywords: 21st century skills, English Language Classroom, English Teaching and Learning
1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้ไมใชเพียงแตเฉพาะดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมเทานั้น แตยังรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาควบคูไปดวย ดังคํากลาวที่วา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ ” (อัญญา ศรีสมพร, 2552)
ดังนั้ นการจั ดการศึกษาใดๆ จะตองจัด ใหส อดคลองกับ แนวทางการพั ฒนาประเทศนั้นๆ ดวยเพื่อให คนในชาติมี ลักษณะที่
สงเสริมและสนับสนุนตอการเปนรากฐานที่ดีตอการพัฒนาประเทศตอไป
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษาตลอดมาในฐานะที่เปนฟนเฟองในการขับเคลื่อนประเทศ แผนยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2560-2579 เนน
การเปลี่ยนแปลงสูประเทศไทย 4.0 แตระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันนั้นพบวาคุ ณภาพการศึกษาไมตอบสนองตอความ
ตองการของโลกยุคปจจุบันที่ตองการผูเรียนที่เปนนักปฏิบัติ เนื่องจากผูเรียนในประเทศไทยมีทักษะทั้งทางดานวิชาการและ
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วิชาชีพอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาที่สอง
และเปนภาษาสากลที่คนในประเทศตองเรียนรูเพื่อการพัฒนา แตอยางไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุ บันของ
ประเทศไทยนั้นยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากปจจัยหลายประการดวยกัน ทําใหสิ่งเหลานี้เปน ขอจํากัดที่สําคัญ
ของคนไทย
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2560-2579 กลาววาผูเรียนไทยทุกคนในยุค Thailand 4.0 ตองมี
การเรียนรูตลอดชีวิต ดํารงชีวิตอยางมีความสุขใหสอดคลองกับหลักศาสตรของพระราชาและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้ นผู เรี ยนไทยจึง จําเป นต องมีคุณลักษณะของคนในโลกศตวรรษที่ 21 นั่นคือประกอบไปด วย ทั กษะ
3R’s*8C’s ประกอบกับ การประยุ กตใชทักษะเหลานี้ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการพัฒนาประเทศใหกาวผาน
(Middle Income Trap) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
2. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วาประกอบดวย สาระวิชาหลัก (Core
Subjects) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานชีวิตและอาชีพ
และสุดทายคือทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่จะยึดเปนหลักและสามารถปรับใหเขากับการเรียนการสอนไดนั้นคือ
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กําเนิดขึ้นครั้งแรกโดยความรวมมือของบริษัทชั้นนําของโลกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด วย บริษัทแอปเป ล ไมโครซอฟท วอลดิสนี ย และสถาบันการศึกษาชั้ นนําตางๆ ในการ
คิดคนทักษะที่สําคัญและจําเปนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรี ยนรูและ
คุณภาพเยาวชน, 2554) เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปอยางรวดเร็วทําใหผูเรียนตองมีทักษะที่พรอมรอบดานสําหรับการ
ดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนจึงตองเปดโอกาสใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและสามารถปรับตัว
ใหเขากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงเสนอกรอบแนวคิด “ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม:ทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 3R’s*8C’s” ซึ่งประกอบดวยทักษะตางๆ ดังแผนภาพที่ 1 ตอไปนี้
3R’s
Reading

8C’s
Critical thinking and problem solving
Creativity and Innovation

Writing
Cross-cultural Understanding
Arithmetic
Collaboration, Teamwork, and Leadership
Communications, Information, and Media Literacy
Computing and ICT Literacy
Career and Learning Skills
Compassion

ภาพที่ 1 3R’s*8C’s
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3R’s ประกอบดวย R-Reading อานออก R-(W)riting เขียนได และ R-(A)rithmetic คิดเลขเปน
8C’s ประกอบดวย C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก ไขปญหา, C- Creativity and Innovation ทั กษะด านการสร างสรรค และนวั ตกรรม, C- Cross-cultural
Understanding ทักษะดานความเขาใจความแตกตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน , C- Collaboration, Teamwork, and
Leadership ทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา, C- Communications, Information, and Media
Literacy ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ, C- Computing and ICT Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, C- Career and Learning Skills ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู, C- Compassion
ทักษะมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา และมีระเบียบวินัย (วิจารณ พานิช, 2555)
จากหลัก3R’s พบวาเปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองไดเรียนและเปนทักษะจําเปนที่ตองไดรับการปลูกฝงและ
ปูพื้นฐานใหแข็งแรงสําหรับการตอยอดสําหรับการเรียนและการดํารงชีวิตตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตามทักษะในศตวรรษที่
21 ยังคงยึดหลักอานออก เขียนได คิดเลขเปนอยูเนื่องจากมีการเนนย้ําวาทักษะตางๆ เหลานี้นั้นไมใชเพียงการอานออกเสียง
คําหรือประโยคได ไมใชการเขียนไดถูกตองตามรูปแบบ และไมใชการคิดเลขบวกลบคู ณหารเปนเทานั้น แตหมายความถึงวา
ตองอานออกไดอยางมีวิจารณญาณ แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะห เขียนโตตอบเพื่อการสื่อสารได และคิดเลขพื้นฐานเบื้องตน
ไดอยางถูกตอง
สวนหลัก8C’s ประกอบดวยทักษะ 8 ประการดังนี้ ทักษะที่ 1) คือทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแกไขปญหา ผูเรียนจึงตองสามารถคิดอยางเปนระบบ เรียงลําดับความสําคัญกอนหลังและแกไขปญหาเฉพาะหนาได
ทักษะที่ 2) คือทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ในยุคไทยแลนด 4.0 เนนการปฏิบัติจริงผูเรียนสามารถคิดสรางสรรค
สิ่งตางๆ ออกมาเปนนวัตกรรม ผลงานหรือชิ้นงาน ทักษะที่ 3) คือทักษะดานความเขาใจความแตกตางดานวัฒนธรรม ตาง
กระบวนทัศน ผูเรียนตองเรียนรูและยอมรับความแตกตางทั้งของตนเองและผูอื่นบนพื้นฐานวาทุกคนมีความแตกตางกันแต
สามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุข ทักษะที่ 4) คือทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ในบางครั้งผูเรียนตอง
เปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทักษะที่ 5) คือทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ใน
สภาวการณที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็วซึ่งเปนสิ่งดีตอการพัฒนาประเทศ แตหากนําเทคโนโลยีไปใชในทางที่ไมถูกตองก็
จะกอใหเกิดผลเสียตอประเทศ ทักษะที่ 6) คือทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูเรียนมี
ความรูความสามารถและใชโปรแกรมพื้นฐานไดอยางถูกตอง สื่อสารโตตอบไดอยางมีคุณภาพทั้งภาษาแมและภาษาอังกฤษ
ทักษะที่ 7) คือทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ตามหลักการเบื้องตนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 25602579 เนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้ นผูเรียนจึง ตองมีทักษะในการประกอบอาชีพ พรอมกับการเรียนรูตลอดชีวิตนอก
หองเรียน และทักษะที่ 8) คือทักษะมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา และมีระเบียบวินัย ผูเรียนมีจิตใจดี มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด โดยทักษะเหลานี้หากไดรับการฝกฝนและระบุอยูในการเรียนการสอนแลวก็จะสามารถทําใหผูเรียน
ในประเทศนั้ นๆ เป นพลเมื องทั นสมั ย (Smart Citizens) ที่ รู เ ท าทั น ก าวทั นและสามารถปรั บ ตั วให เ หมาะสมต อการ
เปลี่ยนแปลงได
3. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน
ประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนระยะเวลานานและมีการประยุกต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนที่หลากหลายรูปแบบ แตกระนั้นก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
เนื่องจากปญหาหลายประการดวยกันโดยสามารถแบงเปน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไมมีคุณภาพ (อินทร
ชัย พาณิ ชกุล. 2558) กลาวคื อครูชาวไทยและครูชาวตางประเทศไมใ ชครูมืออาชีพ ป ญหาที่สําคัญของครูไทยคือการขาด
คุณภาพดานการเรียนการสอน ไมพัฒนาตนเอง ไมทันยุคทันสมัย ยกตัวอยางเชนเรื่องการออกเสียงคําศัพทที่ไมถูกตองแมจะมี
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1059

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

เครื่องมือชวยเหลือก็ตาม สวนครูชาวตางประเทศไมไดจบการศึกษาดานการเรียนการสอนมาโดยตรงอาจเปนชาวตางประเทศ
ที่เขามาพักผอนในประเทศไทยและหางานทําและไมไดมาจากประเทศตนแบบทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่งสวนใหญคือการรับจาง
สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เมื่อเขามาสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษก็จะสงผลตอการเรียน
การสอนได 2) วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของประเทศไทย กลาวคือในระดับชั้นประถมศึกษาครูผูส อนหนึ่ง
ทานตองสอนทุกรายวิชาในชั้นนั้นๆ ซึ่งในบางรายวิชาอาจไมไดถนัดหรือมีความรูมากพอที่จะสอนใหผูเรียนเขาใจในทุกเนื้อหา
รายวิชาได (ทิพาชา นวลหลง ยงยุทธ อินทจักร และสุกัญญา รุจิเมธาภาส . 2015 : 492-494) และวิธีในการเรียนการสอนนั้น
เนนตามทฤษฎี Grammar Translation Method ซึ่งเนนการเขียนและการอานเปนหลักตามหลักไวยากรณที่ถูกตองและใช
ภาษาแมในการเรียนการสอน ผูเรียนฟงจากสิ่งที่ครูสอนและทําแบบฝกหัดตามใหถูกตามหลักการที่ไดเรียนมาเทานั้น และ
ขอสอบที่ใชท ดสอบความรู ความสามารถของผู เรียนในประเทศไทยนั้นเน นขอสอบไวยากรณเปนหลัก (สิริพร กุยกระโทก.
2014) การเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงตอบสนองเพื่อใหผูเรียนสอบไดคะแนนสูงๆ ไมไดเนนความรูพื้นฐานและการประยุกตใช
ความรู ใ นสถานการณ จ ริ ง นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บหลั กสู ต รของไทยกั บ ของต า งประเทศแล วพบว าผู เ รี ย นต อ งทํ า
ความคุนเคยกับภาษาโดยเริ่มจากการทําความคุนเคยในการฟงและพูดกอนเปนขั้นพื้นฐานซึ่งตรงกันขามกับของประเทศไทย
เพราะเน น การเขี ย นและอ า นภาษาที่ ส องก อ นการฟ ง และพู ด ทํ าให เ กิ ด ป ญ หาในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษว าผู เ รี ย นเรี ย น
ภาษาอังกฤษมากแตไมสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได (อินทรชัย พาณิชกุล. 2558) ซึ่งวิธีการนี้ไมสนับสนุนการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ที่เ นนให ผูเ รีย นเปนนักปฏิ บัติ 3) ทั ศนคติ ของผู เรี ยนในประเทศไทย กล าวคือผูเ รีย นมี ความคิด ว า
ภาษาอังกฤษไมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน (ลลิดา ภูท อง. 2552) จึงไมสนใจรายวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คน
ไทยดวยกันเองยังมีทัศนคติในแงลบเกี่ยวกับเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ โดยบุญเกียรติ ชีวะตระกูล (2011) กลาววาทัศนคติที่มี
ผลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทยคือการจับผิดวาผูพูดมีความสามารถในการพูดอยูในระดับใดมากกวาการประเมินจาก
สิ่งที่ผูพูดตองการสื่อสาร และเรื่องสําเนียงซึ่งทั่วโลกตางยอมรับความแตกตางดานสําเนียงแลว (คริส ไรท. 2017) หากแตคน
ไทยยังไมเปดใจยอมรับและคิดวาการพูดภาษาอังกฤษนั้นเปนเรื่องนาตลกขบขัน ปญหาตางๆ ทั้งสามประการที่ก ลาวมาแลว
ขางตนเปนปญหาที่สะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาเปนระยะเวลานาน การนําทักษะการเรียนรูของ
คนในศตวรรษที่ 21 ตามหลั ก 3R’s*8C’s น าจะเป น จุ ด เปลี่ ย นสํ าคั ญ หากถู กนํ ามาประยุ กต ใ ช กับ การเรี ย นการสอน
ภาษาอัง กฤษและผูเ รี ยนในประเทศไทยได เป นอยางดี ในการเตรีย มความพรอมให กับ ผูเ รีย นเพื่ อรับ ความเปลี่ ยนแปลงใน
หลากหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตและดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. การประยุกตใชหลัก 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
การพัฒนากรอบแนวคิดในการประยุกตใชหลัก 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปนสิ่ง
ที่ทาทายความสามารถของผู สอนในรายวิชาภาษาอัง กฤษเป นอย างมากเนื่องจากเป นแนวความคิ ดใหมที่ จะส งเสริมระบบ
การศึกษาใหเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งประกอบดวยการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
4.1 การพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน
แนวคิดในเรื่ องการพั ฒนาศักยภาพของครูผู สอนเพื่อใหส อดรั บกับ การเปลี่ ยนแปลงในโลกในศตวรรษที่ 21 นั้ น
สามารถแยกไดเปน 3 ประเด็นหลักคือกระบวนการขั้นตนในการผลิตครูที่มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพใหกับครูผูสอนและ
กลไกที่ ใช ใ นการขั บ เคลื่อนระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สํ านั กงานส ง เสริ มสั ง คมแห ง การเรี ย นรู และคุ ณภาพเยาวชน. 2557)
ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณใหผูเรียนเกิดองคความรูในเรื่องตางๆ และสามารถ
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บูร ณาการศาสตร ต างๆ มาใช ไ ด อยางถู กต องรวมทั้ ง เน นการปฏิ บั ติ จริ งทั้ ง ในห องเรีย นและนอกห องเรี ย นโดยอาศั ย การ
ประยุกตใชหลัก 3R’s*8C’s การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนตองเนนการเปลี่ยนกระบวนการคิดที่มีการแยกแยะ วิเคราะห และ
สังเคราะหเพื่อใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกลไกที่ใชในการขับเคลื่อนระบบจะตองมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม หากกระบวนการทั้งสามนี้เปนไปในทิศทางเดียวกันก็จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได
ในทางตรงกันขามหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะทําใหการพัฒนาศักยภาพของครู ผูสอนไมประสบความสําเร็จหรืออาจพบกั บ
ความลมเหลวดังเชนที่ผานมา
4.2 กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผูสอนตองเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
หากยึดหลัก 3R’s*8C’s แลวองคประกอบทีส่ ามารถประยุกตเขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษไดนั้นเกี่ยวของ
กับหลัก 3R’s อยูสององคประกอบคือการอานออก R-Reading และเขียนได R-(W)riting สวนหลัก 8C’s นั้นเกี่ยวของอยูหก
องคประกอบดวยกันคือ C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแกไขปญหา, C- Cross-cultural Understanding ทักษะดานความเขาใจความแตกตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน , CCollaboration, Teamwork, and Leadership ทั กษะความร ว มมื อ การทํ า งานเป นที ม และภาวะผู นํ า , CCommunications, Information, and Media Literacy ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ, C- Computing
and ICT Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, และ C- Career and Learning Skills
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ซึ่งทุกองคประกอบจะเนนใหผูเรียนเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเองจึงสรุปไดเปน
แผนภาพดังนี้
2R’s
R-Reading
R-(W)riting
6C’s
C- Critical thinking and problem solving
C- Cross-cultural Understanding
C- Collaboration, Teamwork, and Leadership
C- Communications, Information, and Media Literacy
C- Computing and ICT Literacy
C- Career and Learning Skills
ภาพที่ 2 การประยุกตใชหลัก 2R’s*6C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนควรเน น กิ จ กรรมพื้ น ฐานห า ประการด ว ยกั น คื อ Authentic Learning,
Collaborative Learning, Inquiry-based Learning, Problem-based Learning, and Project-based Learning ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหานี้สามารถประยุกตใชใหเขากับทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ไดโดยสามารถแจงรายละเอียดไดดังนี้
การเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) คือการเรียนการสอนจะเนนที่การปฏิบัติจริง การรวมมือกันทํางาน
การคิดอยางมีจารณญาณ การแกปญหา การฝกทักษะตาง ๆ ที่เปนการสรางทักษะชีวิตใหกับตนเอง บทบาทของครูคือการ
เตรียมการสอนที่ใชกลวิธีหลากหลายที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณที่สอดคลองกับความเปนจริงใหมากที่สุด
เชนการแสดงผลงานและแฟมสะสมงาน (ชั ยวัฒน สุ ทธิรัตน. 2555) ดังนั้นในชั้นเรีย นภาษาอั งกฤษครู และผูเรี ยนรวมกั น
กําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผลจากการปฏิบัติจริงโดยครูผูสอนใหผูเรียนทําแฟมสะสมผลงานโดยประยุกตจากสิ่ง
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ที่ไดเรียนรูในแตละสัปดาหที่ไดเรียนไปและอาจยกตัวอยางประกอบ จากนั้นมีการประเมินผลงานจากแฟมสะสมผลงานโดย
ครู ผู ส อนหรื อ ครู ที่ ส อนในรายวิ ช าเดี ย วกั น เพื่ อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จ ากผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง ตรงกั บ CCommunications, Information, and Media Literacy ทักษะด านการสื่ อสารสารสนเทศและรู เ ทาทันสื่ อและ CComputing and ICT Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูเรียนจะไดมีทักษะในการ
สื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ชวยในการคนควาหาขอมูลและอางอิงจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Collaborative Learning) คือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผเู รียน
เรียนรูรวมกันและไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนรูปแบบของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สุรัชน อินทสังข.
2012) ยกตัวอยางเชนกิจกรรมกลุมสัมพันธ ครูกําหนดหัวขอในการเรียนการสอนเรื่อง Tense ตางๆ จากนั้นผูเรียนแตละกลุม
กระจายงานใหสมาชิกในกลุมเพื่อการคนควาหาขอมูล หลังจากการทํางานแตละกลุมแลวตองมีการนําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อ
ถายทอดองคความรูนั้นใหกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน อาจมีการซักถามกันระหวางผูเรียนเมื่อเกิดขอสงสัย โดยในตอนแรกครูอาจ
ไม ไ ด ใ ห ค วามกระจ า งในตอนนั้ น แต ใ ห ผู เ รี ย นคนอื่ น ๆ ช ว ยกั น อธิ บ ายและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั น ซึ่ ง ตรงกั บ หลั ก CCollaboration, Teamwork, and Leadership ทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา เพราะสมาชิกในกลุม
ตองมีความรวมมือ ผลัดกันเปนผูนําและผูตามและนําพาใหกลุมประสบความสําเร็จ
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based Learning) คือการประเมินผลการเรียนรูเกิดขึ้น ณ ขณะที่ผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยครูเปนผูตั้งคําถามในเรื่องที่จะสอนโดยไมบอกคําตอบที่ถูกตองใหกับผู เรียนแตแรก แตผูเรียนตองเปนคน
แสวงหาคําตอบนั้นดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบนี้ผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งในองคความรูนั้นโดยรูที่ไปที่มาดวยตนเอง
(กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์. 2558) ยกตัวอยางเชน การสอนกลวิธีในการอาน (Reading Strategies) ครูใหโจทยโดยใหบท
อานภาษาอังกฤษแกผูเรียนไปและตั้งคําถามใหผูเรียน หลังจากนั้นครูใหผูเรียนคนหาเทคนิคการอานที่เหมาะสมกับตนเองและ
ทําความเขาใจกับบทอ านนั้นๆ ซึ่งกลวิ ธีที่ผูเรี ยนแตละคนใชกันอาจไมเหมือนกันกับผู เรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรี ยน ผูเ รียนตอง
แสวงหาวิธีการอานบทอานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดเพื่อใหไดมาซึ่งตอบคําถามที่ครูตั้งไวแตแรก ซึ่งตรงกั บ
C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไขปญหา
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) คือการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใหผูเรียน
สรางองคความรูใหมจากปญหาที่มีอยู (ไพศาล สุวรรณนอย. ม.ป.) ยกตัวอยางเชน การใหผูเรียนวิเคราะหรูป ประโยคจาก
ขอผิดพลาดในการเขียนระดับยอหนา (Paragraph Writing) และแกไขใหถูกตอง โดยเริ่มแรกครูสอนโครงสรางประโยคที่
ถูกตองกอนจากนั้นใหผูเรียนเริ่มเขียนงานของตนในหัวขอที่กําหนดเพียง 1 หัวขอเทานั้น หลังจากสิ้นสุดการเขียนครูใหผูเรียน
แตละคนสลับงานกันตรวจและบอกขอผิดพลาดในแตละประโยคและสามารถแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดในงานเขียนของ
เพื่อนรวมชั้นเรียนไดอยางถูกตอง ทายคาบครูเปนผูสรุปปญหาในการเขียนของเพื่อนรวมชั้นจากสิ่งที่ผูเรียนคนพบจากงาน
เขียนนั้น ซึ่งตรงกับ C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แกไขปญหา
การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) คือการที่ครูกระตุนความสนใจของผูเรียน
โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการลงมือปฏิบัติจริงออกมาเปนชิ้นงานตามระดับทักษะของผูเรียนแตละคน (สิทธิพล
อาจอินทร และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์. 2554) ยกตัวอยางเชน การสอนในรายวิชาภาษาอัง กฤษธุรกิจ 2 ครูใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวของกับการขายสินคาและบริการ ผูเรียนดําเนิน กระบวนการกลุมในการ
วางแผนวาตองการนําเสนอขายสินคาหรือบริการประเภทใด และผูเรียนแตละคนลงมือสรางสินคาและบริการรวมทั้งการจัดทํา
การประชาสัมพันธ ชองทางการขาย และในขั้นตอนสุดทายผูเรียนเขียนสรุปออกมาเปนรูปเลมรายงานและนําเสนอสินคาหรือ
บริการนั้นๆ เพื่อใหเพื่อนรวมชั้นและผูเรียนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยไดชมผลงานในงาน OPEN HOUSE และโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
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4.3 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเปนการวัดระดับความรูความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลควรสรางความสมดุลระหวางการประเมินผลการเรียนรูเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ควรเพิ่มการวัดและประเมินผล
การเรียนรูเปนการวัดตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มากกวาการวัดโดยอาศัยขอสอบเปนหลัก เมื่อการเรียนการ
สอนภาษาอัง กฤษเนนการปฏิบัติ ดัง นั้นการวั ดและประเมินผลก็ ควรเปลี่ ยนตามไปด วยโดยเน นที่ ชิ้นงานหรือผลงานที่ เป น
รูปธรรมของผูเรียนที่ไดแสดงออกมา สัดสวนที่เหมาะสมอาศัยการอางอิงจากแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy โดยแบงเปน
ความจํา ความเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคา (จิตราพร ลีละวัฒน. 2556) ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลความรูความสารถของผูเรียนควรอยูที่ระดับการประยุกตใชความรูนั้นๆ มากกวาความจําและความเขาใจ
5. บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่กาวหนาไปอยางรวดเร็วทําใหประเทศไทยตองการผลิตคนที่มีคุณภาพ
เป นนั กปฏิบั ติไ ปสูสั งคมโลกซึ่ง นั บว าเปนที่เ รื่องทาทายความสามารถอย างมาก เนื่องจากการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ
ประสบป ญหามากมาย เชน ครูผู สอนไม มีคุณภาพ กิ จกรรมการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษไมตอบสนองใหผู เรีย นเป นนั ก
ปฏิบัติ การวัดและประเมินผลเนนการทําขอสอบ เปนตน การประยุกตใชทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 มาใชในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษนั้นจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ครูเปนผูชวยเหลือ หองเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่ผูเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมในหองเรียนสงเสริมใหผูเรียนฝกปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับสถานการณจริง การวัดและประเมินผลเนนการวัดตามสภาพจริง ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะจากครูผูสอนที่ตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและ
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การประยุกตใชหลัก 2R’s*6C’s กับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจะไมเกิดขึ้นเลยหากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังยึดหลักแบบเดิมๆ แตจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการ
เริ่มตนและเกิดการตอยอดไปยังครูผูสอนคนอื่นๆ หรือรายวิชาอื่นๆ ตอไปเปรียบเสมือนการโยนหินลงน้ําที่จะแผออกไปทุก
ทิศทางนั่นเอง
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เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441): ภาพสะทอนเศรษฐกิจและสังคม
นครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
The official journal on Monthon Nakorn Chrisri in R.S.117 (1898 A.D.):
the socio-economic image of Nakorn Pathom in reign King Chulalongkorn
วัลลี นวลหอม
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว ซึ่งเปนชวงเวลาที่นักวิชาการใหความสนใจและศึกษาคนควาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร โดยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวง
มหาดไทยในขณะนัน้ บันทึกการเสด็จตรวจหัวเมืองมณฑลนครไชยศรี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2441 โดยเอกสารตรวจราชการ
เมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ไดสะทอนภาพการจัดการปกครองมณฑลนครไชยศรี สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม
และโบราณคดีซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม
คําสําคัญ: เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
สภาพเศรษฐกิจและสังคมนครปฐม
Abstract
This article aims to study the importance of official journal on Monthon Nakorn Chrisri in R.S.
117 (1898 A.D.) during the reign of King Chulalongkorn which is one of the most interesting and studied
periods among the scholars. King Rama V ordered Somdet Phra Chao Borommawong Thoe Krom Phraya
Damrong Rajanubhab, minister of the Interior at that time, to write his official journal on Monthon Nakorn
Chrisri in R.S. 117 (1898 A.D.). This document reflects the administrative, economic, social and archeological
aspects of Monthon Nakorn Chaisri, which is considered as one of the most important primary sources
for studying the vernacular history of Nakhon Pathom province.
Keywords: official journal on Monthon Nakorn Chrisri in R.S. 117 (1898 A.D.), King Chulalongkorn, economic
and society of Nakorn Pathom
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1. บทนํา
ในปจจุบันกระแสการรื้อฟนอดีตถือวาเปนกระแสที่สังคมไทยใหความสําคัญทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดย
กระบวนการในการฟนอดีตมีวิธีการหลากหลายรู ปแบบ เชน การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร การสรางภาพยนตร
อิงประวัติศาสตร และการจัดกิจกรรมยอนอดีตในรูปแบบตาง ๆ สิ่งเหลานี้เปนการสรางคุณค าของประวัติศาสตรใหเกิดเปน
มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม หลักฐานทางประวัติศาสตรนับเปนสิ่งสําคัญในการรื้อฟนอดีตที่นํามาใชประกอบการอธิบาย
เพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือ
ในการรื้อฟนประวัติศาสตรทองถิ่ นยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรอยูอยางจํากัด เรื่องราวของทองถิ่นมักปรากฏ
ในรูปแบบของประวัติศาสตรชาวบาน จากความทรงจําหรือเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาที่มักคลาดเคลื่อนไปตามกาลเวลา ซึ่งเปน
อุป สรรคอย างหนึ่ งของการศึ กษาประวั ติ ศาสตร ท องถิ่ นในป จจุ บั น อยางไรก็ ตามหลั กฐานของท องถิ่ นบางส วนได ปรากฏ
ในรู ปแบบของเอกสารตรวจราชการ บั นทึ กการเดิ นทางหรือบั นทึ กความทรงจํ าของบุค คลสําคั ญ อาทิ พระมหากษั ต ริ ย
พระบรมวงศานุ วงศ ข าราชการ รวมทั้ ง พ อค าชาวต างชาติ ทํ า ให ใ นป จจุ บั น พอมี ข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร ข องท อ งถิ่ น
หลงเหลืออยู
ในบรรดาบั นทึกการเดินทาง หรือเอกสารรายงานการเดินทางตรวจราชการในหัวเมืองต าง ๆ นั้น เอกสารตรวจ
ราชการเมื องนครไชยศรี ของสมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอ กรมพระยาดํ ารงราชานุ ภาพ ที่ ทรงนิ พนธไ วเ มื่อเดื อนสิง หาคม
ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ถือเป นหลั กฐานสํ าคั ญในการศึ กษาประวั ติศาสตรท องถิ่ นของจั งหวัด นครปฐม ตรงกับ รัชสมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ซึ่งเปนชวงเวลาที่นักวิชาการใหความสนใจและศึกษาคนควาเรื่องราว ทั้งนี้แมวา
ผู แ ต ง อาจมิ ใ ช ค นในท อ งถิ่ น แต ด ว ยความที่ ส มเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระยาดํ ารงราชานุ ภ าพ เป นผู มี ค วามรู
ความสามารถ ทําใหเอกสารสําคัญฉบับนีม้ ีความนาเชื่อถือเปนอยางยิ่ง เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ไดปรากฏภาพ
ของชาวบาน วิถีชีวิต ตลาด สินคา สภาพบานเรือน และความเปนอยูของผูคน ซึ่งเปนภาพสะทอนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เมืองนครไชยศรีอยางเดนชัดและไมคอยปรากฏในเอกสารอื่น ๆ เทาใดนัก
จากความสําคัญของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ดังที่ไดกลาวมา ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญที่จะศึกษา
วิเคราะหเอกสารประวัติศาสตรชั้นตนชิ้นสําคัญนี้ ซึ่งผูวิจัยจะไดคนควาและนําเสนอสารัตถะของเอกสารตรวจราชการเมือง
นครไชยศรีฯ เลมนี้ เพื่อใหเปนเอกสารสําคัญที่สังคมไทยจะไดใชประโยชนตอไป
2. วัตถุประสงค
1. ศึ กษาความสํ าคั ญ ของเอกสารตรวจราชการเมื องนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) กั บ ความสํ าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
2. ศึกษาภาพสะทอนทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไดจากเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441)
3. สมมติฐานการวิจัย
การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ใชระเบียบการศึกษาตามระเบียบวิธี
วิจัยทางประวัติศาสตร (Historical Approach) และใชการประยุกตความรูองคอื่น ๆ ทางสังคมศาสตร เชน ดานการเมืองการ
ปกครอง เพื่อนําเสนอการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยใชหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งเอกสารชั้นตน
และเอกสารชั้นรองประเภทอื่นๆ คือ วิทยานิพนธ ผลงานการวิจัย บทความ และวารสารมาวิเคราะห
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4. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนครปฐมจากเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441)
ผูวิจัย ไดศึก ษาถึง ความสํ าคัญ ของเอกสารตรวจราชการเมือ งนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ตอความสํ าคัญ ทาง
ประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมดังนี้
4.1 สารัตถวิพากษของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2453) เปนชวงเวลาแหงการปฏิรูปบานเมือง
และปฏิรูปการปกครอง ซึ่งเปนชวงเวลาในการทําประเทศใหทันสมัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สาเหตุสําคัญของการปฏิรูป
สืบเนื่องมาจากปจจัยสําคัญสองประการคือ ระบบการปกครองภายในประเทศแบบดั้งเดิมที่ลาสมัยไมเหมาะสมตอสภาวการณ
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงและการคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อังกฤษ
ได แ ผ อิ ท ธิ พ ลเข า สู พ รมแดนสยามทางด า นตะวั นออก ป จ จั ย ดั ง กล าวนํ าไปสู ก ารปฏิ รู ป การปกครองใน พ.ศ. 2435
โดยดําเนินการปกครองเมืองตาง ๆ แบบเทศาภิบาล และจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นเพื่อสรางเอกภาพทางการปกครอง และ
รักษาเอกราชของชาติใหพนจากภัยคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก
มณฑลนครไชยศรีจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2438 ประกอบดวย 3 เมืองคือ เมืองนครไชยศรี เมืองสมุทรสาคร และเมือง
สุพรรณบุรี มณฑลนครไชยศรีนับเปนมณฑลที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับสวนกลางหรือกรุงเทพมหานคร
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2458 มณฑลนครไชยศรีมีสมุหเทศาภิบาลปกครอง 2 ทาน
ดังนี้ พ.ศ. 2438 - พ.ศ. 2441 พระยามหาเทพ (บุต ร บุ ญญรัต พันธุ) พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2458 พระยาสุ นทราบุ รี (ชม
สุนทรารชุน) จากขอมูลของกระทรวงมหาดไทยไดระบุถึ งจํานวนอําเภอ ตําบล และหมูบาน ในมณฑลนครไชยศรี ระหวา ง
พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2412 ดังนี้ มณฑลนครไชยศรีประกอบดวย 11 อําเภอ 254 ตําบล และ 1,571 หมูบาน (เตช บุนนาค,
2532: 374)
ผูวิจยั ตองการศึกษาเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) เอกสารชั้นตนที่สําคัญในการศึกษา
การจัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งเปนการปกครองสมัยใหมมีระบบการบริหารราชการที่ชัดเจน และควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการในชวงเวลาที่มหาอํานาจตะวันตกกําลังคุกคามสยาม และเปนเอกสารสําคัญที่ใหขอมูลทางประวัติศาสตร
เกี่ ย วกั บ สภาพการเมื องการปกครอง สภาพเศรษฐกิ จและสั ง คมของมณฑลนครไชยศรี การศึ กษาหลั กฐานชิ้ นนี้ จะเป น
ประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี ทั้งนี้กอนเขาสูเนื้อหาสําคัญ ของเอกสาร
ผูวิจัยขอกลาวถึงประวัติของผูนิพนธเอกสารและบริบททางประวัติศาสตร ภูมิหลังการจัดการปกครองเทศาภิบาลเพื่อสราง
ความเขาใจและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการจัดการปกครอง
4.2 พระประวัติของผูนิพนธเอกสาร
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระนามเดิมคือ พระองคเจาดิศกรกุมาร ทรงเปนพระราช
โอรสพระองคที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติแตเจาจอมมารดาชุม ประสูติในพระบรมมหาราชวัง
ตรงกับวั นที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระสุพรรณบัฎ และทรงประกาศแตงตั้งใหดํารงพระอิสริยยศเปนกรมหมื่ นดํารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2429 และใน พ.ศ.
2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ตอมาในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนพระอิสริยยศเปนกรมพระดํารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2454
และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนพระอิสริยยศ เปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2472
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สิ้นพระชนม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ทรงเปนตน
ราชสกุ ล ดิ ศ กุ ล ตลอดพระชนม ชี พ พระองค ป ระกอบพระกรณี ย กิ จด านต าง ๆ ที่ สํ าคั ญ อาทิ ด านการปกครอง ด า น
ประวัติศาสตร ดานโบราณคดี ดานเอกสารโบราณ เปนตน
4.3 บริบททางประวัติศาสตร
นครไชยศรี เ ป นพื้ นที่ ที่ มี พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ม าอย า งยาวนาน โดยปรากฏหลั ก ฐานตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรสืบเนื่องมาถึงสมัยประวัติศาสตร สภาพภูมิศาสตรตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ลักษณะ
พื้นที่เปนที่ราบขนาดใหญสลับกับลําคลองตาง ๆ มากมาย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมและการตั้ง
ถิ่นฐาน อาณาเขตของนครไชยศรีติดตอสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบ ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยมีเสนทางแมน้ําและลําคลองตาง ๆ เปนเสนทางคมนาคมสําคัญ
ที่สงผลตอการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของนครไชยศรี ตั้งแตสมัยทวารวดี อยุธยาและรัตนโกสินทร (สุภาภรณ จินดามณี
โรจน, 2554: 24)
ในสมัยรั ตนโกสินทรนครไชยศรีนับ เป นเมื องที่ อยูใ กลกรุงเทพฯ ที่เ ปนศู นย กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
ราชอาณาจักร ทําใหเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สว นกลางจะสงผลกระทบตอนครไชยศรีเสมอ อาทิ การทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง
กับอังกฤษ ในพ.ศ. 2398 โดยสาระสําคัญของสนธิสัญญาสงผลใหสยามตองยกเลิกระบบผูกขาดของพระคลังสินคา ทําใหเกิด
การคาแบบเสรีและเปดการขยายตัวทางการคา ผลจากสัญญาทําใหเมืองนครไชยศรีกลายเปนพื้นที่ที่มีประชากรกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยางตอเนื่อง โดยมีพัฒนาการจากชุมชนเปนหมูบาน เปนเมือง เปนจังหวัด และมีการรวมกลุม
จังหวัดเปนมณฑล ตลอดจนคลี่คลายเปนจังหวัดเชนในปจจุบัน (สุภาภรณ จินดามณีโรจน, 2554: 26)
รัช สมัย พระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล าเจ าอยู หั ว สยามถู กคุ กคามจากมหาอํานาจจั กรวรรดิ นิยมฝรั่ง เศสและ
เครือจักรภพอังกฤษ ทั้งสองมหาอํานาจกําลังแขงขันกันขยายอิทธิพลลัทธิจักรวรรดินิยมแสวงหาอาณานิคมในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต ทั้ ง นี้พ ระบาทสมเด็ จพระพระจุล จอมเกลาเจ าอยู หัวทรงเข าพระทัย ต อสภาวการณ ลอแหลม และทรง
ตระหนั กดีวาการปกครองสวนภู มิภาคขนาดนั้ นยังไมรัดกุ มพอ ไมมีการปกป นพรมแดนที่แ นนอนซึ่งเปนเหตุใ หม หาอํานาจ
หาเหตุเ ขาแทรกแซง สยามตองสู ญเสีย สิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขตและยิ นยอมเกี่ ย วกั บเรื่องพิ กัด อัต ราภาษี รวมถึ งสู ญ เสี ย
ดินแดนบางสวนใหแกมหาอํานาจทั้งสองแตยังคงรักษาเอกลักษณไวได เพราะการดําเนินนโยบายทางการทูตที่เหมาะสม และ
การปรับปรุงประเทศใหทันสมัยทําใหสวนของรัฐบาลและระบบการปกครอง (เตช บุนนาค, 2532: 9)
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั วทรงมี พ ระดํ า ริ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ทรงปรารถนาจะจั ด การปกครองภายใน
พระราชอาณาจักรใหมั่นคง โดยทรงมีพระราชดําริวาควรรวมการบังคับหัวเมืองทั้งปวงใหขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทยเพียง
กระทรวงเดียว และรวมหัวเมืองเขาเปนมณฑล มีผูปกครองมณฑลขึ้นตอกระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่งจึงจะจัดการปกครอง
ไดสะดวก ทั้งนี้โปรดเกลาฯ ใหทําการรวมหัวเมืองเขาเปนมณฑล โดยมีขาหลวงใหญประจํามณฑล และทรงแตงตั้งให กรม
หลวงดํารงราชานุภาพเปนเสนาบดีกระทรวงฝายเหนือ ซึ่งตอมาเปลี่ ยนชื่อเปนกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2437 มีห นาที่
รับผิดชอบบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือทั้งหมด รวมทั้งหัวเมืองประเทศราชอีสาน และหัวเมืองชั้นในชั้นนอกที่ในขณะนั้น
ตกอยูใต แรงบีบคั้ นโดยตรงจากฝรั่ งเศส หั วเมืองที่ ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย อาทิ มณฑลพายั พ มณฑลอุดร มณฑลอี สาน
เปนตน (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2545: 67-68)
ต อมาเมื่ อกรมหลวงดํ ารงราชานุ ภ าพทรงดํ ารงตํ าแหน ง เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ส ง ออกไปตรวจราชการ
ยังหัวเมืองตางๆ ทําใหเห็นถึงประเพณีการปกครองหัวเมืองอยางโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรและยังใชกัน
อยูหลายอยาง ซึ่งทําใหทรงทราบถึงปญหาในการปกครองหัวเมือง แนวความคิดแกไขปญหาการปกครองของกรมหลวงดํ ารง
ราชานุภาพตรงกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริคือ การรวมหัวเมืองเปนมณฑล กรมหลวง
ดํารงราชานุภาพทรงมีพระดําริจัดตั้งมณฑลโดยทรงเห็นวาควรเอาลําน้ําอันเปนทางคมนาคมเปนหลักอาณาเขตมณฑล มณฑล
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นครไชยศรีรวมหัวเมืองในลุมแมน้ําท าจีนคือ เมืองนครไชยศรี เมื องสมุ ทรสาคร และเมื องสุพรรณบุรี รวม 3 เมือง โดยตั้ ง
ที่วาการมณฑล ณ เมืองนครไชยศรี
4.4 การเดินทางตรวจราชการ
สมเด็จกรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการอํ าเภอไผนาด (ปจจุบันคืออําเภอบางเลน) ที่วาการเมือง
นครไชยศรี ที่วาการอําเภอพระปฐมเจดีย ตลาดพระปฐมเจดี ย องคพระปฐมเจดีย พระประโทนเจดีย และที่วาการอําเภอ
ตลาดใหม (ปจจุบันคืออําเภอสามพราน) กอนเสด็จไปตรวจราชการ ณ มณฑลราชบุรีตอไป รวมระยะเวลาที่พระองคตรวจ
ราชการ ณ มณฑลนครไชยศรีจํานวน 6 วัน โดยมีพระยาสุนทราบุรี (ชม สุนทรารชุน) สมุหเทศาภิบาล รายงานรายละเอียด
และขอมูลตาง ๆ ของมณฑลนครไชยศรีเปนอยางดี อยางไรก็ตามเนื้อหาและสาระสําคัญของรายงานการตรวจราชการมณฑล
นครไชยศรี สามารถจะแบงเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
4.4.1. การจัดการปกครองมณฑลนครไชยศรี
การตรวจราชการมณฑลนครไชยศรี ข องกรมหลวงดํ ารงราชานุ ภ าพใน พ.ศ. 2441 นั้ น เปนการตรวจราชการ
ภายหลังการปฏิรูประบบการปกครองใน พ.ศ. 2434 กรมหลวงดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
พระองคไ ดศึกษาความรูราชการภายในกระทรวงมหาดไทย โดยทรงมีพระประสงค ที่จะศึกษาความรูเ กี่ยวกับการปกครอง
หัวเมืองจึงเสด็จออกตรวจราชการ ณ หัวเมืองตางๆ ทั้งนี้การที่มีเสนาบดีหรือเจานายระดับสูงเสด็จออกไปตรวจหัวเมืองนั้น
ทําใหทราบถึงปญหาและเขาใจถึงการจัดราชการของแตละหัวเมือง เพื่อที่จะสามารถนํามาจัดระบบราชการของแตละหัวเมือง
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับการจัดการปกครองในมณฑลนครชัยศรีดังนี้
4.4.1.1 การยายที่วาการเมืองนครไชยศรี
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่ทําการเมืองนครไชยศรีพบวา สถานที่ไมเรียบรอยและไมเหมาะสมกับการ
จัดตั้งเปนที่วาการเมือง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุมและในฤดูฝนสงผลใหน้ําจะทวมถึง พระยาสุนทรบุรี (ชม สุนทรารชุน)
สมุหเทศาภิบาล ไดทําการเลือกที่ตั้งที่วาการแหงใหมบริเวณดานเหนือของปากคลองเจดียบูชา
4.4.1.2 ที่วาการอําเภอพระประโทนเจดีย
กรมหลวงดํ ารงราชานุ ภ าพได เ สด็ จ ตรวจที่ วาการอํ าเภอพระประโทนเจดี ย ทรงกล าวว าเป นที่ ว าการมณฑล
ที่จัดหมวดหมูอยางเรียบรอย มีการจัดเก็บเอกสารและจดหมายอยางเปนระบบ เนื่องจากมีคนที่มาจากกระทรวงมหาดไทย
โอนยายมาหลายคนจึงไดรูปแบบอยางกระทรวงมาใช
4.4.1.3 ที่วาการอําเภอพระปฐมเจดีย
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่วาการอําเภอพระปฐมเจดีย อําเภอพระปฐมเจดียนี้เปนอําเภอที่สําคั ญ
ของเมืองนครไชยศรี มีหมอมราชวงศเล็กเปนนายอําเภอ มีรายงานถึงจํานวนราษฎรที่อาศัยอยูในอําเภอนี้จํานวน 23,752 คน
ซึ่งนับวามีราษฏรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
4.4.1.4 ปญหาการปราบปรามโจรผูราย
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่ วาการอําเภอไผนาด ในวันที่ 12 สิงหาคม รายงานวาอําเภอไผนาดเปน
อําเภอที่มีคนจํานวนไมมากนัก แตเนื่องจากตั้งอยูในเสนทางสัญจรไปมาระหวางมณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลนครไชยศรี และ
มณฑลราชบุ รี ทํ าให มี โ จรผู ร ายจํ านวนมากที่ ทํ าการดั กปล นผู ค นที่ เ ดิ นทางสั ญ จร พระยาสุ นทรบุ รี (ชม สุ นทรารชุ น )
สมุหเทศาภิบาล ไดแกไขปญหาโดยการจัดตั้งสถานีตํารวจ หรือพลตระเวนในบริเวณนี้ตอมาเหตุการณที่เกี่ยวของกับโจรผูราย
จึงสงบลงไปอยางมาก
4.4.2. สภาพเศรษฐกิจในมณฑลนครไชยศรี
ในเอกสารการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพใน พ.ศ. 2441 นั้น ไดกลาวถึงสภาพ
เศรษฐกิจภายในมณฑลนครไชยศรีไวดังนี้
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4.4.2.1 การจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษีออยนับเปนปญหาสําคัญของมณฑลนครไชยศรีที่ไมสามารถจะจัดการตามแบบหัวเมืองฝายเหนือได
เนื่องจากที่หัวเมืองฝายเหนือนั้นราษฎรปลูกออยแลวเคี่ยวน้ําออยขายเอง ทําใหรั ฐบาลสามารถเก็บภาษีจากผูปลูกได แตใน
มณฑลนครไชยศรีนั้นราษฎรปลูกออยและนําไปขายใหโรงหีบ (โรงงานน้ําตาล) ทั้งสิ้น และโรงหีบนั้นจะเสียภาษีน้ําตาลทราย
อยูแลว ซึ่งหากเก็บภาษีแบบอยางหัวเมืองทางเหนือแลวนั้นก็จะทําใหราษฏรตองเสียภาษีซ้ําซอน นอกจากนี้พระยาสุนทรบุรี
(ชม สุนทรารชุน) สมุหเทศาภิบาล ไดจัดทําบาญชีน้ําตาลที่นําขอมูลจากโรงหีบมาเปรียบเทียบกับจํานวนน้ําตาลที่ไดเสียภาษี
ใหแกรัฐบาล ทําใหเห็นวาจํานวนน้ําตาลที่เสียภาษีต่ํากวาความเปนจริงอยูมาก จึงเห็นวาเปนขอที่รัฐบาลออกจะเสียปรียบอยู
กรมหลวงดํารงราชานุภาพและพระยาสุนทรบุรี จึงมีการหาแนวทางการจัดการแกไขวิธีการเก็บภาษีน้ําตาลทรายตอไป
ในชวงเวลาที่เสด็จการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีนั้น พบวามีกลุมชาวจีนอพยพจากกรุงเทพฯ เขามาตั้งถิ่นฐาน
อยูที่นครไชยศรีเปนจํานวนมาก เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณสามารถทํามาหากินไดผลกําไรดี และยังมีกลุมชาวจีนใหม
หรือชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน เขามาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยและใชแรงงานเปนลูกจางในมณฑลนครไชยศรีจํานวนมาก
4.4.2.2 การคาขาย
ในการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจดูตลาดและยานการคาที่สําคัญ
ของมณฑลคือ ตลาดพระปฐมเจดี ย ซึ่ง ตั้งอยูบ ริเ วณสองฝากคลองเจดีย บูช าตั้ งแต บริ เวณวั ดพระปฐมเจดี ยย าวลงไปตาม
ลําคลอง ตัวตลาดปลูกเป นโรงเรือนหลั งคามุงดวยจาก เครื่องผูกและเครื่องสั บบาง บริเวณตลาดประกอบไปดวยโรงบอน
โรงสุรา และตลาดขายของสดซึ่งนับวาเปนตลาดสําคัญของหัวเมือง
ตลาดพระปฐมเจดีย แห งนี้ มีการคาขายเจริ ญรุ งเรืองเปนอย างดี มีสิ นค าที่ จําหน ายออกจากพระปฐมเจดีย ไปยั ง
กรุงเทพฯ และหัวเมืองอื่นๆ สินคาสวนใหญคือ ขาวสาร ขาวเปลือก ขาวโพด น้ําตาลทราย น้ําออย ยาสูบ ผักและผลไมตางๆ
เชน คราม มะเกลือ หนอไม นอยหนา สับปะรด เผื อกมัน กลวย นอกจากนี้ยังจําหนายเครื่องทองเหลือง ทองขาว ผาแพร
พรรณ และเครื่ องบริโ ภค คื อ หมาก พลู ทุ เรี ย น มั งคุ ด มะพร าว เปนต น นอกจากนี้ยั ง มีเ รื อน อยใหญที่ รั บสิ นคามาจาก
กรุ งเทพฯ และหั วเมื องอื่นมาจําหนายใหแ กพ อค าแม คาในตลาด ส ง ผลให ตลาดพระปฐมเจดี ยแ หง นี้เ ป นเสมื อนที่ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนขนาดใหญข องมณฑลนครไชยศรี โดยเฉพาะในเวลาเชาตลาดพระปฐมเจดีย จะมีผูคนค าขายกันอย างหนาแน น
ทั่วทั้งตลาดประมาณการได 1,000 คนตอวัน
ทั้งนี้พระยาสุนทรบุรี (ชม สุนทรารชุน) สมุหเทศาภิบาล ไดเก็บจํานวนสินค าและราคาสินคาที่ซื้อขายกันในตลาด
ภายในเดือนกรกฎาคม ไดจํานวนสินคาที่จําหนายไปจากพระปฐมเจดียดังนี้
นอยหนา 737415
ผล
เปนเงิน
5530 บาท 32
อัฐ
สับปะรด 22031
ผล
เปนเงิน
826
บาท 10
อัฐ
กลวย 368900
ผล
เปนเงิน
822
บาท 16
อัฐ
ขนุน 615
ผล
เปนเงิน
153
บาท 40
อัฐ
ขาวโพด 48020
ผล
เปนเงิน
211
บาท 4
อัฐ
ฟกทอง 346
ผล
เปนเงิน
59
บาท 48
อัฐ
ฟกเขียว 7600
ผล
เปนเงิน
39
บาท
รวมเปนเงิน 7642 บาท 22 อัฐ
นอกจากนี้ยังมีสินคาประเภทเครื่องทองเหลือง ทองขาว ผาแพรพรรณ ที่ จําหนายในตลาดพระปฐมเจดียในเดือน
หนึ่งคิดเปนเงินถึง 13,72 3 บาท 10 อัฐ ทั้งนี้ราคาคาเชารานขายของในตลาดพระปฐมเจดียนั้นตกเดือนละ 10 - 12 บาท
ราคาคาเชารานในทําเลที่หางไกลออกไปอยางต่ํา 5 บาท โดยราคาเซงหรื อเชาของรานในบริเวณตลาดนั้นตกเฉลี่ยรานละ
10 - 15 ชั่ง
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4.4.2.3 การคมนาคม
เสนทางการคมนาคมที่สําคัญ ของมณฑลนครไชยศรี คือ คลองมหาสวั สดิ์ คลองเจดี ยบู ชา และแม น้ํานครไชยศรี
โดยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เปนเสนทางสัญจรที่คับคั่ง เนื่องจากมีเรือเมลที่เดินจากกรุงเทพฯ ไปยังพระปฐมเจดีย เละมีเรือแจว
เรือพายสัญจรของราษฏรไปมาอยางตอเนื่อง เรือเหลานี้เปนเรือที่บรรทุกสินคาไปมาระหวางกรุงเทพฯ กับพระปฐมเจดีย
กรมหลวงดํารงราชานุภาพทรงรายงานวาเสนทางรถไฟสายใต ที่จะตัดผ านมณฑลนครไชยศรีนั้นจะชวยส งเสริ ม
การค า ขายภายในมณฑลนครไชยศรี ร วมถึ ง การค า ระหว างหั วเมื อ งต างๆ อี ก ด ว ย ในช ว งเวลานั้ นการสร างทางรถไฟ
ไดดํ าเนิ นการปกกรุย มาถึ งบริ เวณคลองเจดียบู ชาแลว และจากการสอบถามราษฎรเกี่ย วกับ ทางรถไฟดูจะนิย มเรื่ องรถไฟ
เปนอย างมาก และเห็นพองกั นวารถไฟสายนี้จะทําให เศรษฐกิจของเมื องนครไชยศรีรุงเรืองมากกว าเดิม เนื่องจากทุกวันนี้
การขายสินคาบางอยางยังคงขัดคลอง ผูขายบางรายตองหาบสินคามาขายที่ตลาดพระปฐมเจดียซึ่งความลําบากเปนอยางมาก
และในชวงฤดูฝนผูคาที่อยูไกลก็ไมสามารถหาบมาขายได เนื่องจากหนทางเปนหลุมเปนบอจะใชเกวียนเดินทางก็ไมสามารถ
ทําได หากมีเสนทางรถไฟแลวนั้นความลําบากเหลานี้ก็คงจะหมดไปและคงจะขายสินคาไดราคาดีขึ้นกวาเดิม
4.4.3. สภาพสังคมในมณฑลนครไชยศรี
ในเอกสารการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพใน พ.ศ. 2441 นั้น ไดกลาวถึงสภาพ
สังคมภายในมณฑลนครไชยศรีไวดังนี้
4.4.3.1 การประกอบอาชีพ
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดกลาวถึงการประกอบอาชีพในมณฑลนครไชยศรีวามีหลากหลายทั้งการเกษตรกรรม
การคาขายและการทําน้ําตาล เปนตน โดยมีการทําเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักโดยเฉพาะการทํานา เนื่องจากขาวสารของเมือง
นครไชยศรีไดผลผลิตดี สามารถสงไปขายที่โรงสีขาวในกรุงเทพฯ ไดราคาดี ทําใหผูคนนิยมมาทํานาเปนจํานวนมาก และสงผล
ใหมีผูค นอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานยังเมืองนครไชยศรีเพื่อมาทํานาอีกมาก เห็นไดจากการมีคดี ความที่ เกี่ยวกั บเรื่องที่ดินที่นา
ในชั้นศาลเปนสวนใหญ
นอกจากนี้ราษฎรยังทํามาคาขายอื่นๆ เชน โรงหีบทําน้ําตาลทรายซึ่งอยูตามลําน้ํา โรงปนโองอางเครื่องปนดินเผา
และมีการนิยมยอมแพรดําจากมะเกลือไปจําหนายยังตางประเทศ เนื่องจากมะเกลือมีมากในพื้นที่นี้ รวมถึงมีการยอมผาคราม
ดวยเชนกัน สามารถซื้อครามไดจากไรในบริเวณคลองเจดียบูชาไดในราคาที่ถูก
กรมหลวงดํารงราชานุ ภาพไดกลาวว าในการตรวจราชการมานครไชยศรี ครั้ง นี้ เห็ นว าการจัดการเรื่ องโจรผู ราย
การปราบปรามกรมการ และการจัดตั้ งกํานั นผูใ หญบานมีความเรี ยบรอยเป นอยางดีราษฎรจึ งอยู ดีมีสุข แตก็ยั งคงมี ปญหา
ที่เกิดขึ้ นแกร าษฎรในเวลานี้คื อ การแยง ที่ดินทํ านากั น เพราะคนที่อพยพเข ามาทํ า นามี เปนจํ านวนมาก การออกใบจองจึ ง
หามไวกอนผูคนจึงแยงที่ดินทํานากัน การนี้ถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองรีบจัดการแกไขตอไป
4.4.3.2 การบูรณะพระปฐมเจดีย
กรมหลวงดํารงราชานุภาพกลาวถึงองคพระปฐมเจดียที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณขึ้น
จนเปนที่งดงามนั้น ในเวลานี้การปฏิสังขรณไดลวงเลยมานานจึงเกิดความทรุดโทรม อาทิ กระเบื้องที่ประดับองคปฐมเจดีย
รวงลงมาจํานวนมาก และมีตนไมขึ้นปกคลุมอยูมาก ทางวัดพระปฐมเจดียไดเรี่ยไรเพื่อการปฏิสังขรณบางแตคงยังไมเพียงพอ
ตอการปฏิสังขรณ
นอกจากนี้ทรงกลาวถึงจุ ดชํารุ ดที่สําคัญขององค พระปฐมเจดียคือ พระระเบี ยงที่ส รางในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว ที่พระระเบี ยงทางด านตะวั นตกเฉีย งใต นั้นหลัง คาไดพัง ลงมาแถวหนึ่ง ประมาณ 1 ใน 8 สวน
ของพระระเบียงโดยรอบ ทรงกลาวไววาหากจะทําการดูแลรักษาไมใหองคพระปฐมเจดียทรุดโทรมลงนั้น ตองมีการซอมแซม
อยูเสมอเชนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรืออาจแกไขโดยการเรี่ยไรจากงานเทศกาลประจําปก็เปนได
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4.4.3.3 พระราชวังเกาพระปฐมเจดีย
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจบริเวณพระราชวังเกาที่สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล า
เจาอยูหั ว พบวาตัวพระราชวังไดชํารุดทรุดโทรมเปนอย างมาก พระที่นั่งและพระตําหนักตางๆ ผุผังจนมิ อาจซอมแซมให ดี
ไดเหมือนเกา หากจะใชงานเห็นควรที่จะสรางขึ้นใหมทดแทนของเกา หรือควรรื้อพระที่นั่งและตําหนักตางๆ ที่ชํารุดหักพังออก
ใหหมดและปลูกสรางเปนที่วาการมณฑลนครไชยศรีทดแทน
4.4.4. โบราณคดีพระปฐมเจดีย
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจดูและสืบคนของโบราณที่บริเวณพระปฐมเจดีย และไดพระพิมพหลายรูป
เมื่อนํามาวิเคราะหดูแลวพบวาพระพิมพมีลักษณะแบบฮินดูคลายกับที่พบในแหลมมลายู โดยทรงสันนิษฐานวาพระปฐมเจดียนี้
ผูสรางคงจะเปนชาวมัชณิชประเทศ นอกจากนี้ยังไดพบเทวรูปที่มีลักษณะแบบเขมร เหมือนเชนที่พบในเมืองสวรรค เมืองสิงห
และเมืองนครราชสีมา รวมทั้งที่พบในเมืองเขมร ทรงสันนิษฐานวาเมื่อครั้งที่บานเมืองเหลานี้นับถือพราหมณฮินดูนั้นคงมีความ
เกี่ยวของกับเมืองเขมร
นอกจากนี้ ได พบของสําคัญ อีกอย างหนึ่ง คือ เหรี ยญเงิ นโบราณ พวกจี นขุ ดได ทางคลองพระประโทน โดยจี นพุ ก
ผูใหญบานนํามาใหดู ลักษณะเปนตราปราสาทมีรูปปลาอยูดานใต อีกดานหนึ่งเปนอุณาโลม ทรงไมเคยเห็นเหรียญลักษณะ
เชนนี้ม าก อน จึง รับ สั่ง ให จีนพุ ก ผูเ ปนเจาของเหรี ยญเงินนี้ไ ปคอยที่กรุ งเทพ เพื่อที่ จะได นําทูลเกล าถวายพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาตอไป
5. สรุปและอภิปรายผล
เอกสารรายงานการตรวจราชการเมื องนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ของสมเด็ จ พระเจ าบรมวงศ เ ธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นับเปนเอกสารสําคัญ ในการศึกษาประวัติศาสตรมีลักษณะเปนจดหมายเหตุรายงานการตรวจ
ราชการที่มีลักษณะเปนการจดบันทึกรายงานแบบตะวันตก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการจัดการปกครองรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล
ซึ่งเปนการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผนดินใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการออกตรวจราชการตามหัวเมือง
ตางๆ ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จะทําใหทรงเห็นถึงขอผิดพลาดและขอบกพรองในการบริหารปกครอง ซึ่งควรที่ จะได
ทํ าการแก ไ ขต อไป นอกจากนี้ เ อกสารรายงานการตรวจราชการเมื องนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ยั ง ได ส ะท อ น
สภาพเศรษฐกิ จ วิ ถี ชี วิตของราษฎร รวมทั้ ง ด านภู มิ ส ถานบ านเมือง การคมนาคม การคาขาย การเกษตร การปกครอง
การศาสนา การศาลอีกดวยโดยนับวาเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม
6. บรรณานุกรม
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เทศาภิบาล, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2545)
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ.117, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.,2511)
เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458 แปลโดย ภรณี กาญจนัษฐิต,ิ (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2532)
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

7. กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนครปฐมจากเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี
ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและวิชาการ
ปงบประมาณ 2558 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1073

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
The Study of the Factors that Contribute to the Volunteer Spirit Among of
students from Kanchanaburi Rajabhat University
สรรคชัย กิติยานันท1 และอรุญ กันพรอม2*
1

2

อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย (พิเศษ) ผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*
arunrabchock_kan@yahoo.co.th
บทคัดยอ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจํานวน 364 ชุด โดยใชหลักเกณฑของการวิจัยเชิงปริมาณกําหนดตัวแปรดวยวิธีการเชิงนิรนัยในการนําแนวคิด
จากทฤษฏีตางๆมาสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพิสูจนตัวแปรเชิงสหสัมพันธ
เพื่อสรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยทดสอบคาสหสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรแฝง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่สูงจนเกิด ปญหาการรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) เมื่อผานการทดสอบจึงนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อ
สรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยหาคําตอบดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)
เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเปนอิสระระหวางตัวแปรเชิงกลุม เพื่อนํามาใชอธิบายผลการวิจัย ที่ไดจากขอมูล
ประกอบการอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวา 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบวา
ปจจัยภายในไดแก ทัศนคติของนักศึกษามีผลตอการจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในภาพรวม นักศึกษาฯ
มีทัศนคติอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยสนับสนุนที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี พบวาใน
ภาพรวมนักศึกษาฯ ไดรับการสนับสนุนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน รายดาน กลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว อยูในระดับมาก การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาอยูในระดับมาก และการไดรับการสนับสนุนจาก เพื่อนอยู
ในระดับมาก 2) เพือ่ ศึกษาระดับของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวา คาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรปจจัยมีปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดแก ปจจัยดานเพื่อน ดาน
สถานศึกษา ดานทัศนคติ และดานครอบครัว ตามลําดับ โดยตัวแบบดังกลาวมีอํานาจการพยากรณเทากับ 0.84 และ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบวา ความสัมพันธ
ของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทุกดาน โดยปจจัยที่มีความสัมพันธ
สูงสุด ไดแก ปจจัยดานทัศนคติและครอบครัว ปจจัยดานสถานศึกษาและเพื่อนปจจัยดานครอบครัวและสถานศึกษาตามลําดับ
คําสําคัญ: ปจจัย อิทธิพล จิตอาสา
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study factors affecting the public mind of Kanchanaburi
Rajabhat University students and 2) to study the correlation between factors that affect the public mind
of Kanchanaburi Rajabhat University students. The data consisting of 364 samples were collected based
on quantitative research. The variables were defined using a deductive method. The questionnaire was
created by various theories. The correlation statistic analysis was used for inferential analysis. Also, the
multiple regression analysis was used for hypothesis testing involving with the independence of variables
which explained the results and discussion of this research.
The results revealed that 1)The factors affecting the public mind of Kanchanaburi Rajabhat
University showed Internal factors include: student attitudes affecting the public mind of Kanchanaburi
Rajabhat University overview students have the highest attitudes. Support factor affecting the public mind
of Kanchanaburi Rajabhat University found in the student overview supported at a high level. And as a
result, the sample was supported by the family. In a very high level. The support from educational institutions
was at a high level and the backing of Friends are at a high level. 2)Degree the factors affecting the public
mind of Kanchanaburi Rajabhat University students showed in order were as accompanied by friends,
school, attitude and family with the predictive power of 0.84. 3)The correlation between factors that
affect the public mind of Kanchanaburi Rajabhat University students were related significantly which
showed the highest relationship was attitude with family. The second was school with accompanied by
friends and the third was family with school.
Keywords: factors, influence, public mind
1. บทนํา
ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการหลั่งไหล ของวัฒนธรรมตางชาติเขาสู
ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการ คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณ ธรรม
และจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และ สถาบันศาสนาซึ่งมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมมีบทบาทนอยลง ทํา
ใหค านิย มและพฤติกรรมที่เน นวั ตถุนิยมและบริโ ภคนิ ยมเพิ่ม มากขึ้น มีงานวิ จัยมากมายที่ ชี้ใ หเห็ นถึง สังคมที่ เปนอันตราย
ลอแหลม ทําใหเด็กและเยาวชนของไทย หมกมุน ชื่นชมหลงใหลกับคานิยมทางสังคมที่เนนวัตถุนิยมมากเกินความพอดี จน
ละเลยการยึด มั่นในศาสนธรรม กระบวนการควบคุมปจจัยสิ่งแวดลอมรอบขางที่เปนพิษตอเยาวชน นับวันจะ กระทํ าไดยาก
ยิ่งขึ้นจนหลายเรื่องไมสามารถควบคุมได (ศูนยคุณธรรม, 2549, น. 1) นอกจากนี้ยังมีขอคนพบวา สภาพสังคมไทยในปจจุบัน
เด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบและการแสดง ออกไปในทิศทางที่ไมเหมาะสมและไมสรางสรรค เชน ขาดการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุมีผล ขาดความอดทน ขาดความชื่อสัตย นอกจากนี้พฤติกรรมที่สังคมไทยคาดหวัง เชน การจุนเจือ การชวยเหลือ
การเผื่อแผแบงปนประโยชนเพื่อผูอื่น การมีคุณธรรม การใหอภัย จิตสํานึกของคนที่มีจิตใจเสียสละสรางสรรคงานเพื่อสวนรวม
พบวา มีการแสดงออกนอย (โกวิทย พวงงาม, 2550, น. 3) อีกทั้งในสวนของอาชีพ พบวาคนที่มีอาชีพเปนเกษตรกร มีระดับ
คะแนนคุณธรรมสูงกวาทุกๆ อาชีพ โดยอาชีพที่มีคะแนนคุณธรรมต่ําที่สุดคือ อาชีพนักศึกษา ทั้งนี้จากผลสํารวจ สถานภาพ
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คุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยในวันที่ 11 มิถุนายน2550 โดยใชตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ในการสํารวจ เพื่อเฝาระวังสถานภาพคุณธรรมของ
สังคมไทย ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต สติสั มปชัญญะ จิตอาสาและความขยั นหมั่นเพี ยร การ
สํารวจครั้งนี้พบวา คุณธรรมดานจิตอาสาชวยเหลือสังคมไดคะแนนสูงสุด คือ 71.7 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนั้นก็
ลดหลัน่ กันลงมาตามลําดับ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต โดยคุณธรรมดานการมี
สติสัมปชัญญะไดคะแนน ต่ําสุด คือ 61.7 (ศูนยคุณธรรมและสถาบันรักลูก,2550,น. 141-142)
จิ ต อาสา เป นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ประการหนึ่ ง ที่ ต องการมี หรื อให เ กิ ด ขึ้ นใน สั ง คมไทย เนื่ องจากความเป น
นามธรรมของคุณธรรมในดานจิตอาสามีนอย เขาใจและปฏิบัติได ไมยาก เพียงแคออกแรง หรือบริจาคทรัพยก็ถือ ไดวามีจิต
อาสาแลว (ศูนยคุณธรรมและสถาบัน รักลก, 2550, น. 155) จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของบุคคลที่มีตอสังคมสวนรวม
โดยการเอาใจใส และการชวยเหลือผูที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชนเพื่อ สวนรวม เชน การเสียสละ
เงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติปญญาเพื่อชวยเหลือผูอื่นและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน (พระไพศาล วิสาโล, 2544; มิชิ
ตา จําปาเทศ รอดสุทธิ, 2550, อางถึงใน ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ 2550, น. 2) จากคํากลาว สรุปไดวา คนเราทุกคนมีดานดีอยู
ในตัวมาตั้งแตเกิด เด็กทุกคนตางมีเมล็ดพันธุแหงความดีงามฝงอยูในตัวหาก ไดรับการรดน้ําพรวนดินใหเ หมาะสมก็เจริญเติม
โตงอกงามได ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงควรไดรับ การสนับสนุนเพื่อพัฒนาใหเกิดจิตอาสา
ดังนั้น เด็กและเยาวชนทั้งในปจจุบันและในอนาคต จึงควรไดรับการปลูกฝงจิตอาสา และพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ งการมีจิต
อาสาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล และควรไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก ซึ่งผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็ก คือ บิดา มารดา ครู
อาจารยและเพื่อน รวมทั้งสื่อ หากบุคคลเหลานี้ไดถายทอดความมีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสํานึกตอสวนรวมใหแกเด็กอยางสม่ําเสมอ
เด็กก็จะซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีนี้ติดตัวไป ที่สําคัญการศึกษาควรมุงเนนที่การสรางจิตสํานึก ภายใน คื อ การพัฒนาจิตใจที่
เปนรากฐานของความเปนมนุษยไมควรเนนที่ การพัฒนาเพื่อ ความสําเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรม การให
การศึกษาแกยุวชน ควรหยุดสราง จิตสํานึกที่นิยมในวัตถุ แตเนนการสรางจิตสํานึกในทางจริยธรรมใหหนักแนน เขมแข็งยิ่งขึ้น
(สุพจน ทรายแกว, 2546, น. 55)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจะ
ไดทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอจิตอาสาวามีลักษณะใด ปจจัยใดที่มีผลตอการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษามากที่สุด
เพื่อเปนประโยชนในการชี้แนะแนวทางการสงเสริมจิตอาสาที่เหมาะสมแกนักศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. สมมติฐาน
3.1 ปจจัยภายในดานทัศนคติ มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3.2 ปจจัยภายสนับสนุน ดานครอบครัว สถานศึกษาและเพื่อน มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
3.3 ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญ
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.2 เพื่อทราบถึงความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.3 ผลการศึกษาใชเปนฐานขอมูลในการนําเสนอตอหนวยงาน เพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของนําไปพิจารณา ปรับปรุง
การดําเนินงานเกี่ยวกับจิตอาสาของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ กษาเรื่อง คุ ณภาพการใหบ ริการของคณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏกาญจนบุรี ทฤษฎีแ ละ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจะนํามาเปนแนวทางและกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปประเด็นสําคัญดังนี้
5.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับจิตอาสา
5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีจิตอาสา
กรอบแนวคิด
กรอบแนวความคิ ด คุ ณภาพการให บ ริ การของคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ได จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ปจจัยภายในบุคคล

-

ทัศนคติดานจิตอาสา
ปจจัยสนับสนุน

-

ปจจัยดานครอบครัว
ปจจัยดานสถานศึกษา
ปจจัยดานเพื่อน

จิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี
- ดานการชวยเหลือผูอื่น
- ดานการเสียสละตอสังคม
- ดานการตั้งใจพัฒนาสังคม
- ดานการจิตสํานึกสาธารณะ

6. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ การนําแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ที่ไดรับ
การพิสูจนแลวมาสรางสมมติฐาน เพื่อพิสูจนสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพื่อศึกษาคุณภาพ
การใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเก็บขอมูลเปนตัวเลขโดยจัดแบงตัวเลขเปน 2 ประเภท
คือ ประเภทตัวแปรเหตุ และประเภทตัวแปรผล เมื่อได ขอมูลแลวนํามาวิเ คราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาคปกติของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปการศึกษา 2556
จํานวน 3,938 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2556)การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาภาคปกติ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ปการศึ กษา 2555 จํ านวน 364 คน ซึ่ ง การศึ กษาในครั้ ง นี้ เพื่ อให เ กิ ด ความเชื ่ อมั่ นว า
ประชากรมี โ อกาสรั บ เลื อกเป นตั วแทนของประชากรในการวิจัย ผู ศึ กษาได ใ ชสู ต รคํ านวณกลุ ม ตัวอยางตามวิธีข อง Taro
Yamane (อางถึงใน พิชญาณี กิติกุล, 2549, หนา 106) การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เปน
การเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได
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6.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา สาเหตุของการมีจิตอาสา สวนใหญมีสาเหตุหลักที่สําคัญอยู 2ประเด็น คือ ปจจัยภายใน ไดแก ทัศนคติดานจิตอาสา
ปจจัยภายนอก ไดแก ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน ดังนี้ผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นสาเหตุของพฤติกรรมจิตอาสาทั้ง 2
ประเด็น มาเปนตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2สวน ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา จํานวน 6ขอ ประกอบดวย ขอมูล
ของ เพศ อายุ ชั้นป อาชีพของบิดา-มารดาหรือผูปกครอง รายไดในครอบครัว การเขารวมกิจกรรม
แบบสอบถามตอนที่ 2เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตอาสา จํานวน 35 ขอ ซึ่งประกอบดวย 2 ดาน
คือ
1. ปจจัยภายในบุคคล ไดแก ทัศนคติดานจิตอาสาจํานวน 9 ขอ
2. ปจจัยสนับสนุน ไดแกปจจัยดานครอบครัวจํานวน 8 ขอปจจัยดานสถานศึกษาจํานวน 10 ขอปจจัย
ดานเพื่อนจํานวน 8 ขอ
แบบสอบถามตอนที่ 3ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตอาสา เปนคําถามเชิงประเมินคา (Rating Scale) มี5
ระดับ คื อ ปฏิ บั ติส ม่ําเสมอ ปฏิ บัติ บอยครั้ง ปฏิ บัติ บางครั้ง ปฏิ บัติ นอยครั้ง ปฏิ บัติ นอยที่ สุ ด มีจํานวน 33 ข อ โดยแบ ง
ออกเปน 4 ดาน ดังนี้ดานการชวยเหลือผูอื่น จํานวน 6 ขอดานการเสียสละตอสังคม จํานวน 7 ขอดานการตั้งใจพัฒนาสังคม
จํานวน11 ขอดานการจิตสํานึกสาธารณะ จํานวน9 ขอ
6.2 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีกระบวนและขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตํารา รวมถึงการรวบรวมวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของในการมีจิตอาสา
2. รวบรวมและเรีย บเรีย งขอมู ลที่เกี่ย วของ เพื่อสรางแบบสอบถามโดยยึ ดหลั กความมีประสิทธิภ าพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ทั้งดานเนื้อหาและความเหมาะสมในการนําแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการตั้ง
คําถาม
3. สํ าหรั บ แบบสอบถาม เรี ย บเรี ย งจะแนวคิ ดและงานวิ จัย ที่ เ กี่ย วข อง จึง จะสรุ ป ไดวาคํ าถามนั้นตรง
ประเด็นที่สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรงแลวนําไปทดลองใช (Try out)
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคกศ.บป. จํานวน 30 คน เพื่อดูวาขอคําถามมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม
5. นํ าขอมู ลจากการทดลองใช (Try out) มาทํ าการวิ เ คราะห เ พื่อหาความเชื่อมั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม
6. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจและปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจและเชื่อมั่นไดวามีความครอบคลุมแลวไป
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่จะทําการศึกษา
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)มีกระบวนและขั้นตอน ดังนี้
1. นํ าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล วไปทดลองใช (Try out) กั บ นั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุรี ภาคกศ.บป. ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง
2. นํ าข อมู ล จากการทดลองใช (Try out) มาทํ าการวิ เ คราะห เ พื่อหาความเชื่อมั่ น (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient เปนสถิติวิเคราะหCronbach,
1970อางใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ไดคาคาความเชื่อมั่น 0.82
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6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ดังนี้
1. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับคณะฯตางๆ เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูล
2. ติดตอประสานงานเพื่อเก็บขอมูลจากนักศึกษา
3. เตรียมแบบสอบถามจํานวน 364 ชุด และแจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาภาคปกติ
6.4การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ของการมีจิตอาสาของนักศึกษาไดแก เพศ, อายุ, ชั้นป, อาชีพ
ของบิดา-มารดาหรือผูปกครอง, รายไดในครอบครัว, การเขารวมกิจกรรมโดยใชสถิติคาความถี่และคารอยละ
2. นํ าแบบสอบถามที่ ลงรหัส แลวมาบั นทึ กขอมู ล จากนั้นนํ าข อมู ล ที่บั นทึกแล วมาประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูล โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบซึ่งสถิติที่ใช
3.2 สถิติ เพื่อสรุ ปอ างอิง (Inferential Statistics) โดยหาคําตอบด วยการทดสอบคาสหสัม พันธ
ระหวางกลุมตัวแปรรวมกับการหาเมตริกความสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรแตละคูและการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ(Multiple Regression Analysis)
7. ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.3และเพศชายคิดเปน
รอยละ 29.7 ในดานอายุกลุม ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18-20 ป คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมามีอายุระหวาง 20-22 ป
คิดเปนรอยละ 41.5 และมีอายุ 23 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.5ตามลําดับ ชั้นปที่กําลังศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 39.0 ชั้นปที่ 2คิดเปนรอยละ 31.3 ชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 23.9 ชั้นปที่ 4 คิด
เปนรอยละ 3.3 และชั้นปที่ 5 คิดเปนรอยละ 2.5 ดานอาชีพหลักผูปกครอง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ผูปกครอง
ประกอบอาชี พ อาชี พ ธุ ร กิ จส วนตั ว/ค าขาย คิ ด เป นร อยละ 36.3 รองลงมาได แ ก รั บ จ าง คิ ด เป นร อยละ 28.6 อาชี พ
การเกษตร/ประมง คิดเปนรอยละ 23.6 อาชี พรับราชการ/รัฐ วิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.6และอื่นๆ คิด เปนรอยละ 4.9
ตามลําดับดานรายไดในครอบครัวพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ครอบครัวสวนใหญมีรายได 20,000-24,999 บาทคิด
เปนรอยละ 25.5 รองลงมาครอบครัวมีรายได 10,000-14,999 บาทคิดเปนรอยละ 21.4 ครอบครัวมีรายได 25,000-29,999
บาทคิดเปนรอยละ 13.2 ครอบครัวมีรายได 15,000-19,999 บาท คิดเปนรอยละ 12.6 ครอบครัวมีรายได 5,000 -9,999
บาทคิดเปนรอยละ 9.3 ครอบครัวมีรายได 30,000-34,999 บาท คิดเปนรอยละ 8.8 ครอบครัวมีรายได 35,000 บาท ขึ้นไป
คิดเป นรอยละ 5.8และครอบครั วมีร ายได ต่ํากวา 5,000 บาทคิดเปนร อยละ 3.3 ตามลํ าดับ การเขาร วมกิ จกรรมกั บทาง
มหาวิทยาลัย คณะฯ หรือเขารวมกิจกรรมที่ทําประโยชน โดยเขารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 43.4รองลงมา ไดแก
เขารวมกิจกรรมแตไมบอยครั้งคิดเปนรอยละ 31.6 และไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆคิดเปนรอยละ 25.0 ตามลําดับ
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8. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระจํ านวน 2 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับการมี จิตอาสาของนักศึกษา ไดแก ปจจั ย
ภายในปจจัยสนับสนุน และการมีจิตอาสา โดยสามารถสรุปปจจัยที่เกี่ยวของได ดังนี้
ปจจัย ภายในไดแก ทัศ นคติ ของนักศึ กษามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏกาญจนบุรีป จจัยภายในที่มี ผลต อการจิต อาสาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบวาในภาพรวม นักศึกษาฯ มีทัศนคติอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28
ปจจั ยสนับ สนุ นไดแ ก ปจจัย ตางๆในการสนับ สนุ นการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ กาญจนบุ รี
ปจจัยสนับสนุนที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบวาในภาพรวมนักศึกษา
ไดรับการสนับสนุนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และเมื่อพิจารณาเปน รายดาน กลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.91 และการไดรับการสนับสนุนจาก เพื่อนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00
สรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีปจจัยสนับสนุนอยูในระดับมาก โดยไดรับ การสนับสนุนจาก
ครอบครัวมากที่สุด รองลงมาการสนับสนุนจากเพื่อนและการสนับสนุนจากจากสถานศึกษา ตามลําดับการมีจิตอาสาการมีจิต
อาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบวาในนักศึกษาฯ แสดงการมีจิตอาสาอยู ในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน กลุมตัวอยางแสดง พฤติกรรมจิตอาสาดานการชวยเหลือผูอื่นอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานเสียสละตอสังคมอยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ดานการตั้งใจพัฒนาสังคมอยูใ น
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดานจิตสํานึกสาธารณะอยูในระดับมาก 4.03
ผลการทดสอบสมมติฐานกาวิจัย พบวา ไมยอมรับสมมติฐาน 5 ขอ ซึ่งมีเนื้อหาสาระโดยสรุป ดังนี้
ในการทดสอบสมมติฐ านโดยการวิเคราะห เปรียบเที ยบปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอจิตอาสา
สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1) ปจจัยภายในดานทัศนคติกับจิตอาสามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาปจจัยภายในดานทัศนคติ มีผล
ตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แสดงวายอมรับสมมติฐานที่กําหนด
2) ปจจัยภายสนับสนุนกับระดับจิตอาสามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาการสนับสนุนทางสังคมมีผลตอ
การมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แสดงวายอมรับสมมติฐานที่กําหนด
3) ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความสัมพันธกัน
อย างมี นัย สํ า คั ญ โดยป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ สู ง สุ ด ได แ ก ป จจั ย ด า นทั ศ นคติ แ ละครอบครั ว ป จ จั ย ด า น
สถานศึ กษาและเพื่ อนป จจั ย ด านครอบครัวและสถานศึ กษาอย างมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ยอมรั บ
สมมติฐานที่กําหนด
9. อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” ซึ่ง
กลุมตัวอยางเปนประชากร ที่เปนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยสามารถวิเคราะหและ อภิปรายผล
การศึกษาไดดังนี้
ผูศึกษาไดกําหนดเปนปจจัยภายใน ไดแก ทัศนคติ และปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนทางสังคม ดังนี้
ปจจั ย ภายในทั ศ นคติ ผู ศึ กษาได กําหนดตัวชี้ วัด ในการศึ กษาดัง นี้ คุ ณงามความดีใ นตนเองและผู อื่น ได แ ก การทํ าดี ไ ด ดี
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ความคิดที่ไมเห็นแกตัว และแนวโนมในการกระทําความดี จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นต อทัศนคติอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 แสดงวากลุมตัวอยางมีทัศนคติเรื่องคุณงามความดีในตนเองและผู อื่น เห็นไดจากกลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาความขยันหมั่นเพียรจะทําใหคนประสบความสําเร็จ มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และเห็นดวย
วาคนที่เสียสละตอผูอื่นเปนผูทีนายกยอง คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ความคิดที่ไมเห็นแกตัว เห็นไดจากคนที่มีความเมตตาตอเพื่อน
มนุษยและสัตวโลกเปนผูที่นาชื่นชม คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 นั่นหมายความวากลุมตัวอยางมีความเชื่อในการทําดีไดดีมีความรูสึก
เห็นอกเห็นใจผูอ ื่น และมีแนวโนมในการกระทําความดี ดังนั้น จึงเปนพื้นฐานทางจิตใจที่ดีโดยเกิดขึ้นจากความคิด ความเชื่ อ
ความรูสึกภายในตัวเด็กและเยาวชนที่จะนํามาประเมิน ไตรตรองแลวแสดงพฤติกรรมออกมา สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู
ของ Bandura ที่กลาวาวาปจจัยดานความคิด ความรู สึก ความเชื่อ ซึ่งเปนองคประกอบของทัศนคติที่กําหนดลักษณะและ
ทิศทางของพฤติกรรมขึ้นอยูกับวาบุคคลจะ มีทัศนคติในเรื่องความดีงามมากเพียงใด และมีแนวโนมหรือความพรอมที่จะแสดง
พฤติกรรมนั้น มากนอยเพียงใด และสอดคลองกับไพบูลย วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร (2543, น. 13) สํานึกที่เกิดจาก
ภายในเป นการครุ นคิ ด ไตร ต รองของคนแต ล ะคนในการพิ จารณาตั ด สิ น เชิ ง การให คุ ณค าและความดี ง าม ซึ่ ง ส ง ผลต อ
พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อขัดเกลาตัวเองใหเปนไปทางใดทางหนึ่ง ฉะนั้นมนุษยทุก
คนลวนสามารถ สรางสํานึกใหตนเองได ซึ่งเกิดจากการเรียนรู การมองเห็น การคิด ฯลฯ แลวนํามาพิจารณาเพื่อ ตัดสินใจวา
ตองการสรางสํานึกแบบใดก็มีการฝกฝนและสั่งสมแบบนั้น
นอกจากนี้ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับจิตอาสา พบวามีความสัมพันธทางบวกกับจิตอาสา แสดงวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีทัศนคติระดับมาก ไดแก มีความคิดในเชิงประเมินคุณคาของความดีงามตอตนเอง
และบุคคลอื่น และมีความเชื่อวาการทําความดียอมไดรับผลดี และเชื่อในความสามารถของตนเองและมีความพรอมที่จะเขาไป
ใหความชวยเหลือผูอื่นมาก ก็จะมีจิตอาสาในการชวยเหลือผูอ ื่น เสียสละตอสังคม การมุงมั่นพัฒนาสังคมและแสดงพฤติกรรม
ที่มีจิตสํานึกสาธารณะมากเชนกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐณิชากร ศรีบรีบูรณ (2550, น. 142-144) ที่พบวาปจจัย
ดานนักเรียน ในเรื่องเจตคติตอจิตอาสา การเรียนรูเกี่ยวกับจิตอาสา และการรับรู ความสามารถของตนเองที่จะทําพฤติกรรม
จิ ต อาสามี อิท ธิ พ ลต อจิ ต อาสาของนั กเรี ย น และ สอดคล องกั บ โกศล มี ค วามดี (2547, น. 65-66) ผลการศึ กษาพบว า
ขาราชการตํารวจมีจิต ลักษณะแตกตางกันมีจิตสาธารณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาขาราชการ ตํารวจที่มี
เจตคติตอจิตสาธารณะที่ดี มีจิตสาธารณะสูงกวาขาราชการตํารวจที่มีเจตคติตอ จิตสาธารณะที่ไมดี แมวาจะเปนการศึกษาถึง
ความแตกตางทางปจจัยทางจิตสังคมของขาราชการ ตํารวจที่มีเจตคติตอจิตสาธารณะกับการมีจิตสาธารณะของขาราชการ
ตํารวจก็ตาม อีกทั้งผลการศึกษายังพบวาทัศนคติสามารถอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาไดในเชิงบวก
ปจจั ยสนั บสนุ น ภาพรวมปจจั ยสนับสนุนที่ สงผลต อจิต อาสาของนั กศึกษามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุ รี อยูใ น
ระดั บ มากมี ค าเฉลี่ย เท ากั บ 4.07 นอกจากนี้ผ ลการศึกษาความสั ม พั นธ ระหว างการสนั บ สนุนกั บ การมี จิต อาสา พบว ามี
ความสัมพันธทางบวกกับการมีจิตอาสา แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากก็
จะมีจิตอาสามากเชนกัน โดยนํามาอภิปรายเปนประเด็น ดังนี้
การสนับสนุนจากครอบครัว ผูศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดการไดรับการสนับสนุนจาก บุคคลในครอบครัว ไวดังนี้ ความ
รักความหวงใย การดูแลเอาใจใส และคําแนะนําหรือชมเชยในการแสดงจิตอาสา จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัวอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และพบวากลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
มากที่สุด แสดงวาเด็กและเยาวชนที่ไดรั บทุนการศึกษาฯ ไดรับความรักความหวงใย การดูแลเอาใจใส และคําแนะนําหรื อ
ชมเชยในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาจากครอบครัว ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ครอบครัวมีความใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมาก และ
เป นหน วยสั ง คมกลุ ม แรกที่ทํ าหน าที่เ ลี้ ย งดู ดู แ ลเอาใจใส ด วยความเอื้ ออาทร ช วยเหลื อสนั บ สนุ นส ง เสริ ม สิ่ ง ของและให
คําแนะนําหรือกํ าลั ง ใจ แก เ ด็กและเยาวชน จึ ง ชวยให เ ด็กและเยาวชนรู สึกปลอดภั ย อบอุน และเป นสวนหนึ่ ง ของคนใน
ครอบครัว ดังนั้นขอมูลที่เด็กและเยาวชนเชื่อวาไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเปนจุดเริ่มตนที่ ชวยใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
จิตอาสาจากบุคคลที่ตนมีความใกลชดิ เพราะเด็กและเยาวชนจะ เรียนรูจนสามารถนําไปปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได
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จึงสงผลตอพฤติกรรมจิตอาสา สอดคลองกับณัฐณิชากร ศีรบริบูรณ (2550, น. 142-144) ที่พบวาปจจัยดานครอบครัว ความ
เป น แบบอยางจากพอแม มีค วามสํ าคั ญมากที่สุ ด นอกจากนี้ห ากพอแม ใช เหตุ ผ ลในการอบรมเลี้ ยงดู และมี การสนับ สนุ น
สงเสริมใหนักเรียนทําพฤติกรรมจิตอาสาก็จะสงผลใหนักเรียนมีจิตอาสา เพิ่มขึ้น และจากการหาความสัมพันธพบวาการไดรับ
การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ กับการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา
การสนับสนุนจากสถานศึกษาผูศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดการไดรับการสนับสนุนจาก บุคคลในสถานศึกษา ไวดังนี้ การ
ไดรับ การสนับ สนุนจากสถานศึกษาในการจัดกิ จกรรม การไดรับ คําแนะนํ า การเอาใจใส ยกย องชื่นชมจากอาจารยใ นการ
สนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมจิตอาสา จากการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดรับการสนั บสนุนจาก
สถานศึกษาอยูใ นระดับมาก มีค าเฉลี่ยเทากั บ 3.91 แสดงวานักศึ กษา ได รับ การสงเสริม และสนั บสนุ นจากสถานศึกษาให
นักเรี ย นทํ าประโยชน แ ก ส วนรวม ให คํ าแนะนํ าและอบรมสั่ ง สอน การเอาใจใสย กย องชื่ นชมจากอาจารย และผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานศึกษาถื อเปนสถาบั นทางสังคมที่ มีหนาที่ในการจัดการเรี ยนการสอนอยางเปน ระบบ และทํ า
หนาที่ใหการศึกษา อบรมสั่งสอนใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู มีอุปนิสัยที่ดีงาม และ ยกยองชมเชยผูที่กระทําความดี สงผลให
เด็กและเยาวชนเกิดจิตอาสา สอดคลองกับหลักการจัด การศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 ที่กําหนด
วา ตองเปนไปเพื่อพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ผลการศึกษาของณัฐณิชากร ศรี
บริบูรณ(2550, น. 142-144) ที่พบวาปจจัยดานโรงเรียน/ครูที่จะ ทําใหนักเรียนมีจิตอาสา ไดแก ความเปนแบบอยางจิตอาสา
จากครู และสัมพันธภาพที่ดีระหวาง เด็กและเยาวชนที่ไดรับทุนฯ กับครู ก็มีอิทธิพลตอการเกิดจิตอาสาของนักเรียน และจาก
การหาความสัมพันธพบวา การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการ แสดงพฤติกรรมจิตอาสา
การสนับสนุนจากเพื่อน ผูศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดการไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน ไวดังนี้ การไดรับความชวยเหลือ
วัตถุสิ่งของหรือแรงกาย คําแนะนํา กําลังใจหรือยกยองในการ แสดงพฤติกรรมจิตอาสา จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 แสดงวานักศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนดานการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไมวาจะเปนดวยวัตถุสิ่งของหรือแรงกาย ใหคําแนะนําในการทําสิ่งที่ดีมี ประโยชนใหคําปรึกษาเวลา
เพื่อนมีปญหาและกําลังใจ ยกยองชมเชยเมื่อเพื่อนทําความดี จึงสงผลตอพฤติกรรมจิตอาสา ทั้งนี้เนื่องจากกลุมประชากรสวน
ใหญ อยู ใ นระดั บ มั ธยมต นซึ่ งเป นช วง วั ย รุ น เพื่ อนจึ ง มีอิท ธิ พ ลต อกลุ ม มาก ฉะนั้ นจะคอยให ความช วยเหลื อ และให การ
สนับ สนุน ทําให ตนรูสึกมั่นคงในสถานภาพภายในกลุ ม รู สึกวาตนเองเป นสวนหนึ่งของกลุม และได รับการยกยอง ชื่ นชม
ดังนั้นการที่เด็กและเยาวชนไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน ก็มีแนวโนมในการแสดง พฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมจิ ตอาสาสูง
สอดคลองกับอนุศักดิ์ จินดา(2548,น. 101-102)พบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับจิต
สาธารณะ และณัฐณิชากร ศรบริบูรณ (2550, น. 142-144) ที่วาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อน เปนลักษณะสําคัญ
ของปจจัยดานเพื่อน แสดงวาถานักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในระดับสูงก็จะทําใหนักเรียน เกิด จิต อาสามาก และถ า
เพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุมของนักเรียนมีจิตอาสาก็จะทําใหนักเรียนมี จิตอาสาดวยเชนกัน
ปจจัยสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน เปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มากระตุน และสราง
สิ่ ง จู ง ใจในการให ค วามรั ก ดู แ ลเอาใจใส อบรมชี้ แ นะสั่ ง สอน การช วยเหลื อสิ่ ง ต างๆ และการที่ ผู รั บ ได รั บ ข อมู ล ที่ ใ ช ใ น
สถานการณหนึ่งๆอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ Thoits(1982, p. 146);และศุภวิชญ จันทิพยวงษ (2548, น. 62)ที่กลาววา
ปจจัยสนับสนุนเปนการที่บุคคลไดรับความรัก ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส ใหกําลั งใจการแสดงความรักความ
ผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือกัน และเห็นคุณคามีการ ชวยเหลือในดานความรู ขอมูลขาวสาร คําแนะนําที่ สามารถนําไปใช
แกปญหา และไดรับในรูปวัตถุหรือสิ่งของเวลา เงินหรือการบูรการ ซึ่งตอบสนองตอความตองการของตนในสถานการณหนึ่งๆ
ไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้การที่นักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสานั้น เกิดจากแรงจูงใจ จาก ภายนอกที่มากระตุนใหเกิด
พฤติกรรม เชน การไดรับความรักและการเอาใจใสอยางดีนั้นเกิดจาก ความตองการพื้นฐานของการดํารงอยูของมนุษยเพื่อให
เกิดความรูสึกที่มั่นคง ความตองการไดรับ การยกยองชมเชยและความตองการที่จะไดรับกําลังใจ ความไวใจและการไดรับการ
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สนับสนุนใหปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความสามารถ
10. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยศึกษาในเชิงลึกโดยการสัมภาษณ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับกลุมประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และนําผลการศึกษา
ที่ไดมากําหนดแผนการดําเนินงานในการพัฒนานักศึกษา ตอไป
2. ควรมีการศึ กษาปจจั ยอื่ นๆ เพิ่ม มากขึ้น เชน ประชากรทั่ วไปดานเศรษฐกิจ ปจจัย ภายใน เชน ภูมิ หลัง ของ
ครอบครัว และปจจัยสภาพแวดลอม เชน อิทธิพลของ ตัวแบบ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตอไป
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ตัวละครผีในนวนิยาย ของภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร:
ภาพนําเสนอปญหาสังคมรวมสมัย
Ghost character in Novel Pakinai’s phantom series, The 7 days:
Presentation of contemporary social issues
กุลยา สกุลนคร
สาขาวิชาภาษาไทยสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Kun_yay_@hotmail.com
บทคัดยอ
ภาพนําเสนอปญหาสังคมร วมสมัยผ านนวนิย ายผี ของภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร จัด เปนนวนิ ยายแนวสยองขวั ญ
ผูเขียนไดสรางตัวละครผีโดยสรางปมปญหาของเรื่องจากปญหาในสังคมปจจุบัน ทั้งปญหาในดานเศรษฐกิจที่ฝดเคืองและตกต่ํา
การปรับตัวของธุรกิจเพื่อความอยูรอด ปญหาการหยารางครอบครัวแตกแยก และปญหาการไมรั กษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อันสงผลตอชีวิตผูอื่น ปญหาที่กลาวมานี้เปนเหตุอันทําใหเกิดเรื่องราวตาง ๆ อีกทั้งผูเขียนไดสรางตัวละครผีอิงตามความเชื่อ
ที่วาผีมีพลังเหนือธรรมชาติ และตัวละครผีใชพลังที่วานี้เพื่อแกแคนผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยผูเขี ยนกําหนดใหการแกแคนนั้น
สําเร็จทุกครั้ง
คําสําคัญ: นวนิยายสยองขวัญ ปญหาสังคมรวมสมัย การสรางตัวละคร
Abstract
This article presents the visual presentation of contemporary social issues through the Pakinai’s
phantom series , The 7 days a revenge thriller novels. The author has created a character created by
the ghost crux of the problem in today’s society. The problems of the economic downturn and tight. The
adaptation of the business to survive. Problem, divorce, broken family failure to maintain professional
ethics and issues affecting the lives of others. These problems are caused because the stories and the
writers created a character based on belief that ghost, spirits with supernatural powers by the author
assigned to revenge them successfully every time.
Keywords: horror novels, contemporary social issues, character
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บทนํา
ความเชื่อเรื่องเสนทางหลังความตายอยูคูกับวิถีชีวิตของมนุษยมาเนิ่นนาน ถึงแมวิทยาศาสตรจะเจริญกาวหนามาก
เพียงใดก็มิไดทําใหสิ่งที่ไมสามารถพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตรนี้ลบเลือนไป ผี อยูคูกับสังคมไทยมานานเปนสวนหนึ่งของความ
เชื่อที่หลอหลอมจนกลายเปนวัฒนธรรม ในพิธีกรรมตาง ๆ การไหวเจาที่เจาทาง การตั้งศาล หรือการทําบุญแลวอุทิศสวนกุศล
ลวนมาจากความเชื่อเรื่องผีทั้งสิ้น สังคมไทยดําเนินไปภายใต เรื่องลึกลับที่ถูกปลูกฝงจากรุนสูรุน ทํ าให ผี ยังคงเปนสวนใน
สังคม ปจจุบันยังคงพบเห็นการนําเสนอความเชื่อเรื่อง ผี ผานสื่อตาง ๆ ทั้ง ภาพยนตร สื่อวิทยุ เชน รายการ The Shock สื่อ
โทรทัศน เชน รายการคนอวดผี ละครผี สื่อออนไลน ซึ่งมีลักษณะการจัดรายการเลาเรื่องผีเชนเดียวกับรายการวิทยุ เชน The
ghost radio หรือการนําเสนอผานนวนิยายประเภทนวนิยายประเภทนวนิยายสยองขวัญ การเสพเรื่อง ผี ไมวาจะเปนการฟง
การดู หรือการอ าน ก็ ตามผู เสพมี จุด มุง หมายคือเสพสื่ อเหล านี้ เพื่ อความบั นเทิง หากแต เมื่ อเสพแล วนั้ นสิ่ งที่ แฝงไวย อมมี
มากกวาความบันเทิง
นวนิย ายสยองขวัญหรือนวนิยายเหนื อธรรมชาติ วนิดา บํารุ งไทย (2544, หน า 76-79) กลาววา นวนิ ยายเหนื อ
ธรรมชาติเปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเรนลับมหัศจรรย หรืออํานาจของดวงวิญญาณ พลังจิต ตลอดจนอํานาจของ
สิ่งลึกลับตาง ๆ และวรรณกรรมแนวนี้จะใหความบันเทิงเชนเดียวกับวรรณกรรมหลีกหนีที่ใหความเพลิดเพลินในจินตนาการ
แปลก ๆ และที่สํ าคั ญคื อการใหค วามรู สึกตื่นเต น ระทึกใจ ความทาทายในการได เฉี ยดใกล กับ กับ ความนาสะพรึ งกลัวใน
รูปแบบตาง ๆ อันเปนสัญชาติญาณสวนหนึ่งของมนุษยนั่นเอง สําหรับเรื่องเหนือธรรมชาติของไทยจะตั้งอยูบนสมมุติฐานความ
เชื่อ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพราะจะใหสาระและแนวคิดเกี่ยวกับกฎแหงกรรมเปนสวนมาก นวนิยายแนวนี้ของไทย
จึงมีเอกลักษณเฉพาะตนที่นาสนใจ
นวนิยายเหนือธรรมชาติเริ่มมีขึ้นตั้งแตปลายศตวรรษที่ 18 และเปนที่นิยมอานอยางกวางขวาง จนถึงตนศตวรรษที่
19 นวนิยายเปนจุดเริ่มตนของเรื่องประเภทนี้คือ The Castle of Otranto ของ Horace Walpole ซึ่งประพันธขึ้นเมื่อ ค.ศ.
1764 เปนเรื่องราวที่ใชฉากในยุคยุโรปสมัยกลาง ซึ่งฉากและบรรยากาศจะประกอบดวยปราสาทมืด คุก ทางเดินใต ดิน ภูตผี
ปศาจ ความโหดรายทารุณ ในเวลานั้นนักเขียนนวนิยายประเภทนี้จะนิยมใชฉากยุโรปสมัยกลางกันมาก สมัยตอมานวนิยาย
เหนือธรรมชาติจึงเริ่มไมไดจํากัดเฉพาะฉากของยุโรปสมัยกลาง แตไดเสนอบรรยายกาศที่นากลัวในรูปแบบอื่น ๆ เชน แฟรง
เกนสไตน ของ Marry Shelley และเดรกคิวลา ของ Bram Stoker
สําหรับในประเทศไทยนวนิยายเหนือธรรมชาติเรื่องแรกคือเรื่อง “เกาะกากี” ประพันธุโดย พันธุงาม เมื่อ พ.ศ. 2469
เป นเรื่องการผจญภั ยที่ มีค วามลึ กลั บ และสิ่ งมหัศ จรรย เหนือธรรมชาติเ ปนสวนประกอบที่ สําคัญ ในเรื่ อง สุ พรรณี วราทร
(2519, หนา 197-241) ไดกลาววา นวนิยายประเภทนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมากจึงมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหมีนว
นิย ายเรื่ องต อมาคื อ ตามพิฆ าต ประพันธุ โ ดย พั นธุ ง าม เมื่อพ.ศ. 2469 ซึ่ ง เปนตอนที่ ส องของเรื่ อง เกาะกากี และเรื่ อง
บรรพตธิตา ประพันธโดย กัลปงหา และเคลื่อน ทรรภลักษณ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนนวนิยายผจญภัยที่มีความลึ กลับและเหตุการณ
เหนือธรรมชาติเปนเนื้อเรื่อง แตก็ยังมีเนื้อเรื่องที่ลอกเลียนแบบนวนิยายตะวันตกอยู จนกระทั่งป พ.ศ. 2470 จึงไดมีนวนิยาย
เหนือธรรมชาติที่ มีการประพันธแ บบไทยแท โดยไมไ ดเลีย นแบบนวนิย ายต างประเทศเลยคือเรื่ อง วารุณี ซึ่งประพันธโดย
กาญจนาคพันธุ (ขุนวิจิตรมาตรา) เมื่อนวนิยายเหนือธรรมชาติไดแพรหลายและไดรับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย ทําให
เกิดนักเขียนนวนิยายประเภทนี้หลายคน เชน พนมเทียน ตรี อภิรุม ศรีทอง ลดาวัลย จินตวีร วิวัธน แกวเกา ฯลฯ หลังจากนั้น
มีการนํานวนิยายหลายเรื่องมาสรางเปนละครโทรทัศนและไดรับการตอบรับจากผูชมจํานวนมาก ตอมามีนักเขียนนวนิยายแนว
นี้ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นอีกหลายทาน เชน พงศกร และภาคินัย
ภาคินัย เปนนักเขียนที่มีผลงานเขียนนวนิยายเหนือธรรมชาติ ในบทความนี้ผูเขียนกําหนดเรียกวา นวนิยายผี เปน
จํานวนมาก มีทั้งที่ออกเปนเลมเดี่ยว และออกเปนชุด อีกทั้งมีหลายเรื่องที่สถานีโทรทัศนซื้อบทประพันธไปสรางเปนละคร
โทรทัศน เชน เรื่องนางชฎา นางแคน สําหรับนวนิยายชุดที่ไดรับความนิยมและตีพิมพซ้ําถึงจํานวน 13 ครั้ ง คือชุด 7 วันจอง
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เวร ประกอบไปดวย เลมที่ 1 Monday กระจกสั่งตาย เลมที่ 2 Tuesday อาถรรพเรือนลั่นทม เลมที่ 3 Wednesday ตีตั๋วไป
ตาย เลมที่ 4 Thursday 12 ขั้นบันไดผี เลมที่ 5 Friday ทาคนเปน เห็นคนตาย เลมที่ 6 Saturday ศพ-เซน-ศาล เลมที่ 7
Sunday หองคลอดมรณะ จากจํานวนการตีพิมพซ้ําถึง 13 ครั้ง แสดงใหเห็นวานวนิยายชุด 7 วัน จองเวร เปนนวนิยายชุดที่
ไดรับความนิยมจากผูอาน ดังนั้นผูเขียนบทความจึงสนใจที่จะนํานวนิยายชุดนี้มาศึกษาในประเด็นการสรางตัวละครผีและภาพ
สะทอนปญหาสังคม
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการสรางตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วัน จองเวร
2. ศึกษาภาพสะทอนปญหาสังคมที่ปรากฏผานตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร
ตัวละคร ผี ในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร
การนํ าเสนอ ผี ในนวนิ ยายชุ ด 7 วัน จองเวร ของภาคนั ย มีลั กษณะการสร างตัวละครหลักและนํ าเสนอโดยใช
ตัวละครที่มีความสัมพันธกันโยงไปสูเรื่องตาง ๆ แตละเรื่องของภาคินัยจะมีตัวละครหลักที่มีความเกี่ยวของกันทางใดทางหนึ่ง
จากนั้นจึงนําเสนอภาพชีวิตของตัวละครที่สัมพันธกับ ผี ในแตละเรื่อง
นิคม กองเพชร (2543, หนา 124-125) กลาวถึงการสรางตัวละครในนวนิยายสยองขวัญสรุปไดดังนี้
การสร างตั วละครเหมื อนกั บนวนิ ย ายทั่ ว ๆ ไป แตใ นนวนิย ายสยองขวั ญ ประเภท ภู ตผี ปศ าจ และวิญ ญาณ มี
การสรางรูปกายที่แตกตางกันออกไป บางตัวก็มีลักษณะเหมือนกับมนุษยธรรมดาทั่ว ๆ ไป แตบางตัวอาจแสดงพฤติ กรรมที่
มนุษยธรรมดาทั่วไปไมสามารถกระทําได และตัวละครประเภทภูตผี ปศาจ และวิญญาณ มักมีการสรางรูปกายใหนา เกลียด
นากลัว สามารถเปลี่ยนแปลงรูปกายเปนสิ่งตาง ๆ ได ตัวละครบางตัวเปนตัวละครเอกหรือตัวละครที่สําคัญ บางตัวเปนเพียง
ตัวละครรองหรือตัวละครประกอบเรื่องเทานั้น ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้คือ
1. ตัวละครมนุษยที่มีพฤติกรรมเหนือวิสัยมนุษย
2. ตัวละครประเภทภูตผี ปศาจ และวิญญาณ
วลีรัตน สิงหรา (2528, หนา 78-80) ไดจําแนกตัวละครนวนิยายเหนือธรรมชาติออกตามลักษณะแสดงพฤติกรรม
เหนือธรรมชาติไวดังนี้
1. ตัวละครมนุษยที่มีลักษณะพฤติกรรมเหนือธรรมชาติ
2. ตัวละครอมนุษยแยกไดเปน 2 พวก คือ
2.1 เทพ ไดแก ตัวละครเทพฝายดี ตัวละครเทพฝายราย
2.2 ภูตผีปศาจ ไดแก ภูตผีปศาจฝายดี ภูตผีปศาจฝายราย
การนําเสนอตัวละคร ผี ในนวนิยายทั้ง 7 เรื่อง ปรากฏดังนี้
เรื่องที่ 1 Monday กระจกสั่งตาย
ตัวละครหลักคือ เฟรน นักเรียนใหมที่ยายมาเรียนที่โรงเรียนรูธเธอรฟอรด เมมเมอเรียลสคูล เมื่อ เขามาเฟรนก็เขา
กับเพื่อนไมได แตมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอยคอยชวยเหลือเปนอยางดี แตความจริงเอยทั้งใสรายปายสีเฟรนใจเรื่องตาง ๆ รวมถึง
หลอกใชทําพิธีกระจกสั่งตายเพื่อฆาคนอื่ น และทายที่สุ ดเอยก็ทําพิธีกระจกสั่งตายขอพรขอสุดท ายคือขอให เ ฟรนตาย เมื่ อ
เฟรนตายก็ไปรับรูความจริงจากนุยซึ่งเปนนักเรียนที่เสียชีวิต เพราะถู กซิส เตอรผลั กให ตกตึ กเนื่ องจากนุ ยไปรูเห็ นการโกงเงิ น
โรงเรียนของซิสเตอร แตเหตุที่นุยอาฆาตแคนเพื่อนรักคือเอยเพราะรูสาเหตุวาเอยทําพิธีกระจกสั่งตาย โดยพิธีนี้จะสั่งใหคนตาย
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ไดหาคน เอยเพื่อนรักที่ชิงชังนุยเพราะถูกแยงตําแหนงนักเรียนดีเดนและไปไดยินนุยพูดจาดูถูกตนเองกับเพื่อน ๆ จึงทํา พิธี
กระจกสั่งตายโดยสั่งใหนุยตายเปนคนแรก แตในความจริงนุยตายเพราะถูกซิสเตอรผลักตกตึกดังนั้นพรขอแรกจึงถือวาไมไดใช
และในที่สุดพรขอสุดทายนี้เองที่เฟรนซึ่งเปนตัวละครหลักในการเดินเรื่องใชพรขอใหเอยตาย
เรื่องที่ 2 Tuesday อาถรรพเรือนลั่นทม
ตัวละครหลักคือ ภูผา ผูชายที่ผูกพันและหลงรักสิปางตั้งแตยังเด็ก แตสิปางรักภูผาแบบเพื่อนและมีแฟนชื่ออธิป วัน
หนึ่งภูผาปล้ําสิปางแตสิปางตอสูจนแทงภูผาตายที่เรือนลั่นทมซึ่งเปนบานของสิปาง เมื่ออธิปมาถึงก็นําศพภูผาไปซอนไวที่บอ
น้ําเกาในบริเวณบาน ตอมาสิปางเกิดอุบัติเหตุทําใหสูญเสียความทรงจําอธิปจึงพามาพักฟนที่เรือนลั่นทม ผีภูผาจึงมาปรากฏตัว
ใหสิปางเห็นแตสิปางจําไมไดวาภูผาตายไปแลว จากนั้นภูผาจึงสรางเรื่องหลอกลวงใหสิปางขับรถชนอธิปจนเสียชีวิต
เรื่องที่ 3 Wednesday ตีตั๋วไปตาย
ตัวละครหลักคือ อรอินทร พนักงานโรงภาพยนตรมาสเตอรเธียรเตอรที่ตายเนื่องจากถูกฆาขมขืนในโรงภาพยนตร
เมื่อรดาเพื่อนพนักงานไปงานศพ ดวงวิญญาณของอรอินทรจึงตามกลับมาเพื่อขอใหชวยตามหาตัวฆาตกร ตอมามีคนตายใน
โรงภาพยนตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังไมสามารถหาตัวฆาตกรได ทายที่สุดความจริงก็คือขวัญเปนฆาตกรที่ฆ าขมขืนอรพินทร
ขวัญมีความผิดปกติที่เรียกวา อวัยวะเพศกํากวม (Ambigous genitalier) ซึ่งสามารถรักษาไดโดยผาตัดเลือกเพศใหเด็ก แตแม
ของขวัญไมยอมรักษาและเลี้ยงขวัญมาแบบเด็กผูหญิงทั้ง ๆ ที่ขวัญมีฮอรโมนเพศชายมากกวาทําใหอวัยวะเพศชายเจริญเติบโต
อยางชัดเจจน ขวัญซึ่งมีรูปลักษณเปนหญิงแตมีอวัยวะเพศเปนชายหลงรักอรพินทรตั้งใจจะขมขืนแตอรพินทรดาวาและขูวาจะ
เปดโปงความผิดปกติของขวัญ ขวัญจึงฆาอรพินทร
เรื่องที่ 4 Thursday 12 ขั้น บันไดผี
ตัวละครหลักคือ แกม ลูกสาวของลุง เพิ่มมีแ มเลี้ย งชื่อสรอย ทั้ งแกม และสรอยเสี ยชีวิต จากการทะเลาะกั นจนตก
บันได นักศึกษาหนุ มชื่ อกั นต มาเชาบานอยูติ ดกั บบ านลุง เพิ่ ม แกม ออกมาปรากฏตัวให เห็ นบอย ๆ ในที่สุ ด กั นต ก็รู วาแก ม
เสียชีวิตไปแลวแตที่ออกมาใหเห็นเพราะตองการความชวยเหลือ แกมเลาใหฟงวาถูกสรอยผลักตกบันไดและเก็บศพไวทําใหไม
สามารถไปเกิดใหมได วิธีที่กันตจะชวยสรอยไดคือถอดวิญญาณกลับไปในคืนวันเกิดเหตุและหามสรอยไมใหผลักแกมตกบันได
กันตตกลงทําตาม แตในที่สุดก็ไดรูความจริงจากสรอยวาแกมหลอกลวงตนเองใหถอดวิญญาณเพื่อไปอยูแทนที่แกม แกมจึงจะ
หลุดพนจากที่นั่น
เรื่องที่ 5 Friday ทาคนเปน เห็นคนตาย
ตัวละครหลักคือ ชะพลู นักพิสูจนอักษรของสํานักพิมพแหงหนึ่งที่เพิ่งตกงาน ไดฟงรายการวิทยุเกี่ยวกับทาพิสูจน
เรื่องผีที่เกาะรางแหงหนึ่งที่มีเงินรางวัลสูงถึงหนึ่งลานบาท ชะพลูจึงโทรศัพทไปสมัคร ปรากฏวาเมื่อไปถึงที่เกาะนั้นตางพบผี
มากมายรวมถึงการตอสูเพื่อครอบครองเงินรางวัล ทายที่สุดเงินรางวัลก็มาอยูในมือของชะพลู ชะพลูหาเรือกลับออกมาจาก
เกาะได แตขณะที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ชะพลูไดดูขาวผูหญิงตกโปะเรือตาย ซึ่งรายละเอียดของขาวที่บรรยายถึงผูหญิงคนนั้น
คือชะพลูนั่นเอง ชะพลูกมลงมองตัวเองจึงเพิ่งรูตัววาตัวเองตายไปตั้งแตการเดินทางไปรวมแขงขันแลว
เรื่องที่ 6 Saturday ศพ-เซน- ศาล
ตั วละครหลั กคื อ นางพยาบาลก อย ผู ที่ ขั บ รถไปชนตุ กตานางรํ าที่ ศ าลพระภู มิ ใ ต ต นไม โ ดยไม รู ตั ว จากนั้ นก็ มี
เหตุการณแปลก ๆ เกิดขึ้น มีวิญญาณนางรําลึกลับมาหา และคนรอบกายตายไปหลายคน หลังจากนั้นเมื่อนํารถไปลางชางที่
ลางรถเก็บ เศษตุ กตานางรํ าที่ ติ ด รถใหนางพยาบาลกอยทําให นึกขึ้ นได วาเคยขั บ รถไปชนตุ กตานางรําที่ ศ าลพระภู มิ นาง
พยาบาลกอยจึงซื้อตุกตานางรําตัวใหมไปไวที่นั่น แตหลังจากนั้นวิญญาณนางรําก็ยังคงติดตามอยู ทําใหพยาบาลกอยสงสัยวา
ทําไมซื้อหุนนางรําตัวใหมไปถวายแลวแตก็ยังถูกหลอกหลอน จนในที่สุดวิญญาณนางรําก็ทบทวนใหฟงวา วันที่พยาบาลกอยไป
บนที่ตนโพธิ์ใหญที่โรงพยาบาลขณะที่เอื้อมมือไปปกธูปก็ไปชนเอาหุนนางรําหลนคอหัก แตพยาบาลกอยไมไดสนใจ เมื่อรูเรื่อง
แลวพยาบาลกอยจึงบอกกับวิญญาณนางนําวาจะซื้อหุนนางรํามาถวาย แตวิญญาณหุนนางรําไดบอกวาสายไปเสียแลว
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เรื่องที่ 7 Sunday หองคลอดมรณะ
ตัวละครหลักคือ เพชรพลับพลึง ผูหญิงที่ถูกระบุสาเหตุการตายวา ตกเลือด แตความจริงแลวไมใช เพชรพลับพลึงมา
ปรากฏตัวใหหมออั้นนักศึกษาแพทยป 6 ที่มาฝกงานบนวอรดสูตินารีเวชเห็นบอย ๆ และใชอภินิหารสรางปมสงสัยใหหมออั้น
วาเพชรพลับพลึงไมไดตายเพราะตกเลือด ในที่สดุ หมออั้นก็สืบจนรูวาคนที่ทําใหเพชรพลับพลึงตายคืออาจารยหมอกวี อาจารย
หมอกวีเปนเพื่อนกับไตรทิพยสามีของเพชรพลับพลึงและหมอกวีก็เปนชูกับเพชรพลับพลึงจนตั้งครรภ แตไตรทิพยเคยมาตรวจ
รางกายพบวาตนเองเปนหมัน ดังนั้นจึงใหเพชรพลับพลึงไปทําแทง โดยขอความชวยเหลือจากหมอกวี หมอกวีสั่งใหหมอปอบ
แพทยฝกหัดเปนคนทําแทงหลังจากนั้นใหยาบีบมดลูกจนเพชรพลับพลึงตกเลือดตาย
การสรางตัวละครหลักที่เปนวิญญาณในนวนิยายทั้ง 7 เรื่องถูกสรางใหเปนภูตผีฝายราย และมีลักษณะการสรางดังนี้
1. ตัวละครผีทุกเรื่องเกิดจากความโกรธแคนเนือ่ งจากถูกทํารายจากผูอื่นโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เมื่อเสียชีวิตไปแลวก็ยังติด
อยูกับความแคนและตองการแกแคน ผูเขียนดําเนินเรื่องโดยใหตัวละครผีแกแคนไดสําเร็จ
2. ตัวละครผีทุกเรื่องมีอํานาจและอิท ธิฤทธิ์ตามความเชื่อวาผีจะมีความสามารถเหลานี้ เชนการบันดาลให เกิดสิ่ ง
ตาง ๆ ไดตามที่ตนเองตองการ
3. ตัวละครผีบางเรื่องที่ปรากฏมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาเกี่ยวของ ผียังคงกลัวพระตามความเชื่อ เชนในเรื่อ ง
เรือนลั่นทม
ผูเขี ยนสร างให ตัวละครผีเ กิด จากการตายที่ ผิด ธรรมชาติคื อตายจากอุ ปท วเหตุ ตาง ๆ กัน แตที่ เหมือนกั นคื อ ถู ก
กระทําอันกอใหเกิดความโกรธแคนและตองการแกแคน ผูเขียนดําเนินเรื่องโดยใหตัวละครผีใชอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยตามความ
เชื่อวาผีสามารถทําไดแกแคนจนสําเร็จ แตไมไดกลาวถึงกรรมที่กอเกิดและผูกพันตอไปตามที่ศาสนาพุทธเรียกวากงเกวียนกํา
เกวียน
ภาพสะทอนปญหาสังคมที่ปรากฏผานตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร
นวนิยายถูกสรางขึ้นโดยมนุษยที่อยูในสังคมดังนั้นสิ่งที่นํามาประกอบสรางเปนนวนิยายยอมหลีกหนีไมพนสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในสังคม ดังที่ สกุล บุณยทัด (2540, หนา 12) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางนวนิยายกับสังคมวา นวนิยายเปนสวนหนึ่ง
ของสัง คม และสัง คมก็เ ปนสวนหนึ่ง ของนวนิย าย ซึ่ งความสั มพั นธ ดัง กล าวได กอใหเ กิด วัฏ จักรขั้ นพื้ นฐานของการสะทอน
ความหมายและการหมุนโลกในสวนของวรรณกรรมไปอยูจุดที่สําคัญ 3 จุด ประกอบดวยการสะทอนภาพสังคมและเหตุการณ
ในลักษณะการนําเสนอประสบการณชีวิต ผูสรางสรรควรรณกรรมไมอาจหลีกหนีจากอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และการสรางวรรณกรรมมีผลตอการกาวไปของสังคมโลก
เมื่อพิจารณาความสัมพั นธ ระหวางนวนิย ายกั บสั งคมไทย พบวาเมื่ อบริ บททางสัง คมเปลี่ ยน เนื้ อหาและรูป แบบ
การเขียนนวนิยายก็เปลี่ยนไปดวย ดังเชนภาพสะทอนปญหาสังคมที่ปรากฏผานตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร ยอม
สระทอนปญหาสังคม ณ เวลาปจจุบัน ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
1. ภาพสะทอนปญหาสังคมดานเศรษฐกิจ
1.1 อํานาจของเงิน ปญหาทางสังคมที่เกิดจากผูคนในสังคมยกใหอํานาจเงินเปนใหญความโลภจึงกอเกิดขึ้น
ไมเวนแมแตผูถือศีล ดังเชนในเรื่องกระจกสั่งตาย ที่ตัวละครผีเกิดขึ้นจากการฆาตกรรมเพราะไปรูเรื่องการทุจริตเงินโรงเรียน
ของซิสเตอร ดังขอความที่วา
“ซิสเตอรคริสตินเคยไดยินไหมคะวาคนตายพูดไมได เรื่องที่เราทํามันสมควรจะเปนความลับ...ความลับซึ่ง
ไมสมควรจะมีคนเอาไปพูด เพราะฉะนั้นคนที่ไมพูดก็คือคนตาย ใครที่มันไมตายก็ทําใหมันตายไปซะ!
พูดจบซิลเตอรมากาเร็ตก็ผลักนุยที่ยืนอยูริมระเบียงใหตกลงไปยังเบื้องลาง ทั้งคูเฝามองลูกศิษยของตัวเอง
ตายไปอยางไมสะทกสนะทานไมกลัวบาปกรรมแตอยางใด!” (กระจกสั่งตาย, หนา 227)
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สังคมปจจุบันใหอํานาจเงินเปนใหญจนสามารถแลกกับสิ่งที่ตองการมาได ไมเวนแมแตในวงการการศึกษา ดัง เชนที่
นุยบอกสาเหตุวาทําไมตนจึงไดรับรางวัลเรียนดีประจําปแทนเอยที่เปนเพื่อนรัก ดังขอความที่วา
“ชิ...อยางยายเอยนะเหรอจะมาสูอะไรฉันได ฉันเกงกวา เดนกวา กิจกรรมเหนือกวา ที่สําคัญฉันมีเงินเยอะ
กวา พอฉันมาบริจาคเงินใหกับซิสเตอรมากาเร็ตเพื่อสรางหองคอมพิวเตอรใหม แลวเสนอตัวฉันใหไดรับรางวัลนี้แทน
ซิสเตอรมากาเร็ตก็รับปากทันที อํานาจเงินนมันซื้อไดทุกอยางจริง ๆ นะพวกเธอ” (กระจกสั่งตาย, หนา 197)
จากตัวอยางยังแสดงใหเห็นถึงการแบงชนชั้นวรรณะทางสังคมจากฐานะทางการเงิน แมแตเยาวชนเองก็ไดรับการ
หลอหลอมจากครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินดีใหมั่นใจในอํานาจของเงินวาจะสามารถบันดาลสิ่งที่ตองการใหได โดยที่คนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกันแต มีฐานะทางการเงิ นที่ต่ํากว าไมสามารถเอาชนะได นอกจากนั้นยั งสะทอนใหเห็นวางในระบบ
การศึกษายังมีภาวะการเงินอุปถัมภอยู
1.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัท องคกร หางรานตาง ๆ การแกปญหามีดวยกัน
ไมวาจะเปนการลดเงินเดือนพนักงานหรือลดพนักงานเพื่อลดภาระคาใชจาย ดังเชนที่บริษัทที่ชะเอมทํางานอยูใชทั้งสองวิธีที่
กลาวมา โดยที่ชะเอมซึ่งมีตําแหนงที่ไมจําเปนกับบริษัทมากนักถูกบอกเลิกจาง ดังขอความวา
“ชะพลู ...คื ออย างนี้ นะ พี่ย ง ...บรรณาธิ การบริ ห ารเขาต องการลดจํ านวนพนั กงานลง แต เ ขาเห็นว า
ตําแหนงของนองชะพลูเนี่ยยังไมมีความจําเปนมากนัก พี่ก็ตองพูดตรง ๆ นะ งานปรูฟเนี่ย...เดี๋ยวพี่กับ ผูชวยบ.ก.
ชวยกันดูก็ได อยางที่ชะพลูก็รู ๆ วาช วงนี้เศรษฐกิจไมดียอดขายของสํานักพิ มพก็แคพอขายไดเรื่อย ๆ เราจึงตอง
ประหยัดในทุก ๆ อยาง พวกพี่ ๆ เองก็โดนลดเงินเดือนสิบเปอรเซ็นต” (ทาคนเปน เห็นคนตาย, 23)
จากการเลิกจางทําใหชะเอมเลือกวิธีการหาเงินโดยการเขาแขงขันในรายการวิทยุเพราะตองการเงินรางวัลที่มี
จํ า นวนสู ง ถึ ง หนึ่ ง ล า นบาท นอกจากนั้ น ในตั ว อย า งยั ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ป ญ หาของสื่ อสิ่ ง พิ ม พ ใ นป จ จุ บั น อั น เกิ ด จาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สื่อประเภทออนไลนเกิดขึ้นและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหสื่อสิ่งพิมพ ประสบปญหา
และปดตัวไปเปนจํานวนมากเนื่องจากทนแบกรับภาระคาใชจายไมไหว สื่อสิ่งพิมพบางชื่อฉบับปรับตัวดวยการผันตัวไปผลิตสื่อ
ผานทางออนไลนเพื่อตอบรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค
ภาพสะทอนปญหาสังคมที่เกิดจากเศรษฐกิจ สังคมที่ใหความสําคัญกับเงิน อํานาจของเงิน โดยคนในบางสวน
ของสังคมเลือกทําสิ่งที่ไมถูกตองเพียงเพราะตองการเงิน การจูงใจผูคนใหเขารวมกิจกรรมโดยใชเงินเปนเครื่องจูงใจ รวมถึง
ปญหาเศรษฐกิจของสื่อสิ่งพิมพอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. ภาพสะทอนผลกระทบทางจิตใจจากปญหาครอบครัว
สถาบันครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่ สุดของสังคมแตมีความสําคัญที่สุด หากสถาบันครอบครัวเขมแข็งยอม
สงผลใหสังคมเขมแข็ง แตในสั งคมปจจุบันปญหาครอบครัวที่เ กิดจากความไมซื่อสัตยของสามีภรรยา การหยารางที่มีอัตรา
สูงขึ้น เมื่อมีครอบครัวใหมอาจกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางพอเลี้ยง แมเลี้ยง ลูกเลี้ยง ที่ไมลงรอยกัน หรือปญหาแม
เลี้ยงเดี่ยวที่อาจมีปมดอยและเลี้ยงลูกใหเปนไปตามความตองการของตนเอง
2.1 ความไมซื่อสัตยของคูสามีภรรยา ดังที่ปรากฏในเรื่องหองคลอดมรณะ ดังขอความตอไปนี้
“หญิงสาวพยายามปดปอง หากนาแปลก...ที่จิตใจกลับออนปวกเปยกราวกับคนไรเรี่ยวแรง รูสึกรอนวูบ
วาบอยางที่เธอไมเคยเปนกับสามีมากอน
นองเพชร...พี่รักนองเพชร
ประโยคสุดทายทําเอาพลับพลึงใจออนวูบ...จนยอมตกเปนของเขาโดยสมยอมในที่สุด!” (หองคลอดมรณะ
: หนา 96)
จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาตัวละครผีคือเพชรพลับพลึงขาดความยับยั้งชั่งใจอันเปนผลกอใหเกิดเรื่องราว
รายแรงตาง ๆ ตามมา นัน่ คือตนเองโดนฆาตกรรมอําพรางดวยฝมือของชายชูของตนเอง
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2.2 การหยาราง ครอบครัวที่หยารางกันกอใหเกิดปญหาแกคนในครอบครัว เชนปญหาการไมลงรอยกันของ
สมาชิกเกากับสมาชิกใหมในครอบครัว ดังที่ปรากฏในเรื่อง 12 ขั้นบันไดผี ดังขอความตอไปนี้
“ลุงเพิ่มพาสรอยแมคาขายกวยเตี๋ ยวที่อายุหางกันรวมยี่สิ บปเขามาอยูในบานในฐานะ “เมี ยใหม” และ
“แมใหม” ซึ่งตําแหนงที่สองนั้นแกมไมยอมรับ...และไมมีวันที่จะยอมรับได สงครามเงียบกอตัวขึ้นในบานหลังนั้น”
(12 ขั้นบันไดผี : หนา 171-172)
จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาตัวละครผูเปนลูกคือแกมไมยอมรับในตัวภรรยาใหมของพอคือสรอย แตลุง
เพิ่มผูเปนพอก็เห็นแกความสุขของตนเองมากกวา ถึงแมจะรูวาแกมไมยอมรับแตก็ยังคงรับสรอยเขามาอยูในบาน ทําใหเกิด
การทะเลาะเบาะแวงจนในที่สุดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ครอบครัวบางครอบครัวที่หยารางกันและฝายใดฝายหนึ่งไมมีคนใหมแตตองรับผิดชอบภาระเลี้ยงลูก หรือ
ที่เรียกวาเลี้ยงเดี่ยวก็อาจเกิดปญหาไดเชนกัน ดังเชนที่กลาวไวในเรื่องตีตั๋วไปตาย ดังขอความตอไปนี้
“แมจะไดรับ คํายืนยันจากหมอวาลูกสาวที่ เธอเลี้ยงดู มาแบบผูหญิ งตลอดสิบกวาปนั้นมีแนวโนม จะเป น
ผูชายมากกวา แตผูเปนแมกลับรับไมไดที่ลูกจะเปนผูชาย เธอเกลียดผูชายเพราะมีเบื้องหลังฝงใจกับผูเปนพอของลูก
สาวที่ทิ้งไปอยางไมไยดีตอนเธอทอง หญิงสาวจึงรับไมไดที่ลูกสาวจะกลายเปนผูชาย
...แกหามเปนผูชาย แกตองเปนผูห ญิง จําใสกะโหลกไว แกตองเปนผูหญิง ไมอยางนั้นฉันจะฆาแก! คําพูด
ของผูเปนแมประกาศกราวตอลูกสาว” (ตีตั๋วไปตาย, หนา 214)
จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาผูเปนแมตั้งครรภขณะไมพรอมและผูชายไมรับผิดชอบ ความเจ็บปวดความฝง
ใจของผูเปนแมจึงไปสงผลตอการเลี้ยงลูก ไมยอมรับในสิ่งที่ลูกเปน ลูกเปนโรคอวัยวะเพศกํากวมซึ่งสามารถรักษาไดโดยเลือก
เพศที่แสดงชัดกวา ในเรื่องนี้เพศที่แสดงชัดกวาคือเพศชาย แตปมในใจทําใหผูเปนแมซึ่งมีอํานาจในการตั ดสินใจเลือกที่จะไม
รักษาและเลี้ยงดูลูกใหเปนผูหญิงตามความตองการของตนเอง ทําใหตอมาภาวะเพศชายของลูกชัดเจนกวาแตจากการที่ตอง
ปกปดทําใหสภาพจิตใจผิดปกติจึงเปนเหตุใหเกิดฆาตกรรม
3. ภาพสะทอนปญหาจรรยาบรรณในอาชีพ
ความซื่ อสัต ยสุ จริต ในการประกอบอาชี พหรื อที่ เรี ยกว าจรรยาบรรณนั้นมีค วามสําคัญสํ าหรับทุ กอาชี พ
ในนวนิยายชุดนี้ไดสะทอนภาพปญหาจรรยาบรรณที่เกิดในอาชีพแพทย จากเรื่องหองคลอดมรณะ ดังขอความที่วา
“ตามผมมาเถอะ การปฏิบัติของคุณเคสนี้...จะเปนตัวตัดสินวาผมจะใหคุณผานหรือไมผานการขึ้นวอรด
สูติฯ อาจารยหมอกวีพูดเพียงแคนั้น กอนจะลุกขึ้นเดินนําหมอปอบออกไปเสียเฉย ๆ
...มันผิดกฎหมายนะครับอาจารยหมอ
ถาหมอปอบไมทํา ผมคงใหผานวอรดสูติฯ ไมได
เจอประโยคนี้ของอาจารยหมอกวีเขาไปทําใหหมอปอบถึงกับอึ้ง มันเหมือนถูกมัดมือชกใหทําในสิ่งที่ผิด”
(หองคลอดมรณะ. หนา 166-167)
จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาแพทยไมไดรักษาจรรยาบรรณคือมีหน าที่รักษาชีวิตคนไข อาจารยหมอกวีก็ทําแทงให
เพชรพลับพลึงโดยตั้งใจไวแตแรกวาจะฆาตกรรมพลับพลึงเพราะตองการปกปดความผิดของตนเองที่เปนชูกับเพชรพลับพลึง
เรื่องนี้ อาจทํ าให หมดอนาคตในหนาที่การงาน ส วนหมอป อบซึ่ งเปนนักเรี ยนแพทยฝ กหั ดปสุ ดท ายก็ไ มต างกั น ยอมทํ าผิ ด
จรรยาบรรณเพื่อใหตนเองผานการฝกงาน ทั้ง ๆ ที่อาชีพแพทยเปนอาชีพที่ตองรักษาชีวิตคนแตตัวละครที่เปนหมอทั้งสองคน
กลับทําลายชีวิตไมรักษาจรรยาบรรณเพื่อผลประโยชนของตนเอง เมื่อเพชรไพลินเสียชีวิตจึงอาฆาตแคนและตองการแกแคนผู
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
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ภาพสะท อนปญหาสังคมที่นําเสนอเปนสภาพสั งคมที่เ กิดขึ้นจริ ง ดังที่ กลาวไวในเบื้ องตนว านวนิย ายยอมเกิดจาก
ความเปนจริงในสังคม ผูเขียนใชเรื่องราวตาง ๆ เปนขอมูลผนวกกับจินตนาการเพื่อสรางงานเขียน บริบทตา ง ๆ ที่ปรากฏใน
นวนิยายชุด 7 วัน จองเวร ไดสะทอนปญหาสังคมทัง้ ในดานเศรษฐกิจ ครอบครัว และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สรุป
ตัวละครผี ในนวนิยาย ของ ภาคินัย ชุ ด 7 วัน จองเวร ได สรางตัวละครผีที่มี ลักษณะเป นภูต ผีปศาจฝายราย อั น
เนื่องมาจากตัวละครทุกตัวเสียชีวิตเนื่องจากถูกกระทํา สงผลใหตัวละครผีที่ผูเขียนสรางขึ้นเต็มไปดวยความคั่งแคน จากนั้นจึง
หาทางแกแคนโดยใชอํานาจเหนือธรรมชาติของผีเพื่อทํารายหรือฆาผูที่เกี่ยวของใหตายตกตามกัน ที่มาและพฤติกรรมของตัว
ละครผีแสดงภาพสะทอนปญหาสังคม ซึ่งประกอบไปดวยปญหาสังคมในดานเศรษฐกิจ ทั้งสังคมที่ใหอํานาจเงินเปนใหญและ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาสังคมในดานผลกระทบทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัวอั นเกิดจากการหย ารางซึ่ง กอใหเกิ ด
ความรุนแรง ไมวาจะเปนครอบครัวที่มีสมาชิกใหมเพิ่มเขามาหรือครอบครัวที่ไมสมบูรณ และปญหาการไมรักษาจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของตน
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุนตําบลบางชาง อาทิ ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชาง
และขอมูลการพัฒนาแผนที่ภัยพิบัติ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและรวบรวมขอมูลตามแนวทางการเรียนรูชุมชนเชิงชาติพันธุ
วรรณนาแบบเรงดวน ผลการวิจัย พบวา ตําบลบางชางเปนชุมชนในลักษณะแบบชนบทกึ่งเมืองและมีกระบวนการจัดการตาม
แผนที่การจัดการภัยพิบัติน้ําทวมนั้นสามารถแบงระยะการจัดการออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและ
ระยะหลังเกิดภัย โดยแผนที่การจัดการถูกพัฒนาขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหเกิดกลไกในการขับเคลื่อน
และการวางแนวทางแกไขปญหารวมกัน
คําสําคัญ: ทุน การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตําบลบางชาง
Abstract
This research article aims to study and analyze capital in Bangchang Sub-district, including general
information and data to develop a map of the disaster. This research was a qualitative research. Data
collection approaches used rapid ethnographic community assessment process/RECAP. The results showed
that Bangchang Sub-district was a semi-urban and the management plan to handle a flood disaster that
classified three periods (before, during and after). The map was developed by the participation of the public
in order to create a mechanism for driving and putting solutions together.
Keywords: capital, area based approach, Bangchang sub-district
1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอมของโลก เปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากปจจัยธรรมชาติหรือจากการกระทํา
ของมนุษย ไดส งผลใหเกิด ปญหาทางกายภาพหรื อภัยพิ บัติตาง ๆ ทั้ง ในประเทศไทยและภูมิ ภาคตางๆ ของโลก อาทิ
แผนดินไหว สึนามิ อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบัติอื่น ๆ กอใหเกิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอมวลมนุษย ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงมีตั้งแตการเกิดขึ้นอยางชา ๆ ไปจนถึงการเกิดอยางฉับพลันและรุนแรง ซึ่งเปนอันตรายตอชีวิตและความเปนอยู
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ของสิ่งมีชีวิตและหากพิจารณาจากภัยพิบัติตาง ๆ แลวจะเห็นวา อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากกวาภัยพิบัติอื่น ๆ ซึ่งได
กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ และชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีความเปราะบาง
ตออุทกภัยเปนอยางมาก ในชวง 30 ปที่ผานมา ภูมิภาคเอเชียไดเกิดอุทกภัยสูงถึงรอยละ 40 ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทั่วโลก
ทั้งนี้อุทกภัยในเขตเมืองกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก และยากตอการบริหารจัดการ (สุจินต ไชยชุมศักดิ์ และคณะ,
2558: 152)
สําหรับพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 มีน้ําไหลเขาทวมพื้นที่ประมาณรอยละ 10 ของ
พื้นที่ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนรอยละ 19 และ 25 ในวันที่ 8 และ 16 พฤศจิกายน โดยมีตําบลที่ไดรับความ
เสียหายมากที่สุดยังคงเปน ตําบลบางกระทึก (รอยละ 91 ของพื้นที่) ตําบลกระทุงลม (รอยละ 81 ของพื้นที่) และตําบลไรขิง
(รอยละ 64 ของพื้นที่) โดยตําบลตลาดจินดา และตําบลคลองจินดาเริ่มมีเขาทวมพื้นที่ ซึ่งเปนตําบลทางดานตะวันตกของ
แมน้ําทาจี น (แมน้ํานครชันศรี) ทําใหเ ห็นวามวลน้ําเริ่ม เขาทวมพื้นที่ทางดานตะวันตกของแมน้ํามากขึ้น ประชาชนที่อยู
ทางด านตะวั น ตกของแม น้ํา ควรมี ก ารเฝ า ระวั ง อย างใกล ชิ ด (คณะอั กษรศาสตร แ ละศู น ย ส ารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554: 18) และจากประสบการณการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่ไดทําการศึกษาเรื่องภัยพิบัติ ในชุมชนบางชาง
จังหวัดนครปฐม พบขอมูลสําคัญ คื อ ภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นในชุ มชนบางช างมี 2 ประเภท คือ วาตภัย และอุทกภัย ซึ่งอุทกภั ย
เกิดขึ้นบอยครั้ง และสงผลตอพืชผลทางการเกษตรของประชาชนอยางมาก โดยในตําบลบางชางประกอบดวยหมูบานจํานวน
11 หมูบาน หมูบานที่ไดรับ ผลกระทบสวนใหญเปนหมูบานที่มีพื้นที่อยูติดกับ คลองจินดา เชน หมู 1 บานบางชางใต หมู 5
บานหัวอาว เปนตน และเมื่อประมวลความเสียหาย พบวา ความเสียหายตอที่อยูอาศัยประมาณ 10,000 - 50,000 บาท
ความเสียหายตอที่ดินทํากินประมาณ 20,000-450,000 บาท ความเสียหายตอทรัพยสินประมาณ 20,000 บาท ซึ่งจากขอมูล
ความเสียหายนี้ทําใหประชาชนในชุมชนบางชางตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและเขามามีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติมาก
ขึ้น โดยเปนลักษณะการจัดการภัยพิบัติแบบเชิงรุกดวยการตกลงรวมกันกับเพื่อนบานใกลเคียงในเรื่องของการจัดการอุทกภัย
เริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมในการเตรียมการปองกันโดยมีการทําขอตกลงกัน เชน การจัดทําคันลอม การร วมกันทําความ
สะอาดคูคลอง การกําจัดสวะและวัชพืช การเตรียมกระสอบทราย (มนูญ จันทรสมบูรณ และนิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2559:
1) จากความเปนมาขางตนเปนที่มาของบทความวิจัยเรื่อง ทุนตําบลบางชาง: ขอมูลเบื้องตนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษา
และวิเคราะหขอมูลทุนตําบลและนําขอมูลที่ไดรับไปสูการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาทิ การจัดการน้ําทวม การมีสวนรวมในการพัฒนา
แผนที่ภัยพิบัติ เปนตน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุนตําบลบางชาง อาทิ ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชางและขอมูลการพัฒนาแผนที่ภัย
พิบัติ
3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 การศึกษาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
การศึ ก ษาเชิ ง ชาติ พั น ธุ วรรณนา (Ethnographic Studies) เป น วิ ธีก ารศึ ก ษาของสาขาวิ ช ามานุ ษ ยวิ ท ยา
(Anthropological Method) ในยุคแรกๆ ความสนใจจํากัดอยูเฉพาะการศึกษากลุมชนบางกลุมในสังคม เชน กลุมชนที่ลา
หลังและชนกลุมนอย กลุมชาวนา กลุมชนในชนบท ต อมาเริ่มขยายวงกวางมากยิ่งขึ้นขยายความสนใจศึ กษาไปยังกลุมทาง
สังคม วัฒนธรรม สถาบัน และองคกรรวมสมั ยแทบทุกรูปแบบ เชน สังคมเกษตรกรรม กลุ มกรรมาชีพ กลุ มสตรี พระสงฆ
สถาบันวัดครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในเมือง ฯลฯ โดยไดทําการศึกษาวัฒนธรรม ความคิดความเปนอยูของคนกลุมนั้น ๆ
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อยางลึกซึ้งแตที่ผานมาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาไดรับการวิพากษวิจารณมาโดยตลอดจากทั้งคนในวงการวิจัยเชิงคุณภาพ
และจากภายนอกประเด็นที่ภายนอกวิพากษกันมากก็คือ เรื่องความไมเขมงวดของระเบียบวิธีวิจัยทั้งประเด็นการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลและมีการตอบโตในประเด็นดังกลาวโดยพยายามปรับปรุงวิธีการแตโดยภาพรวมแลววิ ธีการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาก็ยังคงความเปน “เชิงคุณภาพ” อยางเต็มรูปแบบ (ชาย โพธิสิตา, 2550: 153) ซึ่งการวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนาเปนกระบวนการสังเกตพฤติ กรรมและวิถี ชีวิต ของกลุ มทางสัง คมและวั ฒนธรรมกลุ มใดกลุม หนึ่ง แลวรายงานโดย
ละเอียดถึงพฤติกรรม ความเชื่อ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติตลอดจนคานิยมอันเปนผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุมนั้นๆ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือชาติพันธุวรรณนาเปนการพรรณนาถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยปกตินักชาติ
พันธุวรรณนากับนักมานุษยวิทยาเปนคนๆ เดียวกันทั้งนี้ก็เพราะชาติพันธุวรรณนาเปนวิธีการอยางหนึ่งที่นักมานุษยวิทยาใช
ศึกษา “วัฒนธรรม” ของคนในสังคม (อลิศรา ศิริศรี, 2541: 20; Geertz: 1975)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
3.2.1 ความหมายของการมีสวนรวม
นักวิชาการใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี้
ทวี ท อง หงษ วิวัฒ น (2527: 2) กล าวว า การมี ส วนร วมของประชาชน คื อ การที่ ป ระชาชนพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชน
ตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม
ปรัชญา เวสารัชช (2528: 5) กลาววา การมีสวนรวมเปนการเขามามีสวนเกี่ยวของโดยการใชความพยายาม
หรือใชทรัพยากรสวนตนบางอยางในการทํากิจกรรมซึ่งมุงพัฒนาชุมชน เชน การใชความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน
เงินทุน วัสดุในการพัฒนา เปนตน
อุ นตา นพคุ ณ (2538: 104) กล าวว า การมี ส วนร วมเป นกระบวนการที่ ม นุ ษย ส ามารถจะกระทํ าการ
เปลี่ยนแปลงและควบคุมสภาพแวดลอมของตนดวยการพัฒนาและเรียนรูดวยกระบวนการไตรตรองหาทางเลือก หาทางแกไข
ปญหาและการลงมือกระทําเอง
สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
บางอยางในชุมชนของตนเองไดอยางเต็มที่ และมีอิสระในการตัดสินใจ
3.2.2 ขั้นตอนการมีสวนรวม
อคิน ระพีพัฒน (2527: 16) ไดเสนอแนวคิดการมีสวนรวมจากประสบการณภาคปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนในการมี
สวนรวม ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาของชุมชนขั้นตอนนี้เปนสวนแรกที่สําคัญ
ที่สุด เพราะถาชุมชนยังไมสามารถเขาใจปญหา และคนหาสาเหตุของปญหาดวยตนเองไดแลว กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่
ตามมาก็ไรประโยชน เพราะชุมชนจะขาดความเขาใจ มองไมเห็นความสําคัญของโครงการนั้นสิ่งที่แนนอนที่สุดก็คือ ชุมชนเปน
ผูอยูกับปญหาและรูจักกับปญหาของตนเองดีที่สุด
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนในการดําเนินกิจกรรม โดยใหเจาหนาที่หรือนักพัฒนาเปนเพียงเพื่อน
ของประชาชนในการชวยกันวางแผน เพราะถาเราไมใหชุมชนมีสวนรวมในขั้นวางแผนนี้ โอกาสที่ชาวชนบทจะไดรับการศึกษา
และพัฒนางานเองในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ถึงแมวาชาวชนบทในชุมชนจะยากจนหรือขาดแคลน
ทรัพยากร แตชุมชนก็มีทรัพยากรที่สามารถเขามามีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงานได อยางนอยชุมชนก็จะมีแรงงานของ
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ตนเอง เปนขั้นต่ําสุดที่จะเขารวมได ในหลายๆแหงของชุมชน การรวมลงทุน และปฏิบัติงานจะทําใหเขาเกิดความรูสึกรวมเปน
เจาของ จะทําใหชุมชนเกิดความรัก และความหวงแหน
ขั้นที่ 4 การมีสวนร วมในการติ ดตามและประเมินผล เป นขั้นตอนสุด ทายที่สํ าคัญ ยิ่ง เพราะถาหากการ
ติดตามและประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชน เพราะชุมชนจะไดรับทราบผลการปฏิบัติวางานที่ทําไปจะไดรับผลประโยชน
อยางไรหรือไม
ศิริ กาญจน โกสุ ม ภ (2542: 13-14) ได เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บการมี ส วนร วมเป นหั วใจสํ าคั ญของแนวคิ ด
ประชาธิ ปไตย และหลักการเบื้องตนของการมีสวนรวม คื อ การตัดสิ นใจในเรื่องตาง ๆ ที่จะสง ผลต อชีวิตของเขาอย างเต็ม ที่
รวมทั้งความเปนเจาของ และความตองการในการแกปญหาของชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 139-140) กลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมในการพัฒนา แบงออกเปน 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. การมีสวนร วมในการริ เริ่ม พัฒ นา เป นขั้นตอนที่ป ระชาชนเข ามามีส วนรวมในการคนหาป ญหาและ
สาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนการกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญของความตองการของชุมชน
2. การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย และจุดประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและงบประมาณ
ที่จะใช
3. การมีส วนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เป นขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชน
สนับสนุนทรัพยากร รวมบริหารจัดการ
4. การมีสวนรวมในขั้นการรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา ประชาชนมีสวนรวมในการรับประโยชน
จากการพัฒนา หรือยอมรับผลที่เกิดจากการพัฒนา
5. การมีสวนรวมในขั้นการประเมินผลการพัฒนา ประชาชนรวมประเมินผลวาการพัฒนาประสบผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใด
สรุปไดวา ขั้นตอนในการมีสวนรวม ควรประกอบดวยขั้นตอนอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการระบุ
ปญหา หรือริเริ่มการดําเนินงาน 2) ขั้นตอนการวางแผนในการดําเนินงาน และ 3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
4. ระเบียบวิธีวิจัย
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ นการรวบรวมข อ มู ล ตามแนวทางการเรี ย นรู ชุ ม ชนเชิ ง ชาติ พั น ธุ วรรณนาแบบเร ง ด ว น (Rapid
Ethnographic Community Assessment Process/RECAP) ซึ่งเปนกระบวนการศึกษาชุมชนตามแนวมานุษยวิทยารวมกับ
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) เพื่อศึกษาสถานะกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่เกิดการเรียนรูปญหา
ของชุมชนและนํามาสูการพัฒนาและหาแนวทางแกไขในลักษณะของการจัดการตนเอง และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการ
ตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย และตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) ดวยการเปรียบเทียบและตรวจสอบ
(cross-check) ความแนนอนของขอมูล (consistency) โดยนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เก็บโดยวิธีการเชิงคุณภาพตาง ๆ เพื่อ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับ
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5. ผลการวิจัย
5.1 ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชาง
พื้นที่ตําบลบางชาง มีองคปกครองสวนทองถิ่น 1 แหง ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหทําหนาที่ในดูแลการบริหารจัดการ
ตางๆ ของตํ าบล คือ องคการบริหารสวนตําบลบางชาง ซึ่งตั้ งอยูในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งห างจากตําบล
สามพรานประมาณ 3.5 กิ โลเมตร) โดยมีเนื้อที่ 17.184 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 10,740 ไร แบง เขตการปกครอง
ออกเปน 11 หมูบาน มีประชากรประมาณ 8,000 คน จํานวนครัวเรือนประมาณ 2,500 ครัวเรือน มีแมน้ํานครชัยศรี หรือแม
น้ําทาจีนไหลผาน และมีลําคลอง จํานวน 33 สาย อาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม และปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ฝรั่ง
มะนาว ชมพู กลวยไม และมะพราวน้ําหอม เปนตน อาชีพรอง คือ คาขายและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประชากรสวน
ใหญสามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงชีพตนเองได และมีรายไดที่คอนขา งแนนอน สภาพบานสวนใหญมีทั้งบานแบบไทย
บานยกพื้นสูง บานแบบตะวันตก และบานแบบผสมผสาน
ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางชางเปนชุมชนในลักษณะแบบชนบทกึ่งเมือง ที่มีการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ไวเหมือนเชนชุมชนอื่นทั่วไป อาทิ การทําบุญวันขึ้นปใหม ประเพณีสงกรานต การแหเทียนเขาพรรษา งาน
ทอดกฐินในชวงออกพรรษา และงานลอยกระทง เปนตน นอกจากนี้ในชุมชนยังมีทุน ชุมชน ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากร รวมทั้งมีแหลงเรียนรู / แหลงปฏิบัติการ / กลุมกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความรูของชาวบาน
หรือเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น หรือเกิดประสบการณชีวิตที่ถายทอดตอกันมา รวมถึงเกิดจากนโยบายตางๆ ของภาครัฐที่เขา
เกี่ยวของกับการทํางานในชุมชน
5.2 ขอมูลการพัฒนาแผนที่ภัยพิบัติ

แผนภาพที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัย
สัญลักษณที่ใช
เสนสีแดงรอบนอก
กรอบเสนประสีแดง
กรอบเสนประสีเขียว

แสดงขอบเขตพื้นที่ตําบลบางชาง
แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย
แสดงพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่หลบภัย

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1097

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

จากการลงพื้นที่ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดานสภาพแวดลอมและบริบทของตําบลบางชาง พบวา โดย
ปกติแลวเวลาเกิดเหตุการณน้ําทวมในพื้นที่ตําบลบางชาง ระดับน้ําจะไมไดทวมแบบฉับพลันทันที แตจะมีขาวสารจากตําบลที่อยู
ตนทางของน้ําแจงมากอนเสมอ เชน ตํ าบลบางหลวง ตําบลบางระกํ า อําเภอบางเลน เปนตน ซึ่ งเมื่อมีขาวสาร หรื อสัญญาณที่
บงบอกถึงการมาของน้ําแล ว ประชาชนในพื้นที่ตํ าบลบางช างจะมีเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงในเตรีย มอพยพ หากประเมิ น
สถานการณแ ลวเห็นว าน้ํ าอาจจะเขาทวมพื้นที่ได ทําใหในชวงเวลาดังกลาวนี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมถึงประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยในกรอบเสนประสีแดงสามารถที่จะใชเสนทางสัญจรหลักของหมูบานและตําบลในการเดินทางหนีภัยไดทันที
ทั้งนี้กระบวนการจัดการตามแผนที่การจัดการภัยพิบัติน้ําทวมนั้นสามารถแบงระยะการจัดการออกเปน 3 ระยะดังนี้
(ประยุกตจาก ทวิดา กมลเวชช, 2554: 53-63)
1. ระยะกอนเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลบางชางจะตองมีการเตรียมความพรอมทางดานทรัพยากร ไดแก
งบประมาณ กําลังพลและความพรอมตอการเผชิญภัยของประชาชน มีการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของสภาพ
พื้นที่เพื่อเตรียมการเฝาระวัง และหาแนวทางจัดการไดอยางเหมาะสม โดยในเบื้องตนนั้นจากแผนที่ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นแสดงให
เห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยงของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไวแลว ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบางชางจําเปนที่จะตองมี
การเตรียมซักซอมแผนสําหรับการอพยพ และมีการฝกซอมการอพยพไวดวย นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลบางชางควรที่
จะตองมีมาตรการสําหรับการดูแลรักษาคูคลองตาง ๆ ในพื้นที่แตละหมูบานใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหน้ําสามารถไหลผาน และระบายได
งายเวลาเกิดภัยขึ้น หากเกิดภัยน้ําทวมขึ้นในพื้นที่ การระบายน้ําลงไปที่คูคลองจะมีปญหาอยางมากเพราะทางน้ําไมสะอาด
และสิ่งกีดขวางเยอะมาก
2. ระยะเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลบางชางจะตองการทําความเขาใจตอนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น
และปฏิบัติตามแผนการในการจัดการภัยตามที่ไดมีการเตรียมความพรอมและผานการซักซอมมาแลว มีการระบุหนวยงานหลัก
และหนวยประสานงานเพื่อใหสามารถสื่อสารสถานการณกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีการตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อการเขา
ชวยเหลือและกูภัย รวมถึงมีการจัดการพื้นที่หลบภัยใหเปนระเบียบทั้งในเรื่องที่พักอาศัยและอาหาร เปนตน
3. ระยะหลังเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลบางชางตองเขาไปสํารวจสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ทําการฟนฟู
บูรณะพื้นที่และเยียวยาประชาชนใหกลับสูสภาพปกติ โดยมีเครื่องมือที่จะชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ เชน การ
ติดตามประเมินความเสียหาย การฟนฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ การระบุรองรอยภัยพิบัติ หรือการสรางชุมชนสามารถ
ฟนคืนจากภัย เปนตน
ขั้น การติ ด ตาม ตรวจสอบและปรั บปรุ ง ในขั้นนี้ ผู วิจัย มี สวนร วมโดยการพิ จารณาหาทางปรั บ ปรุง แก ไขการ
ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยอาศัยขอมูลจากทุกฝายแลวนํามาทําการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย
ขั้น การสรุปผลการวิจัย ในขั้ นตอนนี้นักวิจัยจะทําการสรุ ปผลการวิจัย และเรียบเรี ยงเปนรายงานการวิจัยออก
เผยแพร โดยองคการบริหารสวนตําบลบางชางเขามีสวนรวมดวยการรับทราบและตรวจสอบ ประเมินผลการวิจัยวามีโอกาส
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง โดยชาวบานเขามีสวนรวมดว ยการให
ขอมูลยอนกลับ
จากกระบวนการวิจัยที่ไดอธิบายไปแลวขางตนสามารถสรุปไดดังนี้
1. การลงพื้นที่แตละหมูบานเพื่อสํารวจสภาพจริงและปญหาที่กําลังอยูของแตละหมูบานที่เปนผลเหตุภัยพิบัติตาง ๆ
2. การจัดทําแผนที่เดินดินที่ผานกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนในแตละหมูบาน
3. การจัดทําแผนที่การจัดการภัยพิบัติและกระบวนการจัดการตามแผนที่การจัดการภัยพิบัติน้ํา
จากการลงพื้นที่ผูวิจัยไดรับขอมูลในสองสวนที่สําคัญ ไดแก ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชางและขอมูลการพัฒนาแผน
ที่ ซึ่งจากขอมูลสองสวนเปนขอมูลที่เนนใหชุมชนบางชางเกิดกลไกในการขับเคลื่อนและการวางแนวทางแกไขปญหารวมกัน
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และเกิ ด เครื อข ายความร วมมื อระหว างมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม ชุ ม ชนบางช าง องค การบริห ารสวนตํ าบลบางช าง
ประชาชนในพื้นที่รวมใหขอมูลและดําเนินการรวมกันอยางมีสวนรวม
6. อภิปรายผล
ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชางและขอมูลการพัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติของตําบลบางชาง พบวา การสรางและ
พัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติของตําบลบางชาง จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมภัยพิบัติประเภทน้ําทวมเทานั้น ทั้งนี้เพราะในชวง
ระยะเวลาที่ผานมาตําบลบางชางจะประสบภัยน้ําทวมบอยครั้งที่สุด และรายละเอียดของแผนที่แตละประเภทจะรายละเอียดที่
มีการระบุถึงพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย ตลอดจนมีการกําหนดเสนทางในการหนีภัย ซึ่งผูบริหารและเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลบางชางสามารถที่จะนําขอมูลจากแผนที่ฯ ดังกลาวไปประยุกตใชในการเตรียมความพรอมของ
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในชวงเวลากอนการเกิดภัย ระหว างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัยได สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดที่
ทวิดา กมลเวชช (2554) เสนอไววาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทั้งการควบคุ ม
สถานการณในพื้นที่และพรอมตอการตอบสนองตามความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นใหมอยางรวดเร็วดวยการประสานงาน
การรวมมือ และการรวมแรงรวมใจกับหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ปกครองของตนเองและพื้นที่ปกครองใกลเคียงที่ต อเนื่องกัน
หรือแมแตการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใหรับรูและเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในชวงเวลากอนเกิดภัยที่จะตอง
เน นการให ค วามรูเ รื่ องภั ย และการปฏิ บั ติ ตนด วยการฝ กอบรมการจั ด ทําแบบจํ าลองสถานการณ การจั ดทํ าแผนที่อพยพ
การระบุพื้นที่ป ลอดภัยและการจัดทําแผน การจัดการหลบภัย การฝ กซอมรูปแบบตาง ๆ ในการอพยพ การเตือนภัย และ
การอพยพกอนการเกิดภัยดวย สอดคลองกับนิลุบล สูพานิช (2549: 53-66) ที่กลาวถึง การจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยการมีสวนร วมของชุมชนเพื่อใหสมาชิกในชุมชนรวมกันระดมความคิดเห็น กําหนดแผนงาน กิจกรรม และ
มาตรการตาง ๆ ในการบริหารจัดการและสอดคลองกับศิริกาญจน โกสุมภ (2542: 13-14) ที่ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมี
สวนรวมซึ่งสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการอยางแทจริง
นอกจากนี้ในงานของไททัศน มาลา และคณะ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรี โดยชี้ให เห็นวาป จจัย ที่นําไปสู ความสําเร็จในการจั ดการอุท กภัย ของเทศบาลนครนนทบุรี คือ มีการ
ปองกันและลดผลกระทบ โดยการประเมินความเสี่ยง การสรางความรูความเขาใจและการตระหนักเกี่ยวกับการปองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย ประการที่สอง มีการเตรียมความพรอมของเทศบาลและประชาชนใหมีความสามารถในการอยูกับน้ํา ของ
ประชาชนแถบลุมน้ําเจาพระยา การมีแผนการจัดการน้ําทวมของเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลที่เนนให
ชุม ชนบางชางเกิ ดกลไกในการขั บ เคลื่อนและการวางแนวทางแกไ ขปญ หารวมกันและเกิ ดเครื อขายความรวมมื อระหว า ง
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครปฐม ชุ มชนบางชาง องค การบริ หารส วนตํ าบลบางช าง และประชาชนในพื้นที่รวมใหขอมูล และ
ดําเนินการรวมกันอยางมีสวนรวม
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
7.1.1 ควรนําแผนที่การจั ดการภั ยพิบั ติที่ส รางและพั ฒนาขึ้นมาไปใช ในการซอมแผนการเผชิญ เหตุรวมกั บ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของดวย
7.1.2 ควรมีการพัฒนาเครื อขายความรวมมือในการใหขอมูลและการจัดการความรูเกี่ยวกับการจัดการแผน
ชุมชนระหวางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และหนวยงานระดับชาติเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนในแตละพื้นที่ไดสอดคลองกับความ
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ตองการของชุมชนอยางแทจริงและสรางกลไกเชิงสถาบันขึ้นมารองรับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการชุมชนทั้งใน
เรื่องของการจัดทําแผนชุมชน รางขอบัญญัติตาง ๆ ของตนเองอยางเปนระบบผานประสบการณของชุมชน
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึ กษาถึงปจจัยที่มีผลต อการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
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สัมภาษณ ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 ทาน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยไดสะทอนถึงมุมมองและการใหคําจํากัดความทุนมนุษยไว 2 มิติ คือ มิติทางคุณลักษณะและ
มิติทางเศรษฐศาสตร โดยเพิ่มเติมคุณลักษณะที่สําคัญคือ จิตวิญญาณ และการใชประโยชนจากทุนมนุษย ในสวนของแนวปฏิบัติ
พบวา มีการวางแนวปฏิบัติโดยเนนไปที่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานทั้งในสวนของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
คําสําคัญ: มุมมอง แนวปฏิบัติ ทุนมนุษย
Abstract
This research article aimed to study the perspectives and practices of human capital management
and development of higher education institutions in in Rajabhat Universities in Western Region. It was
a qualitative study and used the recording data and in-depth interviews for collecting data. The key
informants were the executives of higher education institutions, who involved in the management and
development of human capital 4 people and used the content analysis. The results showed that the
perspectives and definitions, which were the two dimensions of human capital, characteristic and
economic dimensions. The more important feature is the soul and the use of human capital. In most of
the practices that have practical orientation, focusing on the achievement of performance both academic
staff and supporting staff.
Keywords: perspectives, practices, human capital
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1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับแรกจนถึงปจจุบันเปนการวัดระดับการพัฒนาดวยรายได ทําใหพบวา
ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายไดปานกลาง มีความเหลื่อมล้ําสูงทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษาและดานอื่น ๆ มีปญหาคอรรัปชั่น
และมีความขัดแยงในสังคมรุนแรง โดยสภาปฏิรูปแหงชาติ ไดสรุปวา ประเทศไทยมีปญหาทั้งดานทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุน
ทางธรรมชาติ และทุนทางคุณธรรมจริยธรรม รัฐบาลปจจุบันไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อแกปญหาดังกลาวสูการเปลี่ยน
ผานเปนประเทศพัฒนาในโลกที่หนึ่ง โดยมุงกระจายความมั่งคั่ง เพิ่มรายได และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและกําหนดเปนนโยบาย
หลัก คือ Model Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรง มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาท
ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีภารกิจหลัก คือ สรางคนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพและตรงกับความตองการ
ของสังคม สรางความรูเพื่อใชความรูในการสรางคนใหเปนคนดีคนเกง สรางนวัตกรรมโดยตอยอดจากงานวิจัยหรือจากจินตนาการ
โดยเกี่ ยวของกั บองค ความรู การผลิ ตบั ณฑิ ตในสาขาวิ ชาตาง ๆ เพื่อให พร อมทํางานทั นที ที่สํ าเร็ จการศึกษา ถื อเปนการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสรางคน ปจจุบันเกณฑวัดความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยใหคาน้ําหนักสวนใหญใน
"การสร างความรู " ที่ตรงกับความต องการทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดั บภู มิ ภาค ระดั บท องถิ่ นและระดั บชุ ม ชน (วิ จิตร
ศรีสอาน, 2559)
จากนโยบายและยุทธศาสตรชาติ ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบัณฑิตให มี
คุ ณภาพ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเป นมหาวิ ท ยาลั ยกลุ มใหม ที่ มี บ ทบาทในการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ที่มี ขอกําหนดเน นการเปนสถาบั นอุดมศึ กษาเพื่ อการพัฒนาท องถิ่น แต จากการเสวนาเรื่ อง
แนวทางพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม สรุปไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงประสบปญหาและอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ
ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และสถานภาพ ขององคการ (รักเกียรติ หงสทอง และคณะ, 2558: 1282) โดยเฉพาะคุณภาพและ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรที่มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกจึงใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทุนมนุษยโดยถือวาทุ นมนุษยเปนกุ ญแจสํ าคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจั ดการองคกรสมัยใหม ซึ่ ง
ทุนมนุษย ในที่ นี้คือบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนั บสนุนที่ ปฏิบั ติหน าที่ในมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิ ทยาลั ยมีกรอบ
แนวทางการพัฒนาทั้งความรู ทั กษะ ทัศนคติ ที่ เกี่ยวของกั บเรื่ องที่ต องการให เกิดการเรี ยนรู และนําไปสูการปฏิบั ติโดยตองมี
กระบวนการสําคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสร างจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
รวมกัน การพัฒนาจะตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง (วิทยา สุจริตธนารักษ และกานดา ผรณเกียรติ์ ,
2559: 183) เพื่อใหการขับเคลื่อนและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
จากความเป นมาและความสําคัญของปญหาขางต นเปนที่มาของบทความวิ จัยเรื่อง มุม มองและแนวปฏิบัติตอทุ น
มนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงมุมมองและแนวปฏิบัติ
ตอทุนมนุษยในมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก รวมถึงวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการพัฒนา เพื่อนําผลการวิจัยไปสู
การปรับปรุงแนวทางและวางแผนการพัฒนาทุนมนุษยที่เหมาะสมในอนาคต
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษามุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
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3. ประโยชนที่ไดรับ
ทราบถึ ง มุ มมองและแนวปฏิ บั ติ ตอทุ นมนุ ษยใ นสถาบั นอุด มศึ กษาของรั ฐ กรณี ศึ กษามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ภาค
ตะวันตก
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
4.1 ความหมายของทุนมนุษย
นักวิชาการตางใหความหมายของทุนมนุษย ดังนี้
อัครนันท อมรวิริยะกุล (2554: 48-49) ไดใ หความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง ทรัพยากรที่มี การสั่ง สมองค
ความรู ทักษะ และทัศนคติ และประสบการณการทํางาน ซึ่งเป นทุนที่นํามาใชใ นการสร างศักยภาพและสรางคุณคาใหกับ
องคการ และยังเปนปจจัยสําคัญที่บงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจในอนาคต จึงเป นเรื่องที่ผูบริหาร
องค การต องใหค วามสําคัญ ในการนําหลั กการต าง ๆ มาประยุ กตใ ชเ พื่อใหองค การมี ทรัพ ยากรมนุษยที่ มีคุ ณภาพสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว และนํามาซึ่งผลประโยชนสูงสุดตอองคการมา
รวมงานอยางเพียงพอ และตอเนื่อง
นิ่มนวล คําปลื้ม (2556: 36) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง สินทรัพย ที่จับตองไมไดแตพัฒนาได โดยมี
ความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคการและเปนเรื่องของ ทุกฝายไมเฉพาะกับฝายทรัพยากรบุคคลทําใหเกิดแนวคิด
ในเรื่ องของการพัฒ นาทรั พยากรบุค คลเชิงกลยุทธ เพื่อสราง “ทุนมนุษย ” ในองค การควบคู ไปกั บแนวคิด เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
นิสดารก เวชยานนท (2559: 30) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง กลุมทักษะและความรูที่มีอยูในตัวของ
มนุษยที่สะทอนคุณคาของความสามารถในตัวมนุษย ซึ่งมนุษยสามารถที่จะลงทุนและสะสมไดโดยผานการศึกษา การฝกอบรม
การพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะสงผลทําใหผลผลิตมีการปรับปรุง และผลงานมีคุณภาพมากขึ้น
Schultz (1961: 3) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง ทักษะและความรูที่มีอยูในตัวมนุษยซึ่งมีความสําคัญ
ตอกระบวนการในการพัฒนาประเทศเชนเดียวกับทุนในรูปแบบอื่น ๆ
สรุปไดวา ทุนมนุษย หมายถึง กลุมทักษะ และความรูที่มีอยูในตัวของมนุษยที่สะทอนคุณคาของความสามารถในตัว
มนุษยเปนทุนที่นํามาใชในการสรางศักยภาพและสรางคุณคาใหกับองคการ
4.2 ความแตกตางระหวางทุนมนุษยกับทรัพยากรมนุษย
นักวิชาการตางอธิบายความแตกตางระหวางทุนมนุษยกับทรัพยากรมนุษยไวแตกตางกัน ดังนี้
ดนัย เทียนพุฒ (2551: 83) ไดกลาววา ทุนมนุษย เปนมิติใหมเขามาเปลี่ยนแนวคิดของการบริหารบุคคล โดยดึง
ความสามารถของคนออกมาสรางมูลคาเพิ่มของทุนทางปญญา (intellectual capital) สิ่งเหลานี้กําลังเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พยอม วงศสารศรี (2550) ไดกลาววา ทรัพยากรมนุษยและทุนมนุษยนั้น มีความหมายรวมกันที่คําวา “คน” แตการ
ใหความหมายจะดูที่บริบทของเรื่องมากกวา โดยคําวาทรัพยากรมนุษย ใชในความหมายที่มองมนุษยเปนสินทรัพย (asset) ที่มี
คาควรไดรับการสรรหา คัดเลือกการธํารงรักษา พัฒนาใหมีคุณคายิ่งขึ้นเพื่อประโยชนตอองคการ และประเทศชาติ สวนคําวา
ทุนมนุษยเปนนัยของความหมายทางเศรษฐศาสตร เปนนัยของการลงทุนในองคการที่แสดงใหเห็นวา องคการใดมีทุนมนุษยที่มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับสมรรถนะหลักขององคการ ยอมทําใหองคการกาวไปในทิศทางที่พึงประสงค และเพื่อให
องคการสามารถไดเปรียบในการแขงขัน ฝายทรัพยากรมนุษยขององคการตองวางแผนพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีลักษณะ
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เปนทุนมนุษยอยางแทจริง ดวยการวิเคราะหจําแนกแยกแยะเพื่อใหไดคุณลักษณะทุนมนุษยที่ชัดเจน และมีลักษณะสนับสนุน
กลยุท ธข ององค การ นอกจากนี้ ยัง ได ให ความเห็นอีกวาการทําให มนุ ษย เป นทุนมนุ ษย จะต องผสมผสานการพั ฒนาความรู
ความสามารถความรอบรูและลุมลึกเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในองคการและภายนอกองคการอยางลึกซึ้ง ตลอดจนมีฐานคติ
ทางจริ ยธรรมที่ชั ด เจน ถ าทํ าได ใ นลั กษณะนี้ องค การก็พ ร อมจะก าวเดินไปสู จุด หมายปลายทางคือความเจริญ เติบ โตของ
องคการ และเปนความเจริญเติบโตที่นําประเทศไปสูความมั่นคง สามารถแขงขันกับนานาประเทศได
สีมา สีมานนท (2549: 26) ไดกลาววา คํา 2 คํานี้มีความหมายใกลเคียงกัน โดยคนเปนทรัพยากรที่มีคาจึงเกิดคําวา
การบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นหรือบางองคการมองไกลกวานั้น กลาวคือ มองวาคนเปนตนทุนที่สําคัญขององคการ จึงเกิดคํา
ใหมขึ้นมาวาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนตนทุนหรือการบริหารทุนมนุษย ดังนั้นคําวาการบริหารทุนมนุษ ยหรือบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงมีความหมายใกลเคียงกัน หากตนทุนมีนอยก็ตองเติมใหเต็มหรือทําใหมากพอ หากตนทุนมีจุดบกพรองก็
ตองพัฒนา แกไข หรือเพิ่มคุณคาใหเปนพลังขับเคลื่อนอยางแทจริง การบริหารจัดการทุนมนุษยในปจจุบันจึงมีแนวโนมที่ตาง
ไปจากเดิมโดยเนนในดานการใชประโยชนจากศักยภาพของมนุษยมากขึ้น
สรุปไดวา ทุนมนุษยเปนนัยของความหมายทางเศรษฐศาสตร ที่กลาวถึงการลงทุนในองคการที่เนนไปที่การพัฒนา
ทุนมนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับสมรรถนะหลักขององคการ สวนทรัพยากรมนุษย มีความหมายที่มองมนุษย
เปนสินทรัพยที่มีคาในการสรรหา การคัดเลือก การธํารงรักษา และการพัฒนาใหมีคุณคาเพื่อประโยชนตอองคการ
5. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารและ
การพัฒนาทุนมนุษย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี จํานวน 4 ทาน
5.2 สถาบัน อุด มศึก ษาของรั ฐ ในที่ นี้คื อมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏภาคตะวั นตก ไดแก มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสัมภาษณและปรับปรุงขอคําถาม
จากเดิมจํ านวน 9 ขอเปน 10 ขอ และผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุ ฒิ จํ านวน 3 ทาน เพื่อประเมินดัชนี ความตรงของ
เครื่องมือวิจัย (CVI) ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.00 และแบบบันทึกขอมูลโดยทําการรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
แผนการพัฒนาบุคลากร รายงานประจําป นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
5.4.1 ดําเนินการรวบรวมขอมูลและจัดระบบขอมูลจากแผนการพัฒนาบุคลากร รายงานประจําปนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.4.2 ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณโดยทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวของกับทุนมนุษย
5.4.3 จัดสงแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบเพื่อประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย (CVI)
5.4.4 ดําเนินการติดตอขอสัมภาษณผูใหขอมูล
5.4.5 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล
5.5 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลและการสัมภาษณ ดวยการวิเคราะห
เนื้อหา
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5.6 จริยธรรมการวิ จัย ผูวิจัยใหความสําคัญกับการพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมู ล โดยกอนเริ่มดําเนินการเก็บขอมู ล
ผูวิจัยอธิบายที่มาและวัตถุประสงคของงานวิจัยและขั้นตอนตาง ๆ กอนและจัดเตรียมหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมวิจัย
ทั้งนี้คํานึงถึงความสมัครใจของผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ
6. ผลการวิจัย
6.1 มุมมองและการใหคําจํากัดความทุนมนุษย
การบริหารทรัพยากรมนุษยในอดีตเรียกวา การบริหารบุคคล ที่มีลักษณะกิจกรรมการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางของบุคคล ตอมาดวยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะของการพึ่งพาความรู
ของคนมากขึ้น คนถูกมองเปนสินทรัพยที่องคการควรลงทุน และเพื่อสะทอนคุณคาของความสามารถที่มีการสะสมองคความรู
ปจจุบันทรัพยากรมนุษยถูกเรียกวา ทุนมนุษย ซึง่ เปนคําที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้เพื่ออธิบายคุณลักษณะและการใหคําจํากัด
ความ
ผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดสะทอนใหเห็นถึงมุมมองและการใหความหมายของทุนมนุษยไวแตกตางกัน
สามารถจําแนกได 2 มิติ ดังนี้
1.1 มิติทางคุณลักษณะ
ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเนนย้ําวา ทุนมนุษย คือ ผูที่มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มี
พฤติ กรรมทางบวก มี สุ ข ภาพอนามั ย ดี ซึ่ง เป นการสะท อนมุม มองการพั ฒนาโดยบุ ค ลากรสายวิ ช าการและบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน ควรมีคุณลักษณะที่สําคัญตามลําดับ ดังนี้ 1) ความรู ตองเปนความรูเฉพาะที่ยากตอการเลียนแบบและไมสามารถ
ทดแทนได 2) ทักษะและความสามารถนั้นสงผลใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานในอดีต 3) พฤติกรรม
คานิ ยมและจิ ต วิญ ญาณของบุ ค ลากรมี การพัฒ นาให ส อดคล องกั บ คานิ ยมและวั ฒ นธรรมของสถาบันอุ ด มศึ กษา ดั งคํ าให
สัมภาษณ
“ทุนมนุษย ไดแก ผูที่มีความรู ความสามารถ จิตวิญญาณ ความ
อดทน ความขยัน ความเอาใจใส ความซื่อสัตย”
(สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2559)
“ทุ นมนุ ษ ย คื อ บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามสามารถสอดคล องกั บ
ภาระงาน มีเจตคติที่ดีตอองคการ มีผลิตภาพ (การปฏิบั ติงาน มี
ขอผิดพลาดนอย) และมีการพัฒนาเชิงระบบ”
(สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2559)
จากการนิยามความหมายและคุณลักษณะดังกลาวสอดคลองกับการนิยามความหมายของทุนมนุษยที่มีนักวิชาการ
หลายทานไดนิยามไว อาทิ ดรุณวรรณ สมใจ (2551) ศิริรัตน ชุณหคลาย (2558: 167-168) นิสดารก เวชยานนท (2559)
Garavan (2007) Kulkarni (2012) Siddiqui (2012) เป นตน แต จากการนิ ย ามข างต นแสดงให เ ห็ นถึ ง มุ ม มองที่ มี การ
เปลี่ย นแปลงในสวนของคุ ณลักษณะเรื่องจิต วิ ญญาณที่ บง ชี้ ถึง คุ ณลั กษณะพิ เ ศษของบุ คลากรสายวิช าการที่ป ฏิ บัติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ควรใหความสําคัญและแตกตางจากสายงานอื่นเชนเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรมีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
อาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค คือ ทําให
อาจารยมี จํานวนเพี ยงพอ ตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการทํางานวิจัย งานสรางสรรคและ
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นวั ต กรรม มี ทั กษะประสบการณใ นการถ ายทอดความรู ที่ ทั นตอการเปลี่ย นแปลงของโลก มีจิต วิญ ญาณความเป นครู มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไดรับการยกยองจากสังคม และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ รวมทั้ง พั ฒ นาผู ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ มีป ระสบการณ ท างวิ ช าการหรื อวิช าชี พ ให เ ข าสูการเป นอาจารย
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556: 31, 33) ซึ่งการวั ดคุณลักษณะของจิตวิญญาณ ถือเปนเรื่องยากและการ
กําหนดเกณฑและตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจน
1.2 มิติทางเศรษฐศาสตร
ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญไดกลาวถึง การลงทุนในมนุษยและการใชประโยชน ซึ่งแสดงใหเห็น
วาเมื่อลงทุนพัฒนาแลวทุนมนุษยนั้นสามารถใชประโยชนไดในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้นในสวนนี้มีสิ่งที่เพิ่มเติม คือ การลงทุน
การใชประโยชน และเวลา ดังคําใหสัมภาษณ
“ผูที่มีความรู ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม สุขภาพอนามัย
ในการบริ ห าร ระบบงานดี คนใช ไ ด มี ค วามรู เขาใจกฎเกณฑ
เขาใจโครงสราง คนกับงานสัมพันธกันทั้งปริมาณและคุณภาพ”
(สัมภาษณ 21 มิถุนายน 2559)
“ทุนมนุษย ควรวัดได จับตองได เพราะมีการลงทุน มีมูลคาตั้งแต
กระบวนการสรรหา คัดเลือกปฐมนิเ ทศ ฝกอบรมพัฒนา ควรมี
การใชประโยชน ทุกอยางมีตน ทุนและมีคุณคาในเชิงภาพลักษณ”
(สัมภาษณ 27 กรกฎาคม 2559)
การนิยามความหมายของทุนมนุษยในมิติเศรษฐศาสตรขางตนสอดคลองกับนักวิชาการที่ใหคําจํากัดความในเรื่อง
ของการลงทุนและการใชประโยชน อาทิ Swanson (2001) Poteliene & Tamasauskiene (2013) Souleh (2014: 81)
เปนตน อย างไรก็ต ามในส วนของการใชป ระโยชนจากทุ นมนุ ษย เป นสวนที่จะต องอาศัย ระยะเวลาในการพิจารณาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของทุนมนุษยหลังจากที่ไดมีการลงทุนพัฒนาไปแลววามีผลตอบแทน/ผลประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาอยางไร
ดังนั้นควรมีการกําหนดเกณฑและตัวชี้วดั ใหชัดเจน
แนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย พบวา มีการวางกลไกการบริหารและการพัฒนาโดยพิจารณาตาม
ลักษณะงาน เพื่อให เ กิ ด ผลสั มฤทธิ์ ใ นการปฏิบั ติ ง าน สนั บ สนุนการให ศึ กษาต อและการทํ าผลงานทางวิ ชาการ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนสงเสริมการใหการศึกษาตอ
และการหมุนเวียนงาน โดยจําแนกขอมู ลของแตละมหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหความสําคัญกับ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยถือวาทรัพยากรบุคคลเปนกุญแจสํ าคัญที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ และไดระบุปจ จัยที่เป น
ตัวกําหนดสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินจาก“มาตรฐานความสําเร็จของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลในมหาวิทยาลัย ” ซึ่งประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุ ทธศาสตร (Strategic HR
Alignment) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Operational Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM Programmed Effectiveness) มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย (HR Accountability) และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (สํานักสง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน, ม.ป.ป.: 3-4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงมีการกําหนดแนวคิดทางการบริหารทรัพยากร
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บุคคลโดยมุ งเพิ่ มศั กยภาพการปฏิบั ติง านโดยเนนการบริ หารและการพั ฒนาทุนมนุษย คือ เรื่ องคุณวุ ฒิแ ละตํ าแหนง ทาง
วิชาการของอาจารย (กองนโยบายและแผน, ม.ป.ป.: 4-5)
นอกจากนี้ม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี มี การพิ จารณาแนวทางการพัฒ นาบุค ลากรใหส อดคล องกั บกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เชน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ขอบั งคั บสภามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเพชรบุรี วาดวยการบริ หารงานบุค คล พนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุ คลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนอัตรากําลัง และ
สรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา (สํานักงานอธิการบดี , ม.ป.ป.: 11) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีเนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ ตั้งแตสภามหาวิทยาลัยจนถึงระดับปฏิบัติการ พัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหชัดเจน ตั้งแตนโยบายการบริหารบุคลากร การจัดหา การจัดทํากรอบอัตรากําลัง การบริหาร
คาตอบแทน สิทธิประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (กองนโยบายและแผน,
ม.ป.ป.: 19)
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
มุมมองของผูบริหารตอการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยจําแนกเปน 2 มิติ ไดแก มิติทางคุณลักษณะและมิติทาง
เศรษฐศาสตร สอดคล องกับทฤษฎีฐานคติดานทรัพยากรที่นําเสนอใหเห็นถึ งคุณลักษณะของทุนมนุ ษยควรมีความรู ความ
ชํ านาญและความสามารถ และมี พ ฤติ กรรมที่ ส อดคล องกั บ องค การ (นิ ส ดารก เวชยานนท , 2559: 100) และในเชิ ง
เศรษฐศาสตรถูกอธิบายดวยทฤษฎีทุนมนุษยโดยการพิจารณาถึงผลผลิตที่องคการไดรับจากบุคลากรเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ได
ลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรมและการศึกษา เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของตนทุน (อาภรณ ภูวิทยพันธุ , ม.ป.ป.)
ดวยลั กษณะของทุ นมนุษยที่ มีค วามแตกต างทางอายุ และลั กษณะการปฏิบั ติง าน ผูบ ริห ารจึง มุง เน นการจัด การด า นความ
หลากหลายและความแตกต าง เช น ด านวั ฒ นธรรม ด านเชื้ อชาติ ด านเพศ วิ ถี และรูป แบบการใช ชี วิต เป นต นเพื่ อสร าง
นวัตกรรมและผลงานขององคกร (ลือรัตน อนุรัตนพานิช, 2558: 10)
แนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย พบวา มีการวางกลไกการบริหารและการพัฒนาโดยพิจารณาตาม
ลักษณะงาน ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่แตกตางจากบุคลากรสายวิชาการในดานสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษาตอและการหมุนเวียนงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการใหศึกษาตอและการ
ทําผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหเกิด การเรียนรู
งานที่มีความหลากหลาย สอดคลองกับ ศิริรัตน ชุณหคลาย (2558: 227) ที่กลาวถึ งการหมุนเวียนงานเปนการพัฒนาให มี
ความรูในงานที่หลากหลายแตเปนงานระดับและหมวดหมูเดียวกันและสามารถแกไขปญหาเรื่องอัตรากําลังไมเพียงพอ (กรกมล
กิจคงชีพและมณฑล สรไกรกิติกูล , 2559: 38)
จากมุมมองและแนวปฏิบัติสะทอนใหเห็นการบริหารที่มีความแตกตางจากเดิมในแงของการกําหนดประเด็นและการ
ระบุผลลั พธที่ตองการเชื่อมโยงกั บการปฏิ บัติการที่ เจาะจงและเป นทั้งระบบ (ปกรณ ศิริป ระกอบ, 2559: 89) นอกจากนี้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” เพราะการสรางหรือพัฒนา “คน” ของ
องคการเปรียบเสมือนการพัฒนา “ทุน” ที่เปนสวนสําคัญขององคการที่เรียกกันวา “ทุนมนุษย (human capital)” ซึ่งจะ
สามารถสรางคุณคา (value creation) อันมหาศาลและสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (competitive advantage)
ใหกับองคการนั้น ๆ ได โดยตองเปลี่ยนจาก “การบริหารคนเชิงรับ” มาเปน “การบริหารคนเชิงรุก” (สุรเดช ปนาทกูล, 2555:
112)
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7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจัย
ภายใตบริบททางการบริหาร สภาพแวดลอมภายนอก และลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภูมิภาคตะวันตก
ที่มีความแตกตางกันสะทอนถึงวิธีการปฏิบัติในดานการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยที่คลายคลึงกันดวยการใหความสําคัญ
กั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ เป น ทุ น มนุ ษ ย ที่ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และพันธกิจที่ระบุไว ซึ่งการใหคําจํากัดความของทุนมนุษยมี 2 มิติ คือ มิติ
ทางคุ ณลั กษณะ และมิ ติ ท างเศรษฐศาสตร ที่ อธิ บ ายให เ ห็ นวาสิ่ ง ที่ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ นควรมี เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองในดานการศึกษา การฝกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาเสนทางอาชีพและความกาวหนาใน
อาชีพที่มีลักษณะของการสะสมองคความรูมาอยางยาวนานแลวยังตองมีคุณลักษณะดานจิตวิญญาณในการเปนผูใหความรูและ
มีค วามรั บผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้น ในส วนของสายสนับ สนุนคื อการมีจรรณยาบรรณในการปฏิ บัติ ง านและเมื่อมี การลงทุ นพั ฒ นา
บุคลากรทั้งสองสายแลวสามารถที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมีผลิตภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผลงานเดิม และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอยางเพียงพอ
และเปนธรรมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมและสงเสริมความผูกพันตอองคการ
7.2.2 ควรมีการประเมินผลการพัฒนาและการฝกอบรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารและการ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอเพื่อนําผลการประเมินมาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการบริห ารและการพั ฒนาทุ นมนุษยใ น
อนาคต
8. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุ ณกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไ ดใหทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ และขอ
กราบขอบพระคุ ณผูบ ริห ารสถาบันอุ ดมศึกษาทุ กท านที่ ให ความอนุเ คราะห ขอมู ล และขอขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย
ดร. ศิริรัตน ชุณหคลายที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ใหความอนุเคราะหพิจารณาและใหขอแนะนําการศึกษาตาง ๆ ไว ณ โอกาสนี้
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บทความวิชาการเรื่อง อาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: ปญหาระบบโครงสรางองคกรที่เปดชองโอกาส
ในการกระทําความผิด มี วัตถุ ประสงคเ พื่อศึกษาลั กษณะหรือสภาพปญหาที่เ ปนชองทางโอกาสใหเกิด การกระทํ าความผิ ด
จนกลายเปนปญหาการคอรัปชั่ นภายในองคกรปกครองสวนท องถิ่น และเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
ที่กําลังจะกลายเปนปญหาเรื้อรังในสังคมไทย โดยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาขอมูลจากเอกสารโดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากงานวิจัย ตํารา บทความ วิทยานิพนธ สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือพิมพ รวมทั้งใชการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษา
พบวา ชองทางโอกาสในการกระทําความผิดเกิดจากการที่กฎหมายใหอํานาจนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชดุลยพินิจ
และการตัดสินใจภายในองคกรมากเกินไป จนสามารถควบคุมทุกฝายภายในองคกรไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทําใหระบบตรวจสอบ
ตามโครงสรางองคกรไรประสิทธิภาพ กอปรกับความสัมพันธที่แข็งแกรงของผูมีอิทธิพลภายนอกองคกรทั้งที่เปนกลุมการเมือง
กลุมนายทุน และกลุมผลประโยชนอื่น ๆ นําไปสูการรวมมือกันในลักษณะเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน จนทําใหตรวจสอบได
ยากลําบาก ในสวนของแนวทางการปองกันแกไขปญหาตองสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น อีกทั้งใหความสําคัญ
กับการสรางระบบที่เขมแข็งในการตรวจสอบที่มีศักยภาพ
คําสําคัญ: อาชญากรรมองคการ คอรัปชั่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
Abstract
The objectives of this academic article were to study the characteristics and problematic state
of the opportunities for crime to the point of being the problem with corruption within the local government
and to find ways to prevent and solve the problem that is becoming a chronic problem in Thai society.
This would be done by conducting a qualitative study. The data was collected from research papers,
theses, electronic papers, newspapers, and in-depth interviews with experts. From the study, it was
found that the opportunities for committing corruption arise from the fact that the law authorizes the
local administration organization chairperson to exercise discretion and make decision within the
organization so that the chairperson has the absolute control in every aspect within the organization.
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This makes the organization structure monitoring inefficient coupled with strong relationships with influencers
outside the organization, both political, capitalist, and other interest groups leading to systematic cooperation. This results in the operation being difficult to check. In terms of prevention approach, there
must be more public participation and a focus on building a strong system for potential monitoring.
Keywords: organizational crime, corruption, local administrative organization
1. บทนํา
ตามหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยซึ่งถือเปนประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ
การใชอํานาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนศูนยเดียวกัน ประชาชนทุกคนอยูภายใตการปกครอง บังคับบัญชา
ของอํานาจที่มีเอกภาพและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามรูปแบบนี้จึงแบงเปน 3
สวนหลัก ไดแก การรวมอํานาจ การแบงอํานาจ และการกระจายอํานาจ ทั้งนี้การจัดรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
ดัง กล าวจึ งถู กแบง ออกเป นการบริห ารส วนกลาง การบริห ารสวนภูมิ ภาค และการบริห ารส วนทองถิ่ น ตามลํ าดั บ ซึ่ ง
ประสบการณที่ผานมาภาคสวนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจน ไดแก การบริหารราชการสวนกลางกับ
สวนภูมิภาคเทานั้น เทากับวาโครงสรางระบบราชการไทยนั้นมีการรวมศูนยอํานาจมาโดยตลอด กลาวคือทั้ง 2 ภาคสวนลวน
มีบทบาทสําคัญและกวางขวาง อาทิ ภารกิจดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา เปนตน ทํา ใหภาค
ราชการสวนทองถิ่น ซึ่งถูกสถาปนามาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กาวตามไมทัน จะมีอํานาจหนาที่
ใหบริการสาธารณะที่ไมคอยมีความสําคัญมากนัก สวนมากจะเปนการดูแลทําความสะอาดเรียบรอย การเก็บขยะ การดูแล
ถนนหนทางขนาดเล็ก เปนตน
การที่ภาคราชการสวนทองถิ่นขาดบทบาทหนาที่หลักในการบริหารงานราชการทําใหมีผลตองบประมาณแผนดิ น
ตามไปดวย กลาวคือ จะถูกจัดสรรในอัตราสวนที่นอยกวารอยละ 10 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด 2 จนกระทั่งเมื่ อ
ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 ถือเปนการเปดฉากการกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่นอยาง
แทจริง รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนการนําเอาแนวคิดการปกครองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมาใชโดยใหประชาชนสามารถเขา
ไปมีสวนรวมทางการเมืองนอกเหนือไปจากหนาที่เพียงแคการเลือกตั้งเทานั้น ทั้งนี้มีการตราบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปกครองสวนทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไวอยางชัดเจนดวย ประเด็นนี้เอง นรนิติ เศรษฐบุตร (2537) 3 บงชี้ในงาน
วิชาการมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 วา ในกระบวนการสรางระบอบประชาธิปไตยใหเขมแข็งนั้น องคกรปกครองตนเองในระดับ
ทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการจัดระบบสังคมไทย
ทั้งนี้การพัฒ นาการปกครองทองถิ่นให ประสบผลสําเร็ จนั้น สิ่ง ที่จําเปนตองทําคือการทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีการกระจายอํานาจอยางแทจริง โดยมีการบริ หารจัดการที่ ดี รูจักปกครองตนเอง มีการระดม
ความคิด ความรูความสามารถของประชาชนเกิดความสํานึกรวมกัน เพื่อบานเมือง ทดแทนการพึ่งพิงรัฐบาลกลางแตเพียง
ฝายเดียว4 กระนั้นรัฐบาลจึงออกเครื่องมือที่เปนรูปธรรมขึ้นมาฉบับหนึ่ง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใชเปนเสมือนตัวขับเคลื่อนการ
1

บูฆอรี ยีหมะ. การปกครองทองถิ่นไทย.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2550). หนา 1.
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. การเมือ งในกระบวนการกระจายอํา นาจ : ศึกษาผา นบทบาทของนั กวิชาการ ขา ราชการ นักการเมือง และ
ประชาชน.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2555). หนา 1.
3
นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ. การเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.(มปพ. ,2537). หนา ก.
4
สุพิชญา จารุพันธ. “การเมืองในกระบวนการกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549)
2
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ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปไดถูกตองและเหมาะสม คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐบาลไดดําเนินการถายโอนอํานาจ
หนาที่และรายไดไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จากการพัฒนาดังกลาวนี้ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
ความรับผิดชอบในการใหบริการแกประชาชนมากยิ่งขึ้น เทากับเปนการลดอํานาจของรัฐบาลลง และใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ เขามามีอํานาจในการบริหารจัดการตนเอง (self governance) เพื่อพัฒนาทองถิ่นของตนเองมาก
ขึ้ น โดยคํ านึ ง ถึ ง ความพร อมขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นและการจั ด ระบบการจั ด สรรที่ จะเพิ่ ม มากขึ้ น 5 ส ง ผลให
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมหลังจากไดมีการขับเคลื่อนนโยบายดานการกระจายอํานาจ เปนตนมา สัดสวน และเม็ดเงิน
งบประมาณที่ไดรับการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มขึ้นโดยตลอด ซึ่งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกลายเปนสถาบันการเมืองที่พรั่งพรอมไปดวยทรัพยากรเงิน โดยที่รายได สวนใหญของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรใหหรือเรียกวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตในสวนภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองกลับมีตัวเลขที่ต่ํามาก เจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการกระจายอํานาจไปสู
ทองถิ่นอยางจริงจังนั้นจึงดูผิดรูปผิดรอยไปมากอยูเชนกัน
นอกจากประเด็นในเรื่องงบประมาณที่ เ พิ่ม ขึ้นแลว การกระจายอํานาจอีกมิติ ห นึ่ง แสดงให เห็ นในประเด็ นการ
บริหารงานบุคคลภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็มีการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ถึงแมจะทํ าในรูป คณะกรรมการพนักงานส วนท องถิ่นที่ต องประกอบไปด วยผูแทนจากภาคสวนต าง ๆ ก็ ตาม แตผู บ ริ หาร
ระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังมีอํานาจในการตัดสินใจในการออกคําสั่ง ทั้งกระบวนการของการบริหารงาน
บุคคลทั้งระบบ
กระนั้นเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเครื่องมือในรูป
ของ “เงิน คน วัตถุดิบ และการจัดการ” สามารถสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระมากกวาสมัยกอน
กอปรกับอํานาจของผูบริหารภายใตการนําของผูบริหารที่เปนนักการเมืองก็มีมากตามไปดวย อาชีพนักการเมืองทองถิ่นจึง
กลายเปนอาชีพที่หลายภาคสวนพยายามเขามามีบทบาทและสวนรวม กระทั่งนักการเมืองระดับชาติ เปนที่ประจักษในหลาย
จังหวัดมีอดีตรัฐมนตรี หรืออดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลดชั้นเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอยูเปนจํานวนมาก แตภาพลักษณที่
สะทอนสูสังคมไทยโดยทั่วไปสงผลลัพธในการกระจายอํานาจกวา 1 ทศวรรษนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นกลับถูกตีตรา
จากสังคมวาเปน “ผูราย” มากกวามีบทบาทสําคัญ อันเนื่องจากขาวที่ ปรากฏในสื่อกระแสหลักมักเป นไปในแนวลบอยาง
ตอเนื่อง เชน เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริต คอรัปชั่น การใชอํานาจและอิทธิพลในทางที่มิชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความขั ดแยง ในการจัดสรรผลประโยชนที่ไม ลงตัวของข าราชการกับ นักการเมือง หรื อนักการเมื องดวยกัน ปรากฏการณ
เหลานี้สะทอนใหเห็นชัดจากรายงานผลการศึกษาวิจัยของสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริม การปกครอง
ทองถิ่น (2559) 6 ที่ไดศึกษาเรื่องการกลาวหา การชี้มูลความผิด ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยรวบรวมจากเอกสารที่เผยแพรจากสํานั กงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 69.75 คือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.73 คือองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) และแบงเปนผูที่ถูกกลาวหาออกเปน ฝายการเมือง คิดเปนรอยละ 54.78 และฝายขาราชการประจํา คิดเปนรอยละ
45.22 ทั้งนี้งานวิจัยดังกลาวไดสรุปพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปน 28 พฤติกรรม
อาทิ การจัดซือ้ จัดจางไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การเบิกจายคาจางคาลวงเวลาเปนเท็จ การเบียด
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เพ็ญนิภา ชุมทอง. “การปนรายไดภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2551)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. “การกลาวหา การชี้มูลความผิด ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,” [ออนไลน],9 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/7/2176_5794.pdf
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บังเอาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชสวนตัว หรือแมกระทั่งการทุจริตตอหนาที่หรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบ เปนตน
ดังนั้น ตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ตองการสงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นโดยการกระจาย
อํานาจและถายโอนภารกิจที่สําคัญ ๆ ผานงบประมาณกวารอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด และขยายไปสูรอยละ
35 ในอนาคต ใหองคกรปกครองทองถิ่นไดบริหารและจัดการตามความตองการของทองถิ่นนั้ น ๆ เอง แตกลับพบปญหาใน
การบริหารจัดการที่เกิดจากการมีชองโอกาสใหเกิดกระทําผิดของบุคลากรภายในองคการมากมายทั้งที่ตั้งใจกระทําใหเกิด หรือ
มิไดตั้งใจจนกลายเปนปมปญหาสะสมมาถึงปจจุบัน นํามาซึ่งความสนใจของผูเขียนที่ต องการศึกษาวาแทจริง แลวอะไรคื อ
สาเหตุที่เปนชองทางโอกาสที่ทําใหบุคลากรของ อปท. ไดกระทําความผิดนั้น ๆ
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่ อศึ กษาลั กษณะ หรื อสภาพปญ หาที่ เ ป นช องทางโอกาสให เกิ ด การกระทํ าความผิ ด จนกลายเป นป ญ หาการ
คอรัปชั่นภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาที่กําลังจะกลายเปนปญหา
เรื้อรังในสังคมไทย
3. ทฤษฎีวาดวยอาชญากรรมองคการ ที่มาในคราบอาชญากรรมคอปกขาว
เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรที่ศึกษาดานอาชญาวิทยา สิ่งสําคัญที่สุดคือการสรางทฤษฎีขึ้ นมาเพื่อ
อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิด ขึ้นในสังคมพรอมทั้งตองอธิ บายถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและแมนยํา นั ก
อาชญาวิทยาจึงไดพยายามสรางทฤษฎีเพื่อใชเปนกรอบสากลในการพรรณนาสถานการณเพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณของโลกที่มีพลวัตรอยูเสมอ อาจเปนเพราะวาปจจุบันกลาวไดวา การอธิบาย หรือคนหาสาเหตุของอาชญากรรม
ไมสามารถที่จะนําแนวคิดหรือทฤษฎีเพียงสํานักใดสํานักหนึ่งมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมไดเพียงกรอบเดียวอีกตอไป
เพราะแนวโนมอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา งานวิจัยชิ้นสําคัญของจุฑารัตน เอื้ออํานวย (2556) 7 ไดศึกษาเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคิดการวิเคราะห เชิงสั งคมศาสตร ไดส ะทอนถึงปญหาการเปลี่ย นแปลง
ทิศทางของอาชญากรรมในสังคม งานชิ้นนี้ไดชวยจัดระเบียบ องคความรูใหม และไดปรับกระบวนทัศนผนวกความรวมสมัย
เขาไป สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยนี้ พยายามบงชี้ไวอยางนาสนใจคือการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการเกิดขึ้นของอาชญากรรมในสังคมโลก
ไปจากเดิม กลาวคือ โลกจะเปลี่ยนแปลงจากอาชญากรรมพื้นฐานกลายไปเปนองคการอาชญากรรม (organize crime)
และองคการอาชญากรรมขามชาติมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงใหมนี้เปนผลใหมีงานวิชาการ ตําราที่ไดใหคํานิยามยังอยูใน
วงจํากัด โดยงานวิจัยนี้มองวา “อาชญากรรมองคการจะมีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจ ที่แสวงหากําไรจากสินคาและบริการที่
ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด มีการอาศัยความรวมมือของตํารวจ นักการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการอยูรอดและ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง แลกเปลี่ยนกันดวยการใหอุปถัมภเปนรายบุคคล
มีการใชความรุนแรงบังคับใหสมาชิก
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม ควบคุมกันดวยกฎระเบียบที่เขมงวดและมีบทลงโทษ
ที่รุนแรงตอผูที่ฝาฝนกฎเกณฑของ
กลุม วิธีการกําจัดคูแ ขงอยางเด็ดขาด ขณะเดียวกันก็มีการจัดโครงสรางองคการอยางมีประสิทธิภาพ จัดลําดับชั้นและความ
รับผิดชอบไวเปนชั้น มีเครือขายที่ติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกอยางกวางขวางในกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติเพื่อทํางานรวมกัน “8 ในขณะที่งานตําราดานอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
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จุฑารัตน เอื้ออํานวย, กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคิดการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2556).
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เรื่องเดียวกัน ,หนา 137.
1114 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ของสุมนทิพย จิตสวาง9 ไดใหความหมายของอาชญากรรมองคการไวคอนขางชัดเจน กลาวคือ เปนอาชญากรรมซึ่งอาชญา
กรไดรวมตัวเขาดวยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองคการ โดยวางแผน และดําเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ประเภทตาง ๆ โดยมีลักษณะของอาชญากรรม คือ คณะบุคคลรวมตัวกัน อยางมั่นคง มีการวางแผนกําหนดนโยบาย การ
บริหารและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ หัวหนาจะมีอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยจะมีขาราชการและ
นักการเมืองรวมเปนสมาชิกอีกดวย
จากความหมายและนิ ยามของอาชญากรรมองค การจะเห็ นไดชั ดเจนวา แทที่ จริงแลวมีค วามเกี่ยวของ เชื่อมโยง
หรืออาจกอกําเนิดมาจากอาชญากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในหนาที่การงานที่มาในคราบของชนชั้นนํ า
นักวิชาการ หรือผูที่มีการศึกษาที่ดี มีอํานาจแตกลับแสวงหาผลประโยชนในทางที่มิชอบเพื่ออํานวยความสะดวกแกพรรค
พวก หรือบริวาร ญาติพี่นอง ซึ่งตามทฤษฎีอาชญาวิทยาเรียกบรรดาอาชญากรเหลานี้วาเปนการกออาชญากรรม คอปก
ขาว หรือคอเชิ้ตขาว นั่นเอง
กระนั้นแลวในบทความชิ้นนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หากวิเคราะห เทียบเคียงกับนิยามและความหมายของอาชญากรรมองคการแลว มีลักษณะที่อาจกลาวไดวามีความ
สอดคลองกันเปนอยางมาก ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของการสถาปนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองการสงเสริมความเขมแข็ง
ของทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยแทจริง แตทั้งนี้อาจเกิดจากระบบโครงสรางขององคการที่
มีชองโอกาสใหบุคลากรภายใน ซึ่งเปนมนุษยปุถุชนที่ยังมีความตองการขั้นพื้นฐานอยูมาก การสะสมทุนจึงเปนประเด็นที่เอื้อ
ตอการกระทําความผิ ด และอาศัย ช องทางดัง กลาวนําไปสู การคอรั ปชั่ นทั้ ง ที่ตั้ ง ใจหรื อมิไ ด ตั้ง ใจ ผู เ ขีย นจึง ได อาศั ย นิ ย าม
ดังกลาวขอนําเสนอคําที่มีความสอดคลองกับทฤษฎีที่พิเคราะหแลวไมหางไกลจากความเปนจริงมากจนเกินไปนัก
4. โครงสรางและองคประกอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปจจุบันนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยประกอบไปดวย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการ
บริ หารส วนตําบล (อบต.) เทศบาล กรุง เทพมหานคร และเมืองพั ท ยา ตางมี กฎหมายที่ป ระกาศใช เป นของตนเองที่
สถาปนาโครงสรางขององคกร ซึ่งในทุกรูปแบบจะมีลักษณะสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น กลาวคือจะประกอบ
ไปดวยกลุมบุคคล 3 กลุมหลัก ทําหนาที่ตามภารกิจและขอบเขตของตนที่ระบุไวเพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ และที่
สําคั ญจะลดป ญหารู ปแบบนายกองคกรปกครองส วนทองถิ่ นที่ ออนแอ จึ งส งเสริ มใหแ ตล ะองค กรมี รู ปแบบนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็งเพื่อใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจอยางแทจริง
จากโครงสร างขององค กรปกครองส วนท องถิ่นที่ เ น นส ง เสริ ม ความเข มแข็ ง ของฝ ายบริ ห าร ทํ าให บ ทบาทของ
ผูบริหารมีอํานาจสูงสุด โดยมักจะเปนฝายมีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายในทุก ๆ ประเด็น ผูเขียนไดศึกษาวิจัยในป 255310
หัวขอเรื่อง การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ดวยวิธีการสัมภาษณ
เชิ ง ลึกกั บทุ กภาคสวน ตอกย้ํ าถึง ความเข ม แข็ ง ของฝ ายบริห ารโดยพบว ากลุ มตั วอย างแสดงทั ศ นะไปในทิศ ทางเดีย วกั น
กลาวคือถึงแมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจผานสมาชิกสภา อบจ.
ซึ่งถือเปนผูแทนโดยตรงของประชาชน แตในท ายที่ สุดผู ที่มีบทบาทในการตัด สินใจก็คื อนายกองคการบริห ารส วนจั งหวั ด
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สุมนทิพย จิตสวาง, เอกสารประกอบการบรรยาย “อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา”[ออนไลน],19 ธันวาคม 2559. แหลงที่มา
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip
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สัณหกฤษณ บุญชวย. “การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม”.(วิจัยนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553)
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สอดคลองกั บงานของชมพูนุท ทองสุ โชติ (2555) 11 ที่ ได ศึกษาเรื่ อง การเมืองในการกํ าหนดนโยบายระดั บท องถิ่น :
กรณีศึ กษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ ด กลุม ตัวอยางคือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในระดับเทศบาล ผลการวิจัยพบวากระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายของเทศบาลเริ่มดวยการทํา
ประชาคมเมืองจากนั้นจึงเขาสูกระบวนการตัดสินใจ โดยในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณขึ้นอยูกับฝายบริหาร สวนสมาชิก
สภาเทศบาลกลับไมมีบทบาทหนาที่ตามกฎเกณฑเทาที่ควร
นอกจากนี้หากพิจารณาถึง โครงสรางองคกรขางต น ขององคกรปกครองส ว นทองถิ่นที่พ ยายามยึดโครงสร างของ
การเมืองในระดับชาติเปนแบบอยางนั้นพบวา สิ่งที่มีความแตกตางคือโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีเพียง 2
ฝายบริหารเทานั้น ไดแก ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ โดยขาดฝายตุลาการไป ตามโครงสรางระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ทําใหโครงสรางไมไดเปนไปตามทฤษฎีการแบงแยกอํานาจเสียทีเดียว
5. ลักษณะระบบโครงสรางที่ไมสมบูรณเปดที่เปนชองโอกาสในการกระทําความผิดภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนที่ประจักษชัดวาในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถูกตีตราจากสังคมทุกภาคสวนวาเปนองคกรที่มีปญหา
การกระทําความผิดนําไปสูการคอรัปชั่น จนสถิติคดีที่อยูในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มี
มากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ ประกอบกับภาคประชาชนมองปญหาดังกลาวเปนเรื่องปกติที่ทุก ๆ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีพฤติกรรมนี้อยูแลว ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการที่จะกระจายอํานาจผานภารกิจตาง ๆ ใหลงไปสู
ชุมชน ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนและบริหารจัดการกันเอง เพราะเขาใจวาประชาชนในทองถิ่น นั้น ๆ จะมีความ
เขาใจความตองการของกันและกันไดเปนอยางดี สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจัดสรรใหคือการเพิ่มงบประมาณโดยเฉพาะหมวด
เงินอุดหนุนที่พยายามทุมลงไปในระบบและอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูทองถิ่นกวารอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด การ
กระจายงบประมาณลงมานี้หากมองในแงทฤษฎีแลวถือเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญเติบโต แต
กระนั้นในทางปฏิบัติกลับพบปญหามากมายในการบริหารจัดการ ซึ่งภาพรวมของการทุจริตในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ
เช น การซื้ อขายตํ าแหน ง การส งส วยของลู กน อง การชวยเหลื อให มี การหลีกเลี่ย งภาษี หรื อกฎหมายอื่น ๆ การจู ง ใจ
เรียกรอง บังคับ ขูเข็ญ การเบียดบัง ยักยอกทรัพยทางราชการ การปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือเอกสิทธิ์โดยมิชอบ
การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉยหรือละเวนการกระทํา การมีผลประโยชนรวมกันในการจัดซื้อจัดจาง12 กระนั้นการกระทํา
ความผิดมากมายนี้ ในความเปนจริงแลวบุคคลที่กระทําความผิดทั้งที่เปนฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติงาน พฤติกรรมรูเห็นเปนใจนี้อาจเกิดจากหลายปจจัยที่เปดชองโอกาสใหพวกเขาเหลานั้นกระทําความผิดผสมผสานกับ
เมื่อไดพิจารณาไตรตรองแลวมองวาประโยชนของการกระทําความผิดยอมมีมากกวาการถูกจับไดวาทุจริต กลาวอีกนัยหนึ่งคือ
คาดวากฎหมายไมสามารถเอาผิดหรือสืบสาวมาถึงบุคลากรเหลานั้นได ชองโอกาสตาง ๆ เหลานี้ขออธิบายเปนหัวขอยอย
ดังตอไปนี้
5.1 การที่กฎหมายใหอํานาจนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใชดุลยพินิจ และการตัดสิน ใจภายใน
องคกรมากเกินไป
เนื่องจากตองการแกไขปญหาความออนแอของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แตเดิมสภาทองถิ่นสามารถตี
รวนฝายบริหารได เนื่องจากเปนการเลือกตั้งภายในสภา แตเมื่อกฎหมายแกไขเพิ่มเติมใหมีการเลือกตั้งนายกองคกรปกครอง
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ชมพูนุท ทองสุโชติ. “การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร
นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2555)
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ดิษฐะพร ทรัพยโมค. “ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดซึ่งเปนผูทรงอิทธิพลในความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552)
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สวนทองถิ่นไดโดยตรง อํานาจในการตัดสินใจตาง ๆ ก็ยอมเพิ่มขึ้นตามไปดวย ยกตัวอยางการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจ
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ขาราชการทานหนึ่งที่ดูแลกิจการ
กองชาง พบวาดวยเหตุที่จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางในแตละปมีจํานวนมาก และก็เปนอํานาจ
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดสรรงบประมาณไปสูสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหแตล ะคนไป
สรางโครงการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป13 สอดคลองกับงานของชมพูนุท ทองสุโชติ ที่ไดตอกย้ํา
ถึงอํานาจแทที่จริง
แลวของฝายนายกเทศมนตรีตอการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติโครงการตาง ๆ มีบทบาทสําคัญที่สุด กระนั้นเมื่อตั วนายก ฯ มี
อํานาจมากตอการตัดสินใจสูงสุด ชองโอกาสในการกระทําความผิดก็ยอมเปดใหกระทําได โครงการตาง ๆ ที่มักเลือกกระทํา
เนนไปที่เรื่องการสรางโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะเปนการสรางถนน สะพาน ลากกีฬา เปนตน ทั้งนี้เพราะนอกจากจะไดทํา
ใหประชาชนไดรับรูถึงการพัฒนาแลว ที่สําคัญยังงายตอการคอรัปชั่น เนื่องจากในบางครั้งฝายการเมืองมักมีความสัมพันธกับ
นักธุรกิจผูรับเหมากอสรางหรื อไมก็เป นผูรับเหมาเสี ยเอง งานวิจัยของโกวิทย พวงงาม (2550)14 ไดใหข อมูลการทุจริต ที่
เกิดขึ้นจากคณะผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกบางสวนปรากฏรอยละ 12 มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมา การจัดซื้อจัด
จางที่มักจะเอื้อประโยชนใหพวกพองหรือญาติของตัวผูบริหารเอง นอกจากนี้งานวิจัยของดิษฐะพร ทรัพยโมค (2552) 15 ได
ศึกษาเรื่องการคอรัปชั่นในประเทศไทยพบวาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางมิไดเริ่มที่หนวยงานของรัฐประกาศจัดซื้อจัดจางอีก
ตอไปแตเริ่มจากความรวมมือระหวางเจาหนาที่กับนักธุรกิจซึ่งอาจเปนผูทรงอิทธิพลหรือมีความสัมพันธที่ดีกับผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ รวมมือกันจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณในแตละปและกีดกันไมใหนักธุรกิจรายใหมเขาสูวงโคจรของหนวยงาน
ดังกลาว
นอกจากประเด็นการมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ ยวกับงบประมาณแลว ผูเขียนขอยกตัวอยางการมีอํานาจในการ
บริหารงานบุคคลภายในองคการจนเปนชองโอกาสใหเกิดการกระทําความผิดโดยมีการเรียกรับสินบน รีดไถ หรือกินตามน้ํา
กันเปนวงกวาง งานวิจัยของดวงหทัย อินทะชัย (2553) 16 ไดทําการศึกษากระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในการบรรจุและ
แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น ขอมูลที่ปรากฏพบวาในการสอบคัดเลือก หรือแขงขัน เพื่อบรรจุพนักงานสวนทองถิ่นมีการเรียก
รับสินบนวากันเปนระดับ ตัวอยางเชน ตองการบรรจุในตําแหนงระดับ 1 (1 แสน ขึ้นไป) ระดับ 2 (2 แสนขึ้นไป) ระดับ 3 (3
แสนขึ้นไป) และจํานวนเงินสินบนที่เรียกรับยังตองขึ้นอยูกับขนาดของหนวยงาน พื้นที่ความเจริญอีกชั้นหนึ่ง สวนในเรื่องของ
การโอนยายเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ของการปฏิบัติหนาที่ราชการมีการเรียกรับผลประโยชนกันนับเปนกิโลเมตรละหลักครึ่งแสนเปน
อยางนอยซึ่งไมรวมการเรียกรับผลประโยชนอื่น เล็ก ๆ นอย ๆ อีกหลักหมื่น ถามวาผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทราบปญหา
เหลานี้หรือไมโดยขอเท็จจริงผูมีอํานาจหนาที่หรือผูรับผิดชอบนั่นเองรวมขบวนการดวย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหนวยงานระดับ
ทองถิ่นเปนหนวยงานภาครัฐนองใหม ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่
ราชการของผูบริหารทองถิ่น จึงทําใหไมมีการตรวจสอบถวงดุล จึงเปนชองวางใหมีการแสวงหาผลประโยชนจาก การ
บรรจุและแตงตั้งไดงาย

13

สัณหกฤษณ บุญชวย. การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม,หนา 82-83.
โกวิทย พวงงามและคณะ. “แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” (วิจัยโดยไดรับ
ทุนสนับสนุนจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย,2550)
15
ดิษฐะพร ทรัพยโมค. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดซึ่งเปนผูทรงอิทธิพลในความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ,หนา
16
ดวงหทัย อินทะชัย. “กระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2553)
14
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5.2 ความสัมพันธของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การกําหนดรูปแบบการบริหารนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฝายบริหาร) เปนแบบที่เขมแข็งโดยจัดใหมีการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เปนผลใหความสัมพันธระหวางสภาทองถิ่น (ฝายนิติบัญญัติ) กับนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมตองพึ่งพิงกันเหมือนสมัยกอนอีกตอไป เพราะนายก ฯ มีสถานภาพที่เขมแข็ง พนจากตําแหนงได ยากขึ้น ไมตอง
อาศัยเสียงจากสภาทองถิ่นดังแตกอน กลับกลายเปนสภาทองถิ่นตองคอยรับฟงคําสั่งจากฝายบริหาร คือนโยบายของนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูจัดสรรงบประมาณโครงการตาง ๆ อีกดวย ซึ่งผิดไปจากเจตนารมณของการบริ หารที่
แทจริ ง ที่ ฝายนิ ติบัญญั ติมีหน าที่ในการออกกฎหมายของท องถิ่ น และที่สํ าคัญเปนผูค อยตรวจสอบการบริหารของนายก
องคกรปกครองทองถิ่นอยางเขมงวด และตองมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ งานวิจัย
ของชมพูนุท ทองสุโชติ (2555) 17 ไดชี้ชัดวาความสัมพันธของทั้ง 2 ฝายเปนไปในลักษณะประนีประนอมเพราะฝายสภา
ทองถิ่นหวังวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากฝายนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงื่อนไขการไดรับยอมมี ความไมเทา
เทียมกันอยูเสมอ กลาวคือจะไดรับโครงการเพิ่มในเขตใดนั้นขึ้นอยูกับอํานาจตอรองและความสัมพันธสวนตัวระหวางสมาชิก
สภาและฝายบริหาร บทบาทในการคัดคานหรือตรวจสอบฝายบริหารของสภาทองถิ่นดังสมัยกอน แทบจะหมดอํานาจไปโดย
สิ้นเชิงเพราะนอกจากฝายบริหารจะมีเหตุผลในการสนับสนุนนโยบายของตนอยางครบถวนสมบูรณแลว ฝายนิติบัญญัติโดย
สวนใหญกลับกลายเปนกลุมเดียวกับฝายบริหาร กอปรกับเกรงกลัวที่จะเสียผลประโยชนในการจัดสรรงบประมาณในสวนของ
ตนไปอีกดวย เพราะฉะนั้นเทากับวาเปนการเปดชองโอกาสใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใชงบประมาณผานโครงการตาง ๆ
ไดอยางอิสรเสรี ขาดการตรวจสอบที่เขมงวด
5.3 การมีอิทธิพลบารมี และอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับความสัมพันธภายนอกองคกร
นอกจากการที่กฎหมายมอบอํานาจใหกับนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการภายในองคกรที่
คอนขางจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแลว ปญหาประการหนึ่งที่สามารถใชเปนชองโอกาสของบรรดานักการเมืองทองถิ่น ไดกระทํา
ความผิดจนกลายเปนปญหาการคอรัปชั่น นั่นคือความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางนักการเมืองในระดับชาติ กับนักการเมืองใน
ระดับทองถิ่น งานวิจัยของโกวิทย พวงงาม (2550) 18 สะทอนวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงมีอิทธิพลอํานาจ
ของฝายการเมืองครอบงําจนสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่ หรือขาราชการทองถิ่น ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขู หรือกีด
กันสําหรับนักธุรกิจรายอื่น ๆ ที่จะเขามามีปฏิสัมพันธใหออกไปจากวงโคจรได สิ่งที่ขาราชการมักประสบพบเจอคือการบีบ
บังคับใหมีสวนเกี่ยวของในการตรวจรับโครงการตาง ๆ ซึ่งบางครั้งประชาชนในทองถิ่นก็รับรูเหตุการณการกระทําความผิดที่
ทําในลักษณะเปนองคคณะแบบนี้แตไมกลาที่จะเปนพยานเอาผิดกับผูกระทําความผิด อาจเปนเพราะกลัวอิทธิพลของบรรดา
นักการเมืองระดับชาติที่ฝงรากลึกจนกลายเปนความหวาดกลัวผูมีอิทธิพลบารมี
ตัวอยางที่แสดงใหเ ห็นภาพของการแสดงอํานาจ อิ ทธิพลของบรรดานายกองคกรปกครองสวนท องถิ่นผนวกกั บ
นักการเมืองระดับชาติ ที่แสดงถึงการใชอํานาจออกสูภายนอกองคกร นั่นคือการแสดงบทบาทในการเรียกรองและผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจอยูเปนระยะ ๆ การเคลื่อนไหวเรียกรองนี้ เพื่อใหเกิดการ
บัญญัติแหงกฎหมายเอื้อประโยชนในการเมืองตอตัวนั กการเมืองทองถิ่นเอง ซึ่งในบางครั้งมิไดสงผลตอความกาวหนาของ
กระบวนการกระจายอํานาจแตประการใด ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล (2555)19 ไดยกตัวอยางความสําเร็จในการเรียกรองของบรรดา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในตําราของตนเอง โดยยกกรณีการขอยกเลิกขอกฎหมายที่บัญญัติหามผูบริหารดํารงตําแหนง
17

ชมพูนุท ทองสุโชติ. การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร
นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด,หนา 366.
18
โกวิทย พวงงามและคณะ. แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น,หนา 8.
19
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ : ศึกษาผานบทบาทของนักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง และ
ประชาชน,หนา 188.
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ไดติดตอกันเกิน 2 วาระ ถึงแมจะมีกลุมผูคัดคานไมใหยกเลิกกฎหมายดังกลาว เพราะกลุมนี้เชื่อวาหากยินยอมใหฝายบริหาร
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถทําหนาที่ไดเกินกวา 2 วาระติดตอกันจะเทากับเปนการสรางใหเกิดการผูกขาด
อํานาจทางการเมือง ไมสงเสริมตอระบบประชาธิปไตย และทายที่สุดเปดชองโอกาสใหกระทําการคอรัปชั่น แตทายที่สุด
กลุมที่สนับสนุนใหมีการดําเนินการแกไข สามารถ “ปลดล็อค” ประเด็นนี้ไดสําเร็จ ทั้งนี้มีนักการเมืองระดับชาติจํานวนหนึ่งมี
ทัศนคติใหยกเลิกกฎหมายดังกลาวดวย เพื่อหวังประโยชนทางการเมืองในอนาคตของตนเองทั้งสิ้น
ฉะนั้นยอมแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวานอกจากฝายบริหารนําโดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองคกรแลว ยังตองคอยผสานความสัมพันธที่ดีกับภายนอกองคกรกับบรรดานักการเมืองระดับชาติ
รวมไปถึ ง นั กธุ ร กิ จ นายทุ นต าง ๆ อย างสม่ํ าเสมอเพื่ อหวั ง จะได รั บ ส วนแบ ง ของอํ านาจ อิ ท ธิ พ ล บารมี ตอบสนอง
ผลประโยชนทางการเมืองซึ่งกันและกันไวอยางมั่นคงอีกดวย
5.4 วัฒนธรรม “การกินตามน้ํา” กับบทบาทขาราชการหรือเจาหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตองยอมรับวากลุมขาราชการและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบังเกิดศักยภาพ มีประสิทธิภาพเพื่ อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ ที่ผานมาจากการสัมภาษณเชิงลึก ขาราชการสวนทองถิ่นที่มีประสบการณกวา 30 ป ไดแก รองปลัด
องคการบริหารสวนจัง หวัด 20 ท านหนึ่ง ได ใหทั ศนะถึงบทบาทขาราชการส วนท องถิ่ นวาในอดีตผู บริห ารระดับ สูงคื อผูวา
ราชการจังหวัด สวนผูดํารงตําแหนงปลัดองคการ ฯ คือปลัดจังหวัด ซึ่งเปนขาราชการประจําดวยกันทั้งสิ้น การทํางานมักจะ
มีความเห็นอกเห็นใจกัน ถอยทีถอยอาศัยกัน การทํางานในสวนทองถิ่นจึงยังเปนแนวตั้งรับ รอคําสั่งจากสวนกลางมากกวา
ปจจุบันตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงฝายบริหารเปนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งที่อาศัยเจตนารมณใน
การต องการใหเกิ ดการบริ หารจัดการด วยตนเอง อี กทั้ง เปนการสงเสริม ความเขม แข็ง ในระบอบประชาธิปไตย รองปลั ด
องคการ ฯ ทานนี้ยั งมองวาบทบาทขาราชการสวนทองถิ่นในปจจุบันจึง ตองมี สมรรถนะที่เ ขมแข็ง อยูตลอดเวลา กลาวคื อ
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนขาราชการการเมือง เขามาบริหารโดยอาศัยเสียงจากพลังประชาชน การดําเนินการ
ผานโครงการตาง ๆ จึงมุงใหเปนที่ประจักษแกประชาชนมีความเปนอยูที่ดีอยางเห็นไดชัด การดําเนินการจึงตองเปลี่ยนเปน
เชิงรุกตลอดเวลา พรอมที่จะสนองนโยบายของฝายบริหารใหสําเร็จทุกประการ ขาราชการที่มีศักยภาพ กอปรดวยคุณธรรม
จึงตองคอยเปนฝายสนับสนุนผูบริหารฝายการเมืองใหดําเนินการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ สิ่งใดควรงดเวน
ตามระเบียบขอราชการก็จําเปนตองชีแ้ จงใหฝายบริหารพึงรับรูอยางถองแท แตในความเปนจริงอาจเปนเพราะนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกขาราชการได ขาราชการประจําจึงตองพยายามแสดงพฤติกรรมรู
เห็นเปนใจกับฝายการเมืองในทุกประเด็น โดยพยายามมองขามข อจํากัด หรือระเบียบตาง ๆ ไป อีกทั้งพยายามหาชอง
โอกาสทุ กวิถี ทางเพื่ อให ฝายการเมื องพึ งพอใจอยูเสมอ เพราะหากเกิดขั ดแย งแล วอาจส งผลกระทบ ตอหนาที่ร าชการใน
อนาคตได นอกจากเพื่อเปนการปองกันความขัดแยงแลวงานวิชาการของสังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิตร (2537)
21
ที่ไดศึกษาเรื่องการคอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย มองถึงสาเหตุประการสําคัญที่ขาราชการทองถิ่นจําตองอาศัยหนาที่การ
งานในการดําเนินวัฒนธรรมกินตามน้ํากับฝายบริหาร เปนเพราะเงินเดือนของขาราชการไมเพียงพอ เพราะคาครองชีพใน
ปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แรงจูงใจทางวัตถุนิยมที่เกิดจากคานิยมทางสังคมก็มีสวนกระตุนใหขาราชการแสวงหาประโยชน
ดวยวิธีการที่ผิด สําหรับคําวา “วัฒนธรรมการกินตามน้ํา” นั้นเปนคําเฉพาะที่นักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการทุจริ ต
คอรัปชั่นใชเปนคําเปรียบเทียบ และมักจะพบเห็นไดบอยขึ้นในงานวิชาการรวมสมัย จนกระทั่งสถาบันพระปกเกลาไดใหคํา
20

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด. สัมภาษณ. 10 ธันวาคม 2559.
สังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิต.คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย .(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2537). หนา 396.
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นิยามไวในฐานขอมูลว า “กินตามน้ํา” เปนการกระทําในลักษณะฉอราษฎรบังหลวงหรือคอรัปชั่นอันเปนการกระทําที่ผิ ด
กฎหมาย แตการที่นักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการฉอราษฎรบังหลวง หรือที่เรียกวา “กินสินบาท คาดสินบน”
หรือที่เรียกสั้น ๆ วา “กิน” นั้นเขาไดทําตามอยางของผูบังคับบัญชาซึ่งเปน “เจานาย” หรือทําตามอยางของคณะบุคคลสวน
ใหญที่รวมงานกัน ก็เรียกวา “กินตามน้ํา” ทั้งนี้ เขาเชื่อวาเขาจะไดรับการปกปองคุมครองจาก “เจานาย” หรือเพื่อนรวมงานที่
กระทําการฉอราษฎรบังหลวงดวยกัน ในทางตรงขามถาเขาปฏิเสธไมรวมมือดวยเขาก็อาจไดรับผลรายติดตามมาได” 22
6. แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํ าหรั บ ป ญ หาการกระทํ าความผิ ด ภายในองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นถื อเป น ป ญ หาที่ ส ะสมมาอย างยาวนาน
เนื่องมาจากการที่ มีชองโอกาสต าง ๆ มากมายที่เ ปดทางใหบุค ลากรภายในเหลานั้นไดกระทําการลงไป หนาที่ สําคั ญของ
บรรดานั กอาชญาวิท ยาประการหนึ่ งจึ ง ตองพยายามค นหาวิ ธีการในการป องกั นกั บ ปญ หาอาชญากรรมให ได โดยการป ด
ชองทางโอกาสตาง ๆ เหลานั้น ดวยวิธีการตาง ๆ ที่คิดคนอยางมีหลักการตามทฤษฎี งานปาฐกถาของผาสุก พงษไพจิตร
เรื่องระบบที่เอื้อตอการคอรัปชั่นที่จัดขึ้นโดยสํานักพิมพมติชน ไดตอกย้ําถึงความเขมแข็งของภาคประชาชน ความมีอิสระ
ของสื่อมวลชน กอปรกับบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นตอการลด
ปญหาการคอรัปชั่นไดอยางแนนอน อยางไรก็ตามผูเขียนเชื่อวามุมมองของผาสุก ฯ อาจมองจากภาพกวางของการเมืองใน
ระดับชาติแตถาพินิจลงไปถึงการเมืองในระดับทองถิ่นที่ภาคประชาชนยังมีความเปนชนบท มีความออนแอตอการรับรูดาน
การเมือง อาจเปนเพราะยังมีความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมที่ยังไมมากพอ หรือแมกระทั่งมีความหวาดกลัวตออันตรายที่เ กิด
จากการใชอํานาจ อิทธิพล หรือบารมีของนักการเมืองทองถิ่น ทําใหภาคประชาชนพยายามแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับวลี
ที่วา “เอาหูไปนา เอาตาไปไร” ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลในระดับ ชาติควรสง เสริมใหกลายเปนวาระแหงชาติเพื่อเปนการปองกั น
ปญหาอาชญากรรมภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สิ่งแรกคือการสรางบรรยากาศการมี สวนร วมของประชาชนใหบั ง
เกิดขึ้นอยางแทจริง พยายามผลักดันใหมีระบบตัวแทนของคนในทองถิ่นสามารถเขาไปเปนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ เชน
คณะกรรมการเปดซองราคา คณะกรรมการตรวจการจาง ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งการใชชองทางผานการสื่อสาร
ออนไลน ในยุค ปจจุบั นถื อว ามี ความเจริญ เติบ โตและรวดเร็ วเปนอย างยิ่ง หากพบปญ หาการทุ จริ ตประพฤติมิ ชอบ ภาค
ประชาชนซึ่งมีสื่ออยูในมือของตนตองสงเสริมใหทําหนาที่พลเมืองที่ดี เปดโปงการกระทําความผิดเหลานั้นซึ่งผูเขียนมองวา
เปนวิธีการที่ไดผลดีและเปนการปดชองโอกาสในการกระทําความผิดไดเปนอยางดีทีเดียว
นอกจากการปองกันจากภายนอกองคกรแลว ภายในองคกรฝายที่มีบทบาทที่สําคัญคือฝายสภาทอ งถิ่น (ฝายนิติ
บัญญัติ) จะตองมีบทบาทที่เขมแข็งตอการตรวจสอบใหเปนไปตามระบบบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง สภาทองถิ่นตอง
สามารถถวงดุลกับฝายบริหารคือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได ผานสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งถือเปนตัวแทนของประชาชน
จะตองสามารถซักฟอก ไตถาม ทวงถาม ที่มาที่ไปของบรรดาโครงการตาง ๆ ที่ใชงบประมาณ ทรัพยากร เพื่อใหบังเกิดผล
ที่เปนไปในทิศทางที่ดีที่สุดตอตัวองคกร กลาวคืองบประมาณทุกบาททุกสตางคจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
และทองถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ขาราชการเจาหนาที่ป ฏิบัติงานจะตองทบทวน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กอปรกับ
ความจริงใจตอประชาชน โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมามากกวาที่จะบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อหวังผลงาน
กับนักการเมืองทองถิ่นเพียงอยางเดียวอีกตอไปแลว เปลี่ยนทัศนะหรือมุมมองวาเปนขาราชการตองตอบสนองความตองการ
ของประชาชนมากกวาการตอบสนองความตองการของฝายบริหารที่เปนการเมือง
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สิ่งที่มองเห็นเปนรูปธรรมประการหนึ่งในการสงเสริมใหทองถิ่นมีการดําเนินการเพื่อความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
คือการที่สถาบันพระปกเกลาไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานรัฐ ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัดที่
แตกตางกันไปตามภารกิจที่แตละหนวยดูแลรับผิดชอบ งานของสมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ (2556) 23 ไดสรุปกรอบการ
ประเมินและการจัดทําตัวชี้วัด มาทั้งสิ้น 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส
4. หลักการมีสวนรวม
5. หลักความสํานึกรับผิดชอบ
6. หลักการคุมคา
7. บทสรุป
การนําเสนออาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผูเขียนไดพยายามเทียบเคียงกับนิยามของอาชญากรรม
องคการผนวกกับอาชญากรรมคอปกขาวนั้น จะเห็นไดเปนที่ประจักษวามีลักษณะที่สอดคลองกันมาก ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณ
ของการสถาปนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนองคกรที่แสวงหาผลประโยชน แตหากเปนองคการที่สงเสริม ความเปน
ประชาธิปไตยและตองการกระจายอํานาจ รวมไปถึงทรัพยากรพรอมทั้งภารกิจสําคัญ ๆ ไปสู ทองถิ่นใหมีการบริหารจัดการ
ปกครองตนเองใหไดอยางแทจริง แตกระนั้นสิ่งที่พบและถูกตีตราจากสังคมสวนรวมกลับเห็นวาบุคลากรภายในใชชองโอกาส
จากการกระจายทรัพยากรมากมาย กอปรกับกฎหมายเปดชองไวมาเปนชองทางโอกาสในการกระทําความผิด จนกลายเปน
การคอรัปชั่นทีก่ ระทํากันเปนขั้นเปนตอน ผานผูรวมขบวนการที่มีหนาที่การงานในสังคม เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในขอ
กฎหมาย กฎระเบียบ และเปนผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการตัดสินใจ ทั้งที่อยูภายในองคกร ที่เกิดจากระบบโครงสราง
ภายในเกิดการบิดเบี้ยวไมเปนไปตามบทบาทและหนาที่ที่ควรจะเปน และภายนอกองคกรที่เกิดจากความสัมพันธในลักษณะ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนตางตอบแทน ทําใหเปนชองทางโอกาสที่สําคัญที่ทําใหเกิดการกระทําผิดภายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นได สิ่งที่สามารถปดกั้นชองทางโอกาสของการกระทําความผิดไดคือการสงเสริมความเขมแข็งของประชาชน สงเสริม
การตรวจสอบภายในอยางเขมแข็งของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการนําตัวชี้วัดดานความโปรงใสของสถาบันตาง ๆ มา
ปรับใชในองคการของตน เพื่ออยางนอยก็เปนการยับยั้งการกระทําผิดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยูบาง
8. เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. “การกลาวหา การชี้มูลความผิด ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น,” [ออนไลน],9 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/7/2176_5794.pdf
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ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
The Factors caused Violence Action for Children and Women
in Bangkok and Vicinity
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1

คณบดีศิลปศาสตร , 2ผูอํานวยการหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
*
bossakornrata@gmail.com
บทคัดยอ

การวิ จัย ครั้ง นี้มี วัตถุ ประสงค 1) เพื่ อศึ กษาสภาพป ญหาเกี่ย วกับ การกระทํ าความรุนแรงตอเด็ กและสตรีใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) เพื่อศึกษาสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดวยการเก็บขอมูลจากผูบริหารองคกรเอกชน
และองคกรสวนราชการที่เกี่ยวของ เลือกอยางเฉพาะเจาะจง จากผูบริหารองคกรเอกชนจํานวน 10 คน ผูบริหารองคกรสวน
ราชการ 8 คน เด็กและสตรีที่ ถูกกระทํ าความรุ นแรงและญาติของผูถูกกระทํา จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้ น จํ านวน 33 คน
วิธีการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive)
ผลการศึกษาพบวา สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เกิดจาก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ
จากการมีรายไดนอย ไมเพียงพอกับคาใชจาย 2) สภาพแวดลอมและสังคม ใกลแหลงอบายมุข 3) ความเชื่อ วัฒนธรรม คานิยม
ทางสังคม ใหอํานาจและสิทธิเสรีภาพผูชายมากกวาผูหญิง 4) ผูเสียหายไมตองการดําเนินคดีตามกฎหมาย ไมตองการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร ปองกันการดูถูกเหยียดหยาม 5) เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเขาใจ สภาพปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว สาเหตุ ของการกระทําความรุนแรงตอเด็ กและสตรี ประกอบด วย 1) ดานตัวบุค คล มีอายุนอย การศึ กษาต่ํ า
2) ดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดการขัดแยงภายในครอบครัว 3) ดานเศรษฐกิจและสังคม สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํ า ไมมี
งานทํา 4) ดานสื่อตาง ๆ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความรุนแรงตอเด็กและสตรี 5) ดานมาตรการทางกฎหมาย ไมเอื้ออํานวย
ตอการลงโทษ
คําสําคัญ: ปจจัยที่เปนสาเหตุ การกระทําความรุนแรง เด็กและสตรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Abstract
The purpose of this research is 1) to study the condition of problem concerning violence against
children and women in Bangkok and vicinity and 2) to study the cause affecting violence against children
and women in Bangkok and Vicinity which is qualitative research by using the structured interview. Collecting
the data from administrators of private organization and government organization. The administrators of
private organization were chosen specifically 10 persons , those from government organization 8 persons ,
the children and women treated violently and the relatives of the victims 15 persons total 33 persons.
The data analysis method by content analysis and descriptive presentation.
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The result of the study found out that the condition of problem for children and women are derived
from; 1) The economic condition due to low income caused insufficient expenses. 2) The environment
and society close to social vices 3) Belief, culture, social value: the society give authority and rights to
men more than women. 4) Affected person do not want to prosecute and reveal or spread the information
in order to prevent themselves from being looked down. 5) The officers in justice procedure lack of
understanding and the violent problem in families. The causes of violence for children and women of;
1) The persons are still young and low educated. 2) Family relationship which there are conflicts within
families. 3) Economy and society: unemployment that leads to low income 4) Various medias: the publicity
informed the information of affected children and women. 5) Legal measures: the laws are not in
accordance with punishment.
Keywords: the factors caused, violence action, children and women, Bangkok and vicinity
1. บทนํา
ปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เปนปญหาสําคัญยิ่งของสังคมในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศ
ไทย ซึ่งมี แนวโนม สูงขึ้น ตามที่ปรากฏในหนาหนังสื อพิมพ โทรทัศน วิทยุ และสื่ อออนไลน จนเกิดเปนกระแสสากลที่ตาง
ตื่นตั วตระหนัก และใหความสําคั ญในการป องกั นและแกไขปญ หาอยางจริ งจัง จากข อมู ลในเอกสาร Progress of the
World’s Women: In Pursuit of Justice” ของ UN Women พบวา ประเทศไทย เปนลําดับที่ 7 ใน 71 ประเทศที่มีการ
กระทําความรุนแรงทางเพศตอคูค รองของตนเอง (กรมกิจการสตรีและสถาบั นครอบครั ว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย. 2558: 5-6)
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุ ขเกี่ยวกั บเด็กและสตรี ที่ถูกกระทําความรุนแรง ที่มารับบริการศูนย พึ่งไดทั่ ว
ประเทศ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง จํานวน 829 แหง ในป 2559 มีผูมารับบริการที่ศูนยพึ่งได จํานวน
22,850 ราย 63 ราย/วัน หรือ 3 คน/ชม. สวนใหญเปนสตรีที่มีสาเหตุมาจาการหึงหวง ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายกัน ขาด
สัมพันธภาพในครอบครัว การใชสารกระตุน การดื่มสุรา การใชสารเสพติดและสื่อลามก และสภาพแวดลอม สวนในเด็กมี
สาเหตุมาจากการปลอยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอยางเหมาะสมจนเปนเหตุใหเด็กถูกกระทํารุนแรงทางเพศมาก
ที่สุด (สํานักบริหารสาธารณสุข.2559: 1-2)
ตารางที่ 1 จํานวนผูมารับบริการในศูนยพึ่งไดจําแนกตามสถานะเด็กและสตรี ป พ.ศ.2554 – 2558
จํานวนเด็กที่ถูกกระทํา
จํานวนสตรีทถี่ ูกกระทํา
จํานวนเด็กและสตรี
ป
ความรุนแรง (ราย)
ความรุนแรง (ราย)
(รวม)
2554
11,491
11,084
22,565
2555
9,703
10,869
20,572
2556
19,229
12,637
31,866
2557
6,333
7,666
13,999
2558
10,712
13,265
23,997
ที่มา: สํานักบริหารสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันที่20มีนาคม 2559)
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เฉลี่ย
การถูกทําราย
62 ราย/วัน
56 ราย/วัน
87 ราย/วัน
38 ราย/วัน*
66 ราย/วัน
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ตามขอมู ลของกระทรวงสาธารณสุ ขเกี่ยวกั บเด็กและสตรีที่ถู กกระทําความรุนแรง พ.ศ.2554-2558 ปรากฏตาม
ตารางที่ 1 ดั ง นี้ มี จํานวนเด็ กและสตรี ที่ ถู กกระทํ า ความรุ นแรง มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น เป นป ญ หาสํ าคั ญ ของสั ง คมที่ ต องเร ง
ดําเนินการทั้ งดานการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูประสบปญหาอยางจริงจัง โดยองคกรสวนราชการและองคก รเอกชน
รวมทั้งตองอาศัยความเขาใจและรวมมือของคนในสังคม ปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี ไดรับการยอมรับวา
เปนป ญหาที่ เกิดขึ้ นในทุ กสังคมทั่วโลกและเปนประเด็นที่ต องการความรวมมือจากทุกฝ ายในการแกไข ดังปรากฏในกติกา
ระหวางประเทศของสหประชาชาติหลายฉบับ ไดแก ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมทั้ง ปฏิญญาปกกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนา
ของสตรี
ตาราง 2 ขอมูลประเภทปญหาของการรับเรื่องราวรองทุกขและขอความชวยเหลือปญหาตางๆ ป พ.ศ. 2551-2559
หนวย : ราย
รวม
ลําดับ ประเภทของปญหา
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
%
ทั้งสิ้น
1 ขมขืน/อนาจาร
338 522 635 456 431 389 524 658 697 4,650 6.08
2

ลอลวง/คาประเวณี

155

94

153

127

30

111

153

200

178 1,201 1.57

3

ทารุณกรรม/กักขัง

275

475

518

478

451

509

700

727

967 5,100 6.67

4

คนหาย

203

244

249

238

316

268

289

242

232 2,281 2.98

5

เรรอนจรจัด/พลัดหลง

7

20

18

37

53

37

67

65

94

398

0.52

6

แรงงานไมเปนธรรม

21

75

42

31

36

26

19

33

69

352

0.46

7

ปญหาครอบครัว

110

249

199

226

366

298

408

752 1,577 3,959 5.18

8

ขอความเปนธรรม

159

222

208

215

281

336

301

308

361 2,391 3.13

9

แชท/อินเตอรเน็ต

20

46

51

36

35

30

55

88

181

10 ขอความอนุเคราะห

90

113

189

340

306

456

760

647

907 3,808 4.98

11 ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

-

-

-

-

-

82

189

84

113

12 ปญหาอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

542
468

0.71
0.61

2,626 2,490 4,703 5,546 4,922 6,348 13,344 7,368 3,970 51,317 67.11
4,004 4,550 6,965 7,730 7,227 8,890 16,809 11,172 9,346 71,534 100

ที่มา: มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีองคกรสาธารณะประโยชน
หมายเหตุ: ปญหาอื่นๆ เชนใหคําแนะนําดานกฎหมายเบื้องตน สาธารณภัยตางๆ ตางดาว ยาเสพติด ที่อยูอาศัย หาสถานศึกษา
ผูปวยโรคเอดส คําแนะนําดานอาชีพ ฯลฯ
ขอมูล ของมู ลนิ ธิปวี ณาหงสกุ ล เพื่ อเด็ กและสตรีองคกรสาธารณะประโยชน เกี่ ยวกั บประเภทป ญ หาของการรั บ
เรื่องราวรองทุกขและขอความชวยเหลือปญหาตางๆ ป พ.ศ. 2551-2559 ตามตารางที่ 2 พบวามีการกระทําความรุนแรงตอ
เด็กและสตรี ในป 2559ประเภทขมขืน/อนาจาร จํานวน 697 ราย คิดเปนอัตราถัวเฉลี่ยรอยละ 6.08 ประเภททารุณกรรม/
กักขัง จํานวน 967 ราย คิดเปนอัตราถัวเฉลี่ย 6.67 ซึ่งมีแนวโนมจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป
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จากสภาพปญ หาและความสํ าคัญ ของปญ หานี้ ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาป จจั ยที่เ ปนสาเหตุข องการกระทําความ
รุนแรงของครอบครัวตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหเด็กและสตรี ที่ถูกละมิดสิทธิ์ ไดรับความ
เปนธรรมและความปลอดภัยในการดํ ารงชี วิตในสังคมครอบครัวอยู อยางสงบสุข สังคมไทยเขมแข็งนําไปสูความเจริญของ
ประเทศชาติในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพือ่ ศึกษาสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 กระบวนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา
รวบรวมจากเอกสาร ตํารา ผลงานการวิจัย วารสาร บทความ รายงานทางวิชาการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มาวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบการดําเนินการวิจัย
3.2 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย มีประชากร 3 กลุม ประกอบดวย
3.2.1 ผูบริหารองคกรเอกชน ที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุ นแรงตอเด็ก
และสตรี ไมต่ํากวา 3 ป จํานวน 10 แหง
3.2.2 ผูบริหารองคกรสวนราชการ ที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมต่ํากวา 3 ป จํานวน 4 แหง
3.2.3 เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และญาติของผูถูกกระทําความรุนแรง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 14 แหง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มี 3 กลุม ประกอบดวย
กลุมที่ 1 ผูบริหารองคกรเอกชน ที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 10 แหง โดยเลือกอยางเฉพาะเจาะจง องคกรๆ ละ 1 คน รวม
จํานวน 10 คน
กลุมที่ 2 ผูบ ริหารองคกรส วนราชการที่ มีประสบการณ ดานการคุมครองสิทธิ และป องกั นการกระทําความ
รุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 แหง โดยเลือกอยางเฉพาะเจาะจง องคกรๆ ละ 2 คน
รวมจํานวน 8 คน
กลุมที่ 3 เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และญาติของผูถูกกระทําความรุนแรง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยเลือกอยางเฉพาะเจาะจง จากหนวยงานองคกรเอกชนและสวนราชการ จํานวน 15 คน
3.3 ประเด็นศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นศึกษา ไดแก สภาพและปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี สาเหตุที่สงผลใหเกิดการกระทําความรุนแรง กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและการคุมครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทํา
ความรุนแรง ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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3.4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรง
ตอเด็กและสตรี
3.4.2 เก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง จากผูบริหารองคกรเอกชนและและองคกร
สวนราชการที่มีประสบการณอยางนอย 3 ป ดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและญาติของผูถูกกระทําความรุนแรง
3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 แบบ คือ
1.แบบสั ม ภาษณแ บบมีโ ครงสร าง สํ าหรั บ ผูบ ริ หารองค กรเอกชนและส วนราชการที่ มีป ระสบการณ ด านการ
คุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ ผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง(Validity) จากผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และความนาเชื่อถือ(Reliability) เทากับ 0.85
โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient )ของครอนบัค (Cronbach, Lee Josef.1970) ซึ่งแบบ
สัมภาษณ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
สวนที่ 3 สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2.แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และญาติผูถูกกระทําความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity)จากผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และความ
นาเชื่อถือ(Reliability) เทากับ 0.85 โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient ) ของครอนบั ค
(Cronbach, Lee Josef.1970 ซึ่งแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
สวนที่ 3 สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยเก็บขอมูลระหวาง มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560
3.7 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยการจําแนกและจัดระบบขอมูล หาความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกันของขอมูล และนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive)
4. สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัยพบวา สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เกิดจาก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ จากการ
มีร ายไดนอย ไมมี ง านทํ า 2) สภาพแวดล อมและสั ง คม ใกล แ หลง อบายมุข ยาเสพติ ด และบริ การทางเพศ 3) ความเชื่ อ
วัฒนธรรม คานิยม ทางสังคม ใหอํานาจและสิทธิเสรีภาพผูชายมากกวาผูหญิง 4) ผูเสียหายไมตองการดําเนินคดีตามกฎหมาย
ไมตองการเผยแพรขอมูลขาวสารปองกันการดูถูกเหยียดหยาม 5) เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเขา ใจสภาพ
ปญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว สวนสาเหตุ ที่ส ง ผลให เ กิด ความรุ นแรงต อเด็ กและสตรี ประกอบด วย 1) ดานตั วบุ ค คล
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ผูกระทําความรุนแรง สวนใหญมีอายุนอย การศึกษาต่ํา 2) ดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดการขัดแยงภายในครอบครัว 3)
ดานเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจตกต่ํา ไมมีงานทํา 4) ดานสื่อตางๆ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี 5) ดานมาตรการทางกฎหมาย ยังไมเอื้ออํานวยตอการลงโทษผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
การกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน คือ 1) สาเหตุดานตัวบุคคล สวนใหญมาจาก
อายุ สภาพการศึกษา สภาพการทํางาน รายไดครอบครัว บุคลิกภาพ การใชสารเสพติด แอลกอฮอล ดื่มสุราและการพนัน 2)
สาเหตุดานครอบครัว สวนใหญ มาจากครอบครัวที่มีความขัดแยงกัน การอบรมเลี้ยงดูไมเทาเทียมกัน ความไมพ รอมที่จะมี
ครอบครัว และ ขาดการวางแผนครอบครัว 3) สาเหตุดานชุมชนและเศรษฐกิจสังคม สวนใหญมาจาก การแบงชนชั้น เชื้อชาติ
ศาสนา คานิยม ความเชื่อ ทัศ นคติ เศรษฐกิจตกต่ํา การเลิกจาง คาครองชีพ สื่ อขาดความรับผิดชอบในการนําเสนอความ
รุนแรงทางเพศ และขาดมาตรการทางกฎหมาย
5. อภิปรายผล
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี ดวยการแสดงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรเอกชน
ผูบริหารองคกรสวนราชการ และเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง ญาติผูถูกกระทําความรุนแรง พบวา มีค วามคิดเห็น
ทิศทางเดียวกันในการกําหนดมาตรการปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อคุมครองสิทธิและยุติความรุนแรง
ตอเด็กและสตรี
อภิปรายผล สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี ที่ไดจากผูบริหารองคกรเอกชน และ ผูบริหารองคกรสวนราชการ มีความสอดคลองกัน สวนของเด็กและสตรีที่ถ ูก
กระทําความรุนแรง และญาติผูถูกกระทําความรุนแรง มีความหวาดกลัวไมกลาใหขอมูล เพราะบางคนยังมีความจําเปนที่ตอง
กลับไปใชชีวิตครอบครัวรวมกัน ผลการวิจัยพบวา
สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
1.สภาพทางเศรษฐกิ จ จากการมี ร ายได นอ ย รายรั บ ไม เ พี ย งพอรายจ า ย ไม มี ง านทํ า เลิ ก จ างงาน ทํ าให เ กิ ด
ความเครี ยดในครอบครั ว สง ผลใหเกิด ความรุนแรงและมี อัตราการฆาตั วตายเพิ่ม สูงขึ้น สอดคล องกับ งานวิจัยของ ธัญญา
พรหมรักษ (2550) พบวา ความรุนแรงในครอบครัวเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะคอนขางยากจน
2.สภาพแวดลอมและสังคม ที่มีแหลงอบายมุข เสพและจําหนายสารเสพติด แหลงบริการทางเพศ สื่อลามกอนาจาร
และสื่อความรุนแรงตางๆ สอดคลองกับการศึกษาของ องคการอนามัยโลก World Health Organization : WHO.2004)
พบวา การอาศัยอยูในชุมชนที่มีการใชยาเสพติด การดื่มสุรา การเลนการพนัน หรือการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาทําให
เด็กและสตรีตองอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการถูกกระทําความรุนแรงจากครอบครัว
3.ความเชื่อ วัฒนธรรม และคานิยมทางสังคม มีการใหอํานาจและสิทธิเสรีภาพชายเหนือหญิง หรือใหผูชายมีอํานาจ
เปนผูนําและเปนใหญในสังคม ทําใหสามารถทําราย ทุบตี บังคับขูเข็ ญกับเด็กและสตรี สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพ ร
จิรวัฒนกุล (2553) พบวาการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย เกิดจากมุมมองเชิงเพศภาวะ 3 ประการ 1)เชิงอํานาจ ใหผูชาย
เปนผูนํามีอํานาจตอรอง มีสิทธิมากกวาผูหญิง 2) พลังจารีต ใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง 3) สภาวะยินยอม จํายอม
จําทนของผูหญิง
4.ผูเ สี ยหายไมต องการดํ าเนิ นคดี ทางกฎหมาย ไม ต องการตกเปนข าวในสื่ อมวลชนตางๆ ในการเผยแพร ขอมู ล
ขาวสาร เพราะอับอาย ปองกันการดูถูกเหยียดหยามจากผูอื่นและสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ซาเมน (Samen.1997)
ผูหญิงยัง คงอยูกับ สามีที่ทํ ารายตนเอง เพื่ อประโยชนของลูก เพราะการที่เด็กไม มีพอเปนเรื่องที่ นาอับอายและมักถูกคนใน
ชุมชนดูถูก และไมมีที่พักพิงที่ปลอดภัยหากตองออกจากบาน
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5.เจ า หน า ที่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมขาดความเข า ใจสภาพป ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว มุ ง เน น แต ห า
พยานหลักฐานทางคดี มากกวาสภาพจิตใจของผูไดรับความเสียหายที่เปนเด็กและสตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร
ปจเจกวิญญสกุล และคณะ.2546;บุญเสริม หุตแพทย.2544) พบวา ยังไมมีกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทั้งภาครัฐและองคกร
เอกชนเขาแทรกแซงและชวยเหลือ กฎหมายยังไมเอื้อตอการแกไขปญหา ทําใหผูกระทําความรุนแรง เกิดความยามใจ มีการ
กระทําซ้ําและทวีความรุนแรงมากขึ้น
สาเหตุที่สงผลใหเกิดการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
1.ดานตัวบุคคล ผูกระทําความรุนแรงสวนใหญเปนผูมีอายุนอย สภาพการศึกษาต่ํา มีการใชสารเสพติด แอลกอฮอล
ดื่ม สุร า เลนการพนัน มี พ ฤติ กรรมหึ ง หวง และมี ภรรยาหลายคน สอดคล องกั บ งานวิ จัยของ คาบาราบั น และ มอราเลส
(Cabaraban & Morales.2003) พบวา สวนใหญการกระทําความรุนแรงเกิดจากสามีที่มีพฤติกรรมหึงหวง นอกใจ หรือมี
ความสัมพันธกับหญิงอื่น เลนการพนัน เมาสุรา และระหวางที่มีปากเสียงหรือทะเลาะกันหรือมีความขัดแยงกัน
2.ดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดการขัดแยงภายในครอบครัว ปญหาการเลี้ยงดูบุตรที่แตกตางกัน สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว พฤติกรรมของบุคคลภายในครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาของ ล็อย,ฮวย,มินฮ และคณะ (Loi , Huy ,
Minh et al.1999) พบวา ความรุนแรงในครอบครัว เกิดจากการมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ
มีความขัดแยงกับเพื่อนและญาติ
3.ด านเศรษฐกิ จและสั งคม จากความเครีย ดจากการทํ างาน ปญหาทางการเงิน รายไดไม เพีย งพอตอการใช จาย
ในครอบครัว การวางงาน สอดคลองกับงานวิจัยของพูนสุข มาศรังสรรค (2554) พบวาปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี
หรือภาวการณเลิกจาง มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของครอบครัวโดยตรง เกิดความไมมั่นคง ครอบครัวหยาราง และเกิด
ปญหาอาชญากรรมไดในครอบครัวที่มีรายไดต่ํา
4.ดานสื่อตางๆ การเผยแพรขอมูลขาวสาร ในรูปของ หนังสือ ภาพยนตร รูปภาพ วีดีโอ สื่อทางอินเตอรเน็ต ใน
รูปแบบลามกอนาจารและความรุนแรงตางๆ สอดคล องกับการศึกษาของ ติ ณญากาณ ทับทิ ม (2553) พบวา สาเหตุและ
แรงจูงใจที่กอใหเกิดความรุนแรงทางเพศต อสตรี จากสภาพสังคมที่เสื่อมถอยทางดานศีล ธรรมจรรยา การนําเสนอของสื่ อ
เกี่ยวกับคดีขมขืน ในรูปแบบตางๆ กลับกลายเปนสิ่งเราและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
5.ดานมาตรการทางกฎหมาย กฎหมายและขอบังคับทางสังคมไมเอื้ออํานวยในการลงโทษผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว เพราะถือเปนเรื่องสวนตัวของครอบครัว ยังไมเขาใจถึงสิทธิสวนบุคคล สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สอดคลองกับการ
กําหนดอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบขององคการสหประชาชาติ( United Nations-UN.2007)
พบว า มี การออกคําสั่ ง ของศาลให ผูกระทํ าความรุ นแรง เด็กและสตรี ที่ถู ก กระทํ าความรุ นแรง และผูไ ด รั บผลกระทบใน
ครอบครั ว ได รั บการเยี ย วยา บําบั ด ฟ นฟู ลดภาวะทางจิ ต ใจของเด็ กและสตรี ที่ ถูกกระทํ าความรุนแรง มี โ ปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูกระทําความรุนแรง
6. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอการนําผลการวิจัยไปใช
1.ควรมีการจั ดการด านการคุมครองสิทธิ และการปองกั นการกระทําความรุ นแรงต อเด็กและสตรี เพื่อใหมีการ
เตรียมความพรอมในการเริ่มตนครอบครัว เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญของความสัมพันธ ความอบอุน ความเขาใจ
ความจริงใจ ความซื่อสัตย ความไววางใจ และ การใหอภัยซึง่ กันและกัน
2.ควรจัดใหมีหนวยงานงานบริการใหคําปรึกษาแกเด็กและสตรีที่ไดรับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
รวมถึงผูสูงอายุ เพื่อใหไดรับความชวยเหลือ การเยียวยา ความยุติธรรม และความเสมอภาค
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3.ควรจัดให มีการเรียนการสอนในสถานศึ กษาเกี่ ยวกับ สิทธิ เ สรีภาพ ความเสมอภาคระหว างผูช ายและผูหญิ ง
เพื่อใหเกิดความเขาใจ การยอมรับ ถึงสิทธิความเทาเทียมกัน
ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการคุมครองสิทธิและปองกันความรุนแรงตอครอบครัว เพื่อหาแนวทาง
ในการใหความชวยเหลือตอเด็กและสตรีผูถูกกระทําความรุนแรงไดอยางถูกตองและเหมาะสม และหาทางปองกันการกระทํา
ความรุนแรงไดทันเหตุการณ
2.ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อการวางแผน
การจัดองคกร การจัดบุคลากร การประสานงาน เพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงไดอยางชัดเจนและเหมาะสม สามารถ
ปองกันการกระทําความรุนแรงได และใหผูกระทําความรุนแรงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใหสถานการณความรุนแรงใน
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ลดภัยอันตรายตอเด็กและสตรี
3.ควรมีการศึกษากระบวนการใหความชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเสริมสราง
ทักษะ ความเขมแข็งทางจิตใจของคนในครอบครัวและ สรางสัมพันธภาพภายในครอบครัว การปรับตัวเพื่อความอยูรว มกัน
และ การสื่อสารที่ดีภายในครอบครัว
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นโยบายสาธารณะไทยกับการปรับตัวในกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม
Thai Public Policy adaptation to Neoliberalism concept
ทวีศักดิ์ สุรชาติธํารงรัตน
อาจารย ดร. ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
veesak08@hotmail.com
บทคัดยอ
การเคลื่อนตัวของแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม ที่กอตัวเปนรูปธรรมชัดเจนตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 ไดเขามามีอิทธิพล
ตอนโยบายสาธารณะประเทศตาง ๆ ทั่วโลก หรืออาจเรียกวาเปนสวนหนึ่งของโลกาภิวัตน รวมทั้งนโยบายสาธารณะไทยดวย
จึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐไทยจะตองเรียนรูและทําความเขาใจเพื่อรับมือหรือปรับตัวตอแนวคิดเสรีนิยมใหมทั้งในมิติเชิงเศรษฐกิจ
และมิติเชิงสังคมการเมือง บทความนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจตอแนวคิดแบบเสรีนิยมใหมที่เขามาพรอม ๆ กับ
กระแสโลกาภิวัตน โดยมีกรอบความคิดสําคัญ 5 ประการ ไกแก สนับสนุนการคาเสรี สนับสนุนกรรมสิทธิ์เอกชนที่เขมแข็ง
มีฐานความเชื่อในเรื่องพลังการผลิตของภาคเอกชน สนับสนุนการเคลื่อนยายทุนทั้งภายในและระหวางประเทศอยางเสรี และ
สุดทายคือเสรีนิยมใหมในกรอบของรัฐที่เปนประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันผูเขียนไดนําเสนอแนวทางการการกําหนดนโยบาย
สาธารณะไทยใหปรับตัวตอแนวคิดเสรีนิยมใหม 5 ประการเชนกัน อันไดแก การทําความเขาใจในกระแสโลกาภิวัตน 4 กระแสหลัก
การเขาใจเรื่องการสรางรัฐประชาธิปไตยและเสรีภาพปจเจกชนหรือเสรีภาพผูประกอบการ การสรางความเปนนิติรัฐ การลด
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงทรัพยากร และสุดทายคือการกลับมาทบทวนจุดยืนของหลักการนโยบายสาธารณะไทยในกรอบ
ประชาธิปไตยอีกครั้ง
คําสําคัญ: เสรีนิยมใหม นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน
Abstract
This article presents overview of Neoliberalism concept influence in Thai-Public Policy. That is
structure of globalization came within view in economy social and political structure since 1970s. Neoliberalism
pressure not only worldwide but also Thai-Public Policy and that is why importance problem to Thai–
state for adapting globalization. Author have present to be understood and adaptability Neoliberalism
for Thai-Public Policy in 5 descriptions related, treand of globalization, private ownership, private production,
free capital transfer and democracy state. Meanwhile, and also present 5 guidelines for Thai-Public Policy
to adaptation Neoliberalism related, understanding four major characters of globalization, understanding
democracy state and liberty concept, rule of law state, decreasing gap of resource access, and reconsider
standpoint of Thai-Public Policy principle in frame of democracy state.
Keywords: neoliberalism, public policy, globalization
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บทนํา
ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่กลายเปนกระแสหลักไปทั่วโลกในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนการยอมรับโดย
ความไมเต็มใจหรือการตอบรับอยางกระตือรือรนของนโยบายทั้ง ทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองของประเทศตางๆอยา งไร
หรือไมก็ตาม เปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐหรือระบบการเมืองในประเทศตางๆ จะตองทําความเขาใจตอสถานการณรูปแบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม แบบเสรีนิยมใหม (neo-liberalism) ซึ่งอาจเปนเรื่องใหมของแวดวงการศึกษาไทย โดยเฉพาะใน
สาขาทางรัฐ ประศาสนศาสตร แตใ นความเป นจริง แล วแนวคิด เสรีนิยมใหมไ ดกอตัวเป นรู ปเปนรางในมิ ติเ ชิง นโยบายของ
ประเทศตางๆมาตั้งแตทศวรรษที่ 1970 กรอบความคิดเสรีนิยมใหมไดเพิ่มอิทธิพลตอโลกอยางมีพลวัตร แนนอนวาเสรีนิยม
ใหมพัฒนามาจากกรอบเสรีทุนนิยมแบบตะวันตก ที่กลายเปนโครงสรางหรือกรอบการเมืองพื้นฐานในทุกๆพื้นที่ของสังคม
(สรวิช ชัยนาม, 2555 : 76-77) และพัฒนาไปสูการเปนกระแสหลักของนโยบายประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
ประเทศมหาอํานาจทุนนิยมเสรี ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ กลุมประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุน แคนาดา ออสเตรเลีย
ฯลฯ นอกจากนั้นแนวคิดเสรีนิยมใหมไดขยายตัวไปสูกรอบความคิดขององคกรระดับโลกาภิวัตนตางๆ อาทิ องคการการคาโลก
(World Trade Organization) เปนตน
จึงอาจสรุปไดวาประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกของรัฐชาติ ภายใตขอผูกพัน ความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งใน
ระดับรัฐตอรัฐ หรือตอองคการระหวางประเทศที่เรามีสถานะเปนสมาชิก จึงมีขอผูกพันในการปฏิบัติและดําเนินนโยบายเพื่อให
สอดคลอง ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาผลประโยชนของประเทศ อีกทั้งในขณะเดียวกันก็ตองสรางสมดุลตอผลประโยชนของ
ประชาชนในประเทศอันหลากหลาย จึงจําเปนอยูเองที่นโยบายสาธารณะไทยจะตองเรียนรูและปรับตัวใหทันตอกระแสความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญนี้
วัตถุประสงคของบทความนี้
มีสําคัญ 3 ประการ คือ
หนึ่ง ทําความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงแนวคิดแบบเสรีนิยมใหมอาจกอใหเกิดปญหาเชิงนโยบายสาธารณะของประเทศ
อยางไรโดยสังเขป
สอง วิพากษและชี้ใหเห็นปญหาสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงนโยบายสาธารณะไทยตอกระแสเสรีนิยมใหมที่ผานมา ได
กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งในแงของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสาธารณะ และการตอบสนองใน
การแกปญหาของการพัฒนาประเทศในทุกๆดานไดอยางไร
สาม สรุปขอเสนอแนะตอการปรับตัวในนโยบายสาธารณะไทยใหรับมือกับความเปลี่ ยนแปลงในกรอบของเสรีนิยม
ใหม ใหบรรลุผลในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหทันตอกระแสหลักของโลก
ทําความเขาใจเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) และการกอใหเกิดปญหาเชิงนโนยายสาธารณะไทย
เสรีนิย มใหม หลายคนอาจเขาใจว าเปนเพียงกรอบความคิดมิติ เชิงระบบเศรษฐกิจ แตเสรี นิ ยมใหมนั้นยัง มีมิติใ น
ปริมณฑลหนึ่งของสังคมการเมืองที่พัฒนาไปสูสภาวะหลังสมัยใหม (Post-Modern)ดวย กลาวอยางสังเขปในเชิงแนวคิด คง
ตองหยิบคําอธิบายนิยามของนักวิชาการ Jean-Francois Lyotard ที่กลาววา ยุคโพสตโมเดิรนคือการที่ “สัญญาชั่วคราว” มา
แทนที่ “สถาบันถาวร ทั้ งในปริ มณฑลของวิช าชีพ อารมณ กามารมณ วัฒ นธรรรม ครอบครั วและความสัม พันธ ระหว าง
ประเทศ ตลอดจนในกิจการทางการเมืองดวย” (เดวิด ฮารวี, 2555 : คํานํา6) หรือคําจํากัดความที่กระชับที่สุดเขาสูใจกลาง
กรอบแนวคิดเสรีนิยมใหมที่สุดคือ การฟนฟูอํานาจชนชั้นฝายทุนหรือผูประกอบการ โดยสามารถสถาปนาแนวคิดนี้ตั้งแตชวง
กลางทศวรรษที่ 1970 (เดวิ ด ฮารวี, 2555: 17-24 และปรากฏชัด เจนในชวงนโยบายของประธานาธิ บดี โรนั ล เรแกน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางมารกาเร็ต แท็ชเชอรของประเทศสหราชอาณาจักร ตอขยายแนวคิดนี้ไปทั่วโลก สงผลกระทบ
ตอนโยบายสาธารณะของประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย
วิพากษปญหาสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงนโยบายสาธารณะไทยตอกระแสเสรีนิยมใหม
ประการที่หนึ่ง การสนับสนุนการคาเสรี อิทธิพลเสรีนิยมใหมในเรื่องนี้เห็นไดเจนยิ่งในภาคปฏิบัติ ผานองคการระดับ
โลก อาทิ องคการการคาโลก รวมทั้งกลุ มองคกรทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองอื่นๆ ไมวาจะเปน สหภาพยุโรป กลุมเอเปค
หรือแมกระทั่ง อาเซียน ฯลฯ ลวนแลวแตมี วาระสําคั ญ คือ การสนับ สนุนการค าเสรีผาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจการเมือง
มากมาย
ประการที่ส อง สนั บสนุ นการสร างกรรมสิ ท ธิ์ เ อกชนที่ เ ข ม แข็ ง หรื อกล าวอี กนั ยหนึ่ ง คื อ เสรี นิย มใหม ส นั บ สนุ น
หลักเกณฑและการออกกฎหมายตางๆ เพื่อเอื้อใหกับ “ตลาด” ทํางานไดอยางเปนอิสระและอยูในกรอบการคาเสรี อาทิ การ
คุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา การออกกฎหมายเพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนเอกชน หรืออยางนอยก็คือการแปร
รูปที่เอกชนสามารถเขามามีสวนในการเปนเจาของและการบริหารแบบเอกชน เพราะการแปรรูปคือการสรางกรรมสิทธิ ์ให
ภาคเอกชนที่เสรีนิยมใหมเชื่อวาจะสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกวารัฐดําเนินการเองหรือเขา
ไปแทรกแซงกลไกตลาดเสรีมากเกินไป อันเกิดขึ้นในองคกรรัฐวิสาหกิจไทยหลายแหงในชวงเวลาที่ผานมา ทฤษฎีเสรีนิยมใหมมี
ฐานความเชื่อวา การขจัดความยากจน สามารถทําไดดี่สุดโดยอาศัยตลาดเสรีที่ใหอํานาจตอผูประกอบการปจเจกชน รวมทั้งมี
นัยยะในการกระตุนใหปจเจกชนรับผิดชอบตอการยกระดับมาตราฐานชีวิตตนเอง
ประการที่สาม เชื่อในพลังการผลิต การจัดการของปจเจกชน หรือกลาวอีกในหนึ่ง เสรีนิยมใหมตั้งอยูฐานความเชื่อ
ในเรื่องเสรีภาพในการดําเนินการระบบเศรษฐกิจ และยังมีพื้นที่ความหมายรวมไปถึงเสรีภาพสวนบุคคลในตลาดเสรี ที่จะตอง
ดูแลรับผิดชอบในการยกระดับชีวิตของตนเอง ทั้งนี้โดยรัฐเขาแทรกแซงนอยที่สุด รัฐไทยจะตองเขาใจกระบวนการทํางาน
แบบองคกรยุคใหมที่แมบางครั้งไมอาจประเมินไดดวยผลกําไรแตเนนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม (อัมพร ธํารงลักษณ,
2553: 84-85) ดวยเหตุผลนี้นี่เอง ที่นโยบายสาธารณะสาธารณะสุขของไทย ยกตัวอยางเรื่อง โครงการรักษา 30 บาทรักษาทุก
โรคซึ่ง เคยเป นนโยบายที่ค อนขางแข็งแกรงของนโยบายสาธารณสุขไทยมาในชวง 15 ป และไดรับการยอมรับทั้งจากภาค
ประชาชนและในระดับนานาชาติ จึงเริ่มถูกตั้งคําถามมาตลอดในชวง 3 ปที่ผานมา ทั้งในเชิงคาใชจายที่รั ฐตองแบกภาระจน
งบประมาณสาธารณสุขติด ลบเกินกว าแบกภาระได และมีคําถามถึ งการรับผิ ดชอบทางเชิง ปจเจกชนตอตนเองในดานการ
รักษาพยาบาล แมวานโยบายดังกลาวยังคงรักษาฐานความเห็นพองของภาคประชาชนไวได แตก็แสดงใหอยางชัดเจนถึงแรง
กดดันอยางหนักซึ่งเปนผลมาจากกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหมนนั่ เอง
ประการที่สี่ การเคลื่อนยายทุนในประเทศและระหวางประเทศอยางเสรี จึงไมเปนเรื่องนาสงสัยใดๆที่องคการระดับ
โลกาภิวัต น โดยเฉพาะอย างองค การการค าโลก ได สนั บสนุ นใหป ระเทศสมาชิกทั้ง หมด ขจัด อุ ปสรรคทุกประการในการ
เคลื่อนยายทุน ผานมาตราการทางกฎหมาย อาทิ กําแพงภาษี (เจมส ฟุลเชอร, 2554: 172-176) หรือแมแตเรื่องอุปสรรคจาก
ทองถิ่นที่ การคัดค านการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนหรือทุ นโลกาภิวัต น ขอโตแ ยงที่ เคยมีมาตลอดช วงการพั ฒนา
เศรษฐกิจของไทย ที่เปนตัวอยางสําคัญคือเรื่องกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอสังหาริมทรัพยที่ไมยินยอมใหชาวตางชาติซื้อที่ดินในนาม
ปจเจกชน เคยเปนปราการอันแข็งแกรงในการปกปองทรัพยากรภาคเศรษฐกิจไทย ก็ตองปรับเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครองได
ในรูปแบบตางๆได อาทิ หองอาคารชุด ฯลฯ ลาสุดคือนโยบายขยายการใหทุนตางชาติเชาอสังหาริมทรัพยยาวนานไดถึง 99 ป
ภายใตหลักการ การคาเสรี จึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจนักที่จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวคัดคาน ถึงแมกระทั่งการปะทะเชิง
ผลประโยชนของภาคประชานชน ทองถิ่น กับโครงการตางๆภายใต วาทกรรมใหมดานการพัฒนา อาทิ โครงการทาเรือน้ําลึก
ปากบารา โครงการโรงไฟฟ าถานหิ นกระบี่ โครงการโรงไฟฟ าพลัง งานทดแทนจากขยะชุ ม ชน อ.บานบึ ง จ.ชลบุรี หรื อ
กรณีศึกษาที่มีขอแยงในเชิงนโยบายสาธารณะของไทยมาอยางยาวนานนั่นคือ กรณีเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี รวมทั้งการไล
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รื้อชุมชนตางๆเพื่อแทนที่ดวยโครงการที่มีเบื้องหลังกลุมทุนทั้งทุนภาคเอกชนและทุนรัฐวิสาหกิจโดยดําเนินการไปภายใตวาท
กรรมของการพัฒนา (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2554: 135-147)
ประการที่หา เสรีนิยมใหมโดยหลักการทั่วไปภาคการเมืองและสังคม ยังคงสนับสนุนรัฐที่เปนประชาธิปไตย แตก็มี
บางประเทศมีแนวโนมอิงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบชาตินิยมภายใตระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับเปนเรื่องออนไหวพอสมควร
นักวิชาการแนวรัฐประศาสนศาสตรใหมบางคนกลาวถึงนโยบายสาธารณะที่อางเปนผลประโยชนมหาชนของชาติวาถูกสราง
เปนวาทกรรมทางการเมือง (แกรี่ แอล วอมสลีย, 2546: 108) แมในดานหนึ่งเสรีนิยมใหมดูไปกันไดกับกระแสโลกาภิวัตน แต
การเรงการขับเคลื่อนดวยการปลุกแนวคิดชาตินิยมจะถูกนํามาใชในกรณีที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพปจเจกชนในเชิงการผลิตตองมี
อุป สรรค เมื่ อไม ส ามารถไกล เ กลี่ ย ผลประโยชน กับ เสรี ภ าพประชาธิ ปไตยเสี ย งส วนใหญ อั นเนื่ องจากด านหนึ่ ง แนวคิ ด
ประชาธิปไตยแบบเสียงขางมากสวนรวม อาจไปขัดขวางตอเสรีภาพของทุนปจเจกชน ดวยเหตุนี้นโยบายอิงกระแสชาตินิยมแต
ยัง คงความเป นรั ฐ ประชาธิ ป ไตยก็ อาจถูกดึ ง เข าเป นตั วช วย แต ก็มั กเกิ ด ข อวิ จารณ อย างหนั กในแง ข องการละเลยความ
รับผิดชอบตอสั งคม สวนรวม รวมทั้งตอนานาชาติดวย ตัวอยางที่ชัด เจนนาไดแก การที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการนําของ
ประธาธิบดี โดนัล ทรัมป ประกาศนโยบายไมยอมรวมรับหลักการขอตกลงที่ปารีสเรื่อง การลดสภาวะโลกรอน ซึ่ง เมื่อครั้งที่
สหรัฐอเมริกาบริหารงานโดยรั ฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา ใหการสนับสนุนอยางดี โดยรัฐ บาลทรัม ปอางเหตุ ผลว า
นโยบายดังกลาวไมเปนธรรมตอสหรัฐ เปนการทําใหผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาเสียหาย ทรัมสชูประเด็นที่เปนผลประโยชน
ของประเทศเปนเรื่องกอนหนาประเด็นอื่น ตัวอยางอีกกรณีคือกรณีสหราชอาณาจักรถูกกดดันจากกระแสภายในประเทศผาน
การลงประชามติใหถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรป ดวยเหตุผลเรื่องผลประโยชนของสหราชอาณาจักรอีกเชนกัน แตกระนั้น
แมจึงมีผูวิจารณการดําเนินนโยบายสาธารณะของทั้งสองประเทศวาอิงอยูกับกระแสชาตินิยม และการดําเนินนโยบายนี้สะทอน
ใหเห็นพลังแนวคิดของเสรีนิยมใหม อยางไรก็ดีนโยบายสาธารณะสําคัญของทั้งประเทศคงยึดโยงอยูกับกระบวนการแบบรัฐ
ประชาธิปไตยอยางแนบแนน อยางไรก็ดีการที่นโยบายสาธารณะประเทศใดภายใตกรอบแนวคิดแบบเสรีนิยมใหมจะอิงกระแส
ชาตินิยมมากนอยอยางไรนั้น ประเด็นที่ตองพิจารณาไดแก อํานาจการตอรองของประเทศนั้นๆ ในกรณีประเทศที่มิไดมีอํานาจ
การตอรองสูงอยางประเทศไทย การดําเนินนโยบายสาธารณะก็ยอมตองพิจารณาถึงผลกระทบเปนสําคัญ เราอาจถูกโดดเดี่ยว
ในเวทีโลก หรือในกรณีหนักขึ้นก็อาจถูกมาตราการเพิกเฉย ไมมีการเจรจาการคาเพิ่มเติมเหมือนที่เราเคยถูกปฏิเสธการเจรจา
การคากับสหภาพยุโรปในรอบสามปที่ผานมา อันเนื่องมาจากปญหาการเมืองภายในของประเทศ ที่ถูกวิพากษวิจารณวายังไมมี
ประชาธิป ไตย และยั งมี การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนอยางกวางขวาง ซึ่ง เป นการทวนกระแสโลกาภิ วัตน กลาวอยางง า ยๆคื อ
นโยบายสาธารณะไทยตองพิจารณาใหความสําคัญยิ่งตอเงื่อนไขและบรรยากาศของเสรีนิยมใหม หากไมมีมากพอก็จําเปนตอง
เรงสรางหรือฟนฟูพัฒนาไปสูเงื่อนไขที่มีอํานาจการตอรอง จึงจะตอบคําถามปญหาตางๆที่ประเทศประสบอยูไ ด
สรุป ขอเสนอแนะตอการปรับตัวในนโยบายสาธารณะไทยใหรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกรอบของเสรีนิยมใหม
1. นโยบายสาธารณะไทยจํ าเป นเขาใจกระแสโลกาภิวัตน อั นได กระแสการค าเสรี กระแสอนุรั กษสิ่ งแวดล อมโลก
กระแสสิ ท ธิ มนุ ษยชน และกระแสประชาธิป ไตย นโยบายสาธารณะไทยโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิ จนั้นตั้ ง แต ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ยังคงเนนบทบาทการกํากับดูแลโดยรัฐอยางมากผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแตฉบับที่1 จนถึงปจจุบัน (วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 2553: 56-68) ฉนั้นในแนวคิดเชิงมหภาครัฐไทยตอง
ยอมรับและพยายามสรางบรรยายกาศใหนานาประเทศเห็นเปนที่ประจักษวานโยบายสาธารณะไทยดําเนินไปตาม
กรอบกติกาหลักของกระแสโลก นั่นคือการคาเสรีที่มีหัวใจที่การใหอิสระคลองตัวตอ ภาคเอกชนใหกระตุนแรงจูงใจ
พรอมๆกับใหมีการแขงอยางเสรีมากยิ่งขึ้น เงื่อนนี้เองจึงเปนขั้นตอนแรกที่เราจะสามารถเจรจาตอรองผลประโยชน
ตางๆ ในเชิงเศรษฐกิจเราสามารถดึงดูดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนดวยบรรยายกาศที่มีเสรีเชิงปจเจกของผูผ ลิต
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และรัฐที่เปนประชาธิปไตย ใสใจตอประเด็นออนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชน และประเด็นสิ่งแวดลอม กลาวอยางงายคือ
นโยบายสาธารณะไทยตองไมสรางบรรยายกาศที่ไมนาไววางใจขาดความนาเชื่อถือตอกระแสหลักของโลก
2. ประชาธิปไตยและเสรีภาพปจเจกชนในการประกอบการ มองเผินๆมักคิดวาเปนสิ่งไปกันได หากผลประโยชนภายใต
หลั กการทั้ ง สองนี้ อยู ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น ก็ อาจทํ าให ม องไม เ ห็ นนั ย ยะที่ แ ตกต า งกั น แต ห ากเมื่ อใดที่ ค วามเป น
ประชาธิปไตยในหลักการไปขัดแยงผลประโยชน ในเสรีภาพการประกอบการหรือการลงทุน เมื่อนั้นเราก็มองเห็ น
อิทธิพลของเสรีนิยมใหมที่ครอบงําระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมวามีอยูมากนอยเพียงใด กลาวอีกนัยหนึ่งเสรีนิยม
ใหมสนับสนุนเสรีภาพผูประกอบการ ที่ปราศจากการแทรกแซงโดยรัฐหรือมีใหนอยที่สุด ทั้งในเรื่องกฏเกณฑ การ
ลงทุน อุปสรรคที่ขัดขวางการลงทุน ในมิตินี้จึงไปกันไดกับแนวคิด “การคาเสรี” ที่กลายเปนวาทกรรมหลักของระบบ
เศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดีในดานหลักเสรีนิยมใหมกังวลตอปญหาทั้งสองดานทั้งในสวนของความเปนประชาธิปไตย
และเสรีภาพเชิงปจเจก นโยบายสาธาณะไทยจึงจําเปนตองเขาใจตอแนวคิดนี้ อยางนอยที่สุดนโยบายของรัฐจะตอง
แสดงออกซึ่ ง การสนั บ สนุ นการค าเสรี ที่ เอื้ อ ให กับ ทุ กประเทศด วยมาตราฐานเดี ย วกั น เคารพสิ ทธิ เ สรี ภ าพการ
ประกอบการของป จ เจกซึ่ ง สะท อ นออกมาในรู ป ของการ เคารพลิ ข สิ ท ธิ์ ท างป ญ ญา การเร ง ปราบปรามสิ นค า
ลอกเลียนแบบอยางจริงจังไมใหกลายเปนชองทางใหวิพ ากษวิจารณ และแนนอนที่สุ ดนโยบายสาธารณะไทยตอง
ตระหนักถึงการสรางรัฐประชาธิปไตยไปพรอมกัน เพราะหากไมมีรัฐที่เปนประชาธิปไตย เสรีภาพผูประกอบการหรือ
เสรีภาพเชิงปจเจกก็ยากที่เกิดขึ้นไดเชนกัน นโยบายสาธารณะไทยจึงตองเรงสรางและฟนฟูทั้งสองดานอยางมีสมดุล
เพื่อใหเกิดบรรยายกาศที่มีเสรีในการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลกระทบดานตางๆไม
วาจะเปนสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ําดานรายได ความยุติธรรมในสังคม(ในมิติทางเศรษฐกิจหมายถึงความเทาเทียม
กันในการเขาถึงทรัพยากรของประชาชน) และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และประเด็นออนไหวที่สําคัญ
ยิ่งตอความยอมรับของนานาชาติคือ การละเมิดสิทธิมนุษยชน อันกระแสหนึ่งของโลกาภิวัตน ที่รัฐจะตองสรางความ
เชื่อมั่นใหเปนรูปธรรมใหได
3. การสรางความเปนนิติรัฐ นโยบายสาธารณะไทยตองเรง ดําเนินการสร างมาตราฐานในการบังคับใชกฏหมายอยาง
ประชาธิป ไตยที่อานารยประเทศยอมรั บ นั่นคื อความจํ าเป นอยางเรงด วนที่จะต องมีรัฐ สภาที่ มาจากการเลือกตั้ ง
โดยเร็ ว ที่ สุ ด อย างน อ ยที่ สุ ด ก็ เ พื่ อ แสดงให เ ห็ นความตั้ ง ใจของรั ฐ ไทย ที่ จ ะใช ก ารบั ง คั บ ใช กฎหมายผ า นสภา
ผูแทนราษฎรอันเปนหลักการที่ประเทศประชาธิปไตยยึดถือกันทั่วโลก การใชสภาที่มาจากการแตงตั้งทั้งสองสภาดวย
อํานาจพิเศษลวนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักจากนานาชาติ และกลายเปนขออางที่จะหยุดเจรจา ขอตกลงทางการ
คาการลงทุนมาโดยตลอด อันเปนการเสียโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สง ผลกระทบเปนลูกโซสู ภาคการบริ โภค การใชจาย กําลั งซื้ อที่ ออนแอลงและคุ ณภาพชี วิต จึ งตกต่ํ าลง นโยบาย
สาธารณะไทยในเรื่องนี้จึงตองกลาชัดเจนในการกําหนดวันเวลาและขั้นตอนการดําเนินการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฏร
และเปดใหมีการจัดตั้งรัฐบาลอยางโปรงใส และมีอํานาจบริหารประเทศอยางแทจริงใหนานาชาติยอมรับ
4. นโยบายสาธารณะไทยตองมุงเนนลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ โดยตัวโครงสรางของระบบ
เสรี ทุนนิย มเองนั้ นไดกอให เกิ ดป ญหาความไม เทาเที ยมในระดั บร ายแรง(สรวิ ศ ชั ยนาม, 2555: 44) ซึ่ งจํ าเปนที่
นโยบายรัฐจะตองเขาใจในธรรมชาติระบบเศรษฐกิจนี้และปรับตัวใหเหมาะสม แตประเด็นนี้นโยบายสาธารณะไทยที่
สําคัญกลับดําเนินไปอยางเชื่องชา ไมวาจะเปนในเรื่องการปฏิรูปที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดินที่มีความยุติธรรม การเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดการใชทรัพยากรทองถิ่น หนําซ้ํากลับทําใหเกิดความขัดแยงรุนแรงประทุขึ้นในหลายกรณี
หลายครั้ง รัฐ บาลเข าแทรกแซงโดยการใชอํานาจพิ เศษ กระบวนการเช นนี้ กอใหเ กิด การขาดสมดุ ลในการประชา
พิจารณผลประโยชนของทองถิ่น ในที่สุดนําไปสูการไรเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากไมสามารถหาขอ
ยุติในการจัดสรรทรัพยากรได
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5. การกลับมาสูแนวคิดพื้นฐานในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่ชอบธรรมตอสังคม เราจําเปนกลับมาสูการทบทวนการ
เสนอนโยบายสาธารณะที่ถูกตองมีความชอบธรรม ในฐานะการผลิตนโนบายสาธารณะจึงตองมาสูฐานคิดที่เปนรัฐ
ประชาธิปไตยที่แทจริงวา นักวิชาการบางทานเห็นวาการที่ไทยมีลักษณะเปนรัฐรวมศูนยอํานาจการเมืองการปกครอง
ทําใหรัฐผูกขาดการจัดสรรทรัพยากร ชุมชนทองถิ่นจึงออนแอตอการตอรองผลประโยชนการใชทรัพยากร (เสกสรรค
ประเสริฐกุ ล, 2548: 29-37) นั กวิชาการบางท านมีค วามเห็นว านโยบายการพัฒ นาตองพยายามหลีกเลี่ยงการใช
อํานาจรัฐ เนนการวางแผนจากลางไปสูบนหรือประชาธิปไตยรากหญา (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2555: 12) การสรางหรือ
การริเริ่มนโยบายสาธารณะจึงตองตอบคําถามของประเทศอยางแทจริงไดวามีโครงสรางของปญหาอยางไร จุดดอยที่
สําคัญของการศึกษาดานนโยบายสาธารณะของไทยคือการเนนไปที่การวิเคราะหนโยบายมากการทํางานเชิงรุกคือ
การนําเสนอนโยบายสาธารณะ (มยุรี อนุมานราชธน, 2553:11-12) ซึ่งนักวิชาการตองมีการศึกษาอยางรอบดานกวา
เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจ ทั้งนี้ทั้งนักวิชาการนโยบายสาธารณะและรัฐในฐานะผูมีอํานาจตัดสินใจจะตองตอบ
คําถามที่สําคัญที่สุดในประเด็นนี้กอน นั่นคือ เราตองการนโยบายสาธารณะในฐานะของรัฐประชาธิปไตยที่แทจริ ง
หรือไม หากเราตอบคําถามนี้วา “ใช ” นั่นจึ งนํ ามาสูคํ าถามต อไปวา การสรางตัวแบบนโยบายสาธารณะภายใต
ระบอบประชาธิ ปไตยมี จุด เริ่ม อยางไร พั ฒ นาไปสู วงจรนโนบายสาธารณะตอไป เพราะตั วแบบนโยบายหนึ่ง ๆมี
องคประกอบและกระบวนริเริ่มที่แตกตางกัน และการนํานโยบายมาปฏิบัติที่แตกตางกัน และแนนอนอยางยิ่งวาการ
ประเมิ นผลความสําเร็จของนโยบายยอมมี จุดเนนที่แตกต างกันอยางมาก บางครั้งการประเมินผลอาจแตกตางกั น
อยางสิ้นเชิง และกลายเปนขอถกเถียงในสังคมอยางหาขอยุติไดยาก อาทิ นโยบายจํานําขาวฯ ที่มีเหตุผลที่มาและการ
ริเริ่ม ของนโยบายในสถานการณการเมื องในตัวแบบหนึ่ง กับการประเมินผลของนโยบายภายใต บรรยายกาศของ
การเมืองอีกสถานการณหนึ่งที่แตกตางกัน จึงกลายเปนขอถกเถียงในสังคมอยางหาขอยุติไดยาก
นักวิชาการนโยบายสาธารณะจึงตองตระหนักใหดีวาสภาพแวดลอมหรือสถานการณในรัฐและสถานการณ
นอกรัฐ ขณะหนึ่ง นโยบายหนึ่ง ๆมี ความสัม พันธอยางซั บซ อนกับ อีกนโยบายหนึ่ งๆ ด วยเหตุนี้ประเด็นสําคัญ ยิ่ง ที่
ผูเขียนเสนอตอนักวิชาการนโยบายสาธารณะก็คือ การตอบคําถามใหไดวานโยบายสาธารณะไทยจะมีจุดยืนอยูบน
อุดมการณทางการเมืองอยางไร เราจึงจะมีหลักยึดเริ่มตนที่ไมสับสน เราจึงจะสามารถตั้งคําถามที่ถูกของประเทศที่
เผชิญอยูและจึงนําไปสูการดําเนินการเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่สอดคลองกับผลประโยชนของประชาชนที่เทาทัน
ตอสถานการณโลกได
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วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกบั การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย
The culture in management, factors that have effect on the success on
management in Hanoi University and a guide to apply management
application from Nakhon Pathom Rajabhat University:
A Case Study of Hanoi University
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบริหารงานและป จจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดมาโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจงประกอบดวยอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฮานอย จํานวน 20 คน จากผลการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัย
ฮานอยมีวัฒนธรรมในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดดานงบประมาณและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็ จในการ
บริหารงาน ไดแก ทักษะบุคลากร โครงสรางองคกร กลยุทธองคกร สไตลการบริหารงานของผูนํา ปจจัยทางเศรษฐกิจ คานิยมรวม
บริบทสังคม ระบบภายในองคกร บุคลากร วัฒนธรรมองคกร
คําสําคัญ: การบริหาร วัฒนธรรมในการบริหาร ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย
Abstract
This research article aims to study the culture in management, factor that has effect(S) on the
success in management in Hanoi University and also a guide to apply it to the administration of Nakhon
Pathom University. This is a qualitative study using interview form in order to collect data. The specific
respondents are 20 teachers and staffs of Hanoi University. The study shows that Hanoi University has a
culture of effective management under budget constraints and factors that have effects on the management
success as: Skills, Organizational Structure, Corporate Strategy, Management Style of Leader, Factors
Economic, Shared Values, Social Context, Organization System, staff and Organizational culture.
Keywords: management, the culture in management, factors that have effect on the success on management
in Hanoi University
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1. บทนํา
วัฒนธรรมในการบริหารถือเปนเครื่องมือทางการบริหาร และการพัฒนาองคกรรูปแบบหนึ่ง เพราะวัฒนธรรมองคกร
เปนกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยูของคนที่อยูในองคกรนั้นวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอการประพฤติ
ปฏิบัติของคนที่ทํางานอยูในองคกรสะทอนใหเห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึงวางแผนยุทธศาสตรขององคกร และที่
สําคัญวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร เพราะองคกรที่มีวัฒนธรรมการบริหารที่ไมเขมแข็งและไมยืดหยุนจะ
ทําใหการบริหารกลายเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวไมทัน ตอทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร การบริหาร
สมัยใหมจึงตองกําหนดวัฒนธรรมขององคกรที่พึงประสงคและสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองกับ ทิศทางธุรกิจขึ้น เพื่อใชเปน
เครื่ องหลอหลอมใหพ นักงานยึ ดถือเปนแนวทางเดีย วกัน ในขณะเดีย วกันก็ตองขจั ดวัฒ นธรรมองคกรที่ไ มดีใ หหมดไปจาก
องคกรอีกดวย(Shared Values คานิยมรวม สูความเปนเลิศ (ออนไลน). สืบคนจาก :https://csc.kmitl.ac.th/cscweb-1/w
p-content/uploads/2014/08/org-culture.pdf.12 ธันวาคม 2559)
ประเทศเวี ยดนามในป จจุ บั นเป นประเทศสั ง คมนิ ย มที่ ป กครองโดยพรรคคอมมิ วนิ ส ต (พรรคคอมมิ วนิ ส ต แ ห ง
เวียดนาม Communist Party of Vietnam - CPV) ซึ่งเปนสถาบันการเมืองที่มีอํานาจสูงสุด ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
ในการปกครองประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในการรางกฎหมายและปกครองทั่วไป ประธานาธิบดีทําหนาที่ดูแ ล
นโยบายของรัฐ การทหาร และการรักษาความสงบภายใน (การจัดระเบียบการปกครองของเวียดนาม(ออนไลน). สืบคนจาก :
http://oknation.nationtv.tv/blog/guruNa/2008/02/11/entry-2.12 ธั น วาคม 2559) ที่ อ าจส ง ผลต อ วั ฒ นธรรมการ
บริหารของหนวยงานตาง ๆ ของประเทศเวียดนามทั้งนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฮานอย เพราะมหาวิทยาลัย
ฮานอยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจึงทําใหการบริหารสถานศึกษาอยูภายใต
กระทรวงการศึกษาและการอบรม ตามที่นโยบายกําหนดจากพรรคคอมมิวนิตสที่ตองการใหมีการพัฒนาการศึกษาควบคูไปกับ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฮานอยไดรับอิทธิพลจากการกําหนดนโยบายดังกลาว โดยตองมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร
องคกร ตั้งแตการบริหารองคกร การบริหารบุคลากร และการบริหารจัดการการศึกษา ใหอยูในทิศทางที่เหมาะสมและงายตอ
การบริห ารเพื่อสนองต อนโยบายที่กําหนดขึ้นโดยรัฐบาล (รายงานการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห ง ชาติเวี ยดนาม ฮานอย
(ออนไลน). สืบคนจาก : http://www2.tsu.ac.th/planoffice/main/files_sec/20130410111924Vietnam%20trip_2013.pdf.
15 ธันวาคม 2559)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง วัฒนธรรม
ในการบริหารและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางในการนํามาประยุกตใช
กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบริหารงานของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฮานอย
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย
3. เพื่อเสนอแนวทางในการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการบริหารงาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525ไดนิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว 4 ประเด็น ดังนี้
1. สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ
2. วิถีชีวิตของหมูคณะ
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3. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน"
พระยาอนุมานราชธน (2532,45 – 48) ไดใหบทนิยาม คํา "วัฒนธรรม" วาวัฒนธรรม คือ "สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแหงชีวิตของสวนรวม ถายทอดกันได เอาอยางกันได
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ความเชื่อ คานิยมรวม แนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกั น
การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน ที่มีการเริ่มตนโดยบุคคลหรือกลุมและถูกถายทอดสงตอไป ที่หลายคนนั้นยอมรับและคิดวามันเปนสิ่ง
ที่ถูกที่ควรปฏิบัติสืบ ตอกันไป แตวัฒนธรรมอาจจะเปลี่ ยนแปลงไปตามเงื่อนไขกาลเวลา ความเจริญกาวหนาในสั งคม การ
คนพบเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน
คําวา “การบริหาร” (Administration) มี ความหมายที่คล ายคลึงหรือแทบจะเหมือนกับ คําวา “การจัดการ”
(management) นอกจากศัพทสองคํานี้มีลักษณะที่ใกลเคียงกันแลวยังมีศัพทอื่นๆ อีกมากมายใชสลับกันไป เชน การบริหาร
สาธารณกิจ การบริหารรัฐกิจ สาธารณการบริหารศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ ศาสตรที่วาดวยการบริหาร
หรื อทฤษฎี การบริ ห าร เป นต น(สร อยตระกู ล (ติ วยานนท ) อรรถมานะ, 2540, สาธารณบริ ห ารศาสตร , กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร )
กู ลิ ค และเออร วิก ค (ทฤษฎี ก ระบวนการบริ ห ารPOSDCORB, สื บ ค น เมื่ อวั นที่ 25 ธั น วาคม2559 จาก
http://www.52540391korbkann.blogspot.com/2013/11/posdcorb-lyndall-urwick-staffing.html) ไ ด ร ว บ ร ว ม
แนวคิดทางดานการบริหารตางๆเอาไวในหนังสือชื่อ“Paper on the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิด
กระบวนการบริหารซึ่งเปนที่รูจักกันดีชื่อวา“POSDCoRB” ใชเปนเครื่องมือบริหารงานครบวงจรของฝายบริหารระดับสูงเพื่อ
บริห ารองคกรอยางมี ระบบโดยเริ่ มจากการวางแผนตั้ง เค าโครงเปาหมายที่จะทํา , จั ดโครงสร างองคกร, จั ดคนเขาตาม
โครงสราง, อํานวยการสั่งการตามลําดับชั้นใหงานเดินไปสูเปาหมายหลังจากนั้นจะตองมีการประสานงานระหวางฝายแผนก
ตางๆใหมีความตอเนื่องกันโดยมีการรายงานเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานและสุดทายมีงบประมาณไวคอยควบคุมทางการเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย และ ภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร7ประการคือ1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ
(Organizing) 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6)
การรายงาน (Reporting) และ 7) การงบประมาณ (Budgeting)
การบริหาร (Administration) ซึ่ งเปนกระบวนการที่ทํ าใหเกิดการบรรลุเป าหมายวัตถุ ประสงคโดยมีแบบแผน
โครงสราง ตามแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) คือ หลัก POSDCoRB
ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร 7ประการคือ1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7)
การงบประมาณ (Budgeting)
วัฒนธรรมการบริหาร หมายถึง วิถีการดําเนินงาน ความเชื่อ คานิยม แนวทางและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององค ไดแก การวางแผน การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การ
รายงาน การงบประมาณ
2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมการบริหาร
จําลอง นักฟอน(จําลอง นักฟอน, 2559,บริบททางสังคม วัฒนธรรมและค านิยมที่มี ผลกระทบตอนโยบายและ
แผนการศึกษา, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) กลาววา ปจจัยทางบริบทสังคม วัฒนธรรมและคานิยม เปนปจจัย
สภาพแวดลอมทางสังคมซึ่งประกอบดวยโครงสรางและองคกรทางสังคม สภาพความเปนอยูของคนในสังคม การรวมกลุมคน
ในสังคม การจัด การศึกษาการสาธารณสุข อนามั ยและสิ่งแวดลอมอื่น ๆที่มีความครอบคลุ มถึงเรื่องศาสนาและระบบการ
ประพฤติปฏิบัติตอกันของคนในสังคม ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯบริบทเหลานี้เปนตัวกาหนดก
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รอบวิถีชีวิตและการปฏิบัติของคนในสังคม คานิยมอุดมการณทางสังคม พฤติกรรมสังคมระเบียบ ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ
ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารงานขององคกร
โธมัส เจ ปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร( Robert H.Waterman,Jr.)(อางถึง
ใน สุทธิกันต อุตสาห, สืบคนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 จากhttps://www.adisony.blogspot.com/) ในการคนหาความ
เปนเลิศ ในชวงตนป 1997 พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานนอกจากกลยุทธและโครงสราง ยังมีปจจัยอื่นที่
เกี่ยวของสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งหมด 7 ปจจัยไดแกโครงสราง (structure) กลยุทธ (strategy) บุคลากร (staff) สไตลการ
จัดการ (style) ระบบ (systems) คานิยมรวม (shared value) ทักษะ (skills)
กรมชลประทาน ไดอธิบายถึงปจจัยทางเศรษฐกิจวา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน ของภาครัฐและแกชน
ซึ่งจําเปนตองอาศัยงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร ดังนั้นหากประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจย่ําแยยอมเปน
ผลทําใหรัฐบาลเก็บภาษีไดนอย หนวยงานตางๆของรัฐยอมไดรับงบประมาณในการดําเนินงานนอยตามไปดวย ในส วนของ
ภาคเอกชนทําใหความเชื่อมั่นในการลงทุนนอยลง ความตองการซื้อมีนอยกวาความตองการขาย และสภาพเศรษฐกิจยังสงผล
ตอความเปนอยูประชาชนในประเทศ สงผลใหตองกําหนดการบริหารงานในรูปแบบที่ตองสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ ใน
ประเทศเพื่อความอยูรอดขององคกร
จากแนวคิดเกี่ย วกับปจจั ยที่สงผลตอวัฒ นธรรมการบริห ารขางตนพอสรุ ปไดวา ปจจัย ที่ส งผลต อวัฒนธรรมการ
บริหารประกอบไปดวย 1) ทักษะบุคลากร 2) โครงสรางองคกร 3) กลยุทธองคกร 4) สไตลการจัดการองคกรของผูนํา 5)
ปจจัยทางเศรษฐกิจ 6) คานิยมรวม 7) บริบทสังคม8) ระบบภายในองคกร 9)บุคลากร 10) วัฒนธรรมองคกร
4. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประชากรทีศึกษา
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฮานอย จํานวน 600
คน
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้
1. อาจารยในมหาวิทยาลัยฮานอย
จํานวน 10
คน
แบงออกเปน
เพศชาย
จํานวน 5
คน
เพศหญิง
จํานวน 5
คน
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยฮานอย
จํานวน 10
คน
แบงออกเปน
เพศชาย
จํานวน 4
คน
เพศหญิง
จํานวน 6
คน
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5. ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฮานอย
1.1 การวางแผน จากการศึ กษาพบว า มหาวิท ยาลั ยฮานอยมีการจัด ทําแผนการทํางานลวงหนากอนการลงมื อ
ปฏิบัติจริงในสํานักงานเพื่อใหมาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานหรือบริหารองคกร มีการวางแผนการทํางานระยะสั้นหรือราย
เดือน และการจัดทําแผนการทํางานระยะยาวหรือรายป เพื่อทําใหองคกรบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคในการบริหาร
1.2 การจัดองคการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีการแบงฝายการทํางาน เชน คณะวิชา ฝายวิเทศ
สัมพันธ ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ศูนยภาษา เปนตน ลักษณะการทํางานของแตละฝายมีความแตกตางกันตามหนา ที่ของงาน
และตามความชํ านาญในวิ ช าชี พ และยั ง มี การกํ าหนดรายละเอี ย ดการทํ างานตามสายบั ง คั บ บั ญ ชาและมี ศู น ย กลางการ
อํานวยการ
1.3 การบริห ารงานบุค คล จากการศึ กษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกที่
เหมาะสมกับงาน การคัดเลือกบุคลากรตองเปนไปตามคุณสมบัติที่องคกรกําหนดตามความตองการของตลาดแรงงาน มีก าร
วางแผนกําลังคนโดยการทํา Job Analysisและการพัฒนาและฝกอบรมเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
1.4 การอํานวยการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการวางแผนการจัดโครงสรางองคกร การสั่งการ
หรือการอํานวยการตามลําดับบังคับบัญชาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งมีการสราง
ขวัญกําลังใจแกพนักงาน
1.5 การประสานงาน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีระบบการติดตอประสานงาน การประสานงาน
ภายในองคกร มีการแจงโดยเวียนหนังสือภายใน มีการติดตอประสานงานผานวาระการประชุมการติดตอประสานงานภายนอก
องคกร
1.6 การรายงาน จากการศึกษาพบวา ในแต ละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยในแตละเดื อนมีการจัด การประชุ ม
รายงานผลการทํางาน ระหวาง อาจารย คณบดี และอธิการบดี และในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยและยังมีการติดตาม
ผลประเมินการทํางานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1.7 การงบประมาณ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแตไดรับงบประมาณ
จากรัฐบาลที่ไมมากนักทําใหมีงบประมาณที่จํากัดในการลงทุนทําโครงการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฮานอย
มีการหารายไดเพิ่มเติมจากการจัดหลักสูตรอบรมตางๆใหกับคนเวียดนามและคนตางประเทศ
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย
2.1 ทักษะบุคลากร จากการศึกษาพบวา ในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยจะใชทักษะการทํางานที่แตกตาง
กันตามภาระหนาที่ ของงานและบุ ค ลากรสวนใหญ มีทั กษะการใชภ าษาตางประเทศที่ ดี เชน ภาษาอั งกฤษ ภาษาฝรั่ งเศส
ภาษาจีน เปนตน
2.2 โครงสรางองคกร จากการศึกษาพบวา มีการจัดการวางแผนโครงสรางองคกรในลักษณะแนวดิ่ง ทํางานตาม
สายบังคับบัญชาจากบนลงลางมีลักษณะการทํางานเปนขั้นตอน
2.3 กลยุทธองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิท ยาลั ยฮานอยมี การกํ าหนดกลยุ ทธเพื่ อทําใหองคกรสําเร็ จตาม
วัตถุประสงคโดยการมุงเนนการใหบริการดานการศึกษาสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาดานภาษาใหกับประชาชนหรือชาวตางชาติที่
สนใจเรียนภาษาเพิ่มเติม
2.3 สไตลการบริ หารงานของผูนํา จากการศึ กษาพบว า มหาวิท ยาลัย ฮานอยให ความสําคัญกั บผู นําที่ มี ความรู
ความสามารถในการบริหารองคกร เปนนักวิเคราะหที่สามารถคาดเดาสถานการณ มีขอมู ลที่ถูกตองมากพอและทันสมัย มี
ทักษะในการสรางทีมงานที่ดีมีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
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2.5 ดานปจจัยทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา เมื่อเกิดปญหาดานเศรษฐกิจจะใชวิธีประหยัดงบประมาณ การ
จะทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆจะตองมี ความรอบคอบในการตัดสิ นใจ ลดกํ าลัง คนที่ไ มจําเปนเพื่อลดภาระคาใชจ ายของ
องคกรที่เกินความจําเปนและเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการขาดดุลของงบประมาณ
2.6 คานิยมรวม จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการเคารพหรือใหเกียรติผูที่อายุสูงกวา(ผูอาวุโส) ให
ไดรับ ตําแหนงการทํ างานที่สูง กวาเนื่องจากมีประสบการณ การทํางานที่ม ากกวาและในชวงพักรับ ประทานอาหารกลางวั น
บุคลากรที่จะมานั่งรับประทานอาหารรวมกันและดื่มน้ําชาพรอมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.7 บริ บทสัง คม จากการศึ กษาพบวา มหาวิ ทยาลั ยฮานอยนั้ นมี พื้ นที่ ตั้ง ติด กั บแหล งชุ ม ชนและมิ ไ ดกั้นเขตรั้ ว
มหาวิทยาลัยแตอยางใดจึงทําใหประชาชนที่อยูใกลบริเวณมหาวิทยาลัยเขามาใชพื้นที่สาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยในการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังกาย เดินเลน เปนตน การใชชีวิตของสังคมคนเวียดนาม เปนการใชชีวิตที่เรียบงายตามวิถี
ชีวิตแบบฉบับแบบคนเอเชีย ทั้งนี้ประเทศเวียดนามเปนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการตอสูและผานประวัติศาสตรส งครามในประเทศ
อยางยาวนานทําใหคนเวียดนามตองทําทุกอยางเพื่อใหกลับมาใชชีวิตดังเดิมจึงเปนสิ่งที่ทําใหคนเวียดนามมีความเขมแข็งทาง
จิตใจ
2.8 ระบบภายในองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนองคกรที่จัดอยูในประเภทระบบเปดที่มีการ
ติดต อสัม พันธ กับบุ คคล องคการหรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้ งนี้เ พื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการบริห ารงาน และมีการแลกเปลี่ย น
ความคิดระหวางบุคลากรในองคกรดวยกันเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
2.9 บุคลากร จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยฮานอยมีความสามารถดานภาษามากกวาสอง
ภาษาซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารไดยังมี ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาอิตาลี และ
ดานอาจารยผูสอนภาษาก็จะมีทั้งอาจารยที่เปนคนเวียดนาม และชาวตางชาติ มหาวิทยาลัยฮานอยจะมีการทํา Job Analysis
เพื่อหาวาองคกรมีความตองการบุคลากรดานใดหลังจากนั้นก็จะทําการสรรหาบุคลากรใหตรงกับที่กําหนดไว
2.10 วัฒนธรรมองคกร จากการศึกษาพบวา บุคลากรส วนใหญในมหาวิทยาลั ยฮานอยจะเปนคนที่ต รงตอเวลา
เวลาเข าทํางานคือ 7.30– 17.00 น. พั กรับ ประทานอาหารกลางวั น 12.00 – 13.00 น. ชวงเวลาพั กกลางวั นหลั งจาก
รับประทานอาหารเสร็จบุคลากรจะนั่งดื่มชาและพูดคุยปรึกษาเรื่องตางๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลั ย
ฮานอยและแนวทางการนํ ามาประยุ กต ใ ชกับการบริห ารงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม มี วัต ถุ ประสงค เ พื่อศึกษา
วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามา
ประยุกตใชกับ การบริหารงานของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม จากผลการศึกษา สามารถนํามาอภิ ปรายผลการศึ กษาได
ดังตอไปนี้
1. วัฒนธรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฮานอย
1.1 การวางแผน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการจัดทําแผนการทํางานลวงหนากอนการลงมือปฏิบัติ
จริงในสํานักงานเพื่อใหมาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานหรือบริหารองคกร มีการวางแผนการทํางานระยะสั้นหรือ รายเดือน
และการจัดทําแผนการทํางานระยะยาวหรือรายป เพื่อทําใหองคกรบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคในการบริหารซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค(Lyndall Urwick) ไดทําการศึกษาพบวาการวางเคาโครง
กิจกรรมซึ่งเปนการเตรียมการกอนลงมือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนมีการ
วางแผนอยางรอบคอบเพื่อทําใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตที่มีคุณภาพ
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1.2 การจัดองคการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีการแบงฝายการทํางาน เชน คณะวิชา ฝายวิเทศ
สัมพันธ ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ศูนยภาษา เปนตน ลักษณะการทํางานของแตละฝายมีความแตกตางกันตามหนาที่ของงาน
และตามความชํ านาญในวิ ช าชี พ และยั ง มี การกํ าหนดรายละเอี ย ดการทํ างานตามสายบั ง คั บ บั ญ ชาและมี ศู นย กลางการ
อํานวยการซึ่ งสอดคล องกั บแนวคิ ด ของลูเ ทอร กูลิ ค (Luther Gulick) และลินดอลเออร วิค (Lyndall Urwick) ได
ทําการศึกษาพบวา วิถีการดําเนินงานคานิยม แนวทางและกระบวนการการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวางแผนซึ่งเกี่ ยวของกับ
การกําหนดโครงสร างขององค การ โดยพิ จารณาใหเ หมาะสมกับ งาน เช น การแบง งาน หรือแผนก โดยอาศั ยปริ มาณงาน
คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะมหาวิทยาลัยเปนองคกรใหญจึงตองมีการแบงแยกฝายการทํางาน กําหนดรายระเอียด
การทํางานตามลักษณะงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
1.3 การบริ ห ารงานบุค คล จากการศึ กษาพบวา มหาวิท ยาลั ยฮานอย มี กระบวนการสรรหาและการคัด เลื อกที่
เหมาะสมกับงาน การคัดเลือกบุคลากรตองเปนไปตามคุณสมบัติที่องคกรกําหนดตามความตองการของตลาดแรงงาน มีก าร
วางแผนกําลังคนโดยการทํา Job Analysis และการพัฒนาและฝกอบรมเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การทํางานเพื่อใหเกิด ประสิท ธิภาพสู งสุดในการทํางานซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ
ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) ศึกษาพบวา เปนการวางแผนซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนรูปแบบ
กระบวนการที่บุคคลที่เขามาทํางานในองคการรูปแบบกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เขามาทํางานในองค การ การสราง
แรงจูงใจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกําลังคน การใหคาตอบแทน เพื่อใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคล
ไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนการผลิตบัณฑิตดานภาษาตางประเทศจึง
มีความจําเปนตองสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานภาษาตางประเทศและจําเปนตองมีการอบรมพัฒนาอย าง
ตอเนื่องเพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีคุณภาพ
1.4 การอํานวยการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการวางแผนการจัดโครงสรางองคกร การสั่งการ
หรือการอํานวยการตามลําดับบังคับบัญชาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งมีการสราง
ขวัญกําลังใจแกพนักงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick)
กลาววาเปนการการตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจ การประสานงานและการสื่อสารการมอบหมาย
ชี้แนะของผูบริหาร และติดตามตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ใหดําเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากมหาวิท ยาลัย ฮานอยมีบุ คลากรจํ านวนมากถึง 600 คนจึ งจํ าเปนตองมี ระบบการสั่ง การที่ ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจําเปนจะตองมีการสรางขวัญกําลังใจมากขึ้น
เพื่อใหทุกคนมีความเสมอภาคในการไดรับประโยชนตอบแทนอยางใกลเคียงกัน
1.5 การประสานงาน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีระบบการติดตอประสานงาน การประสานงาน
ภายในองคกร มี การแจ ง โดยเวี ยนหนัง สือภายใน มีการติ ด ตอประสานงานผ านวาระการประชุ ม การติ ดต อประสานงาน
ภายนอกองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค(Lyndall Urwick) ศึกษา
พบวา เปนการวางแผนเกี่ยวของกับการทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรือการบริการระหวางหนวยงาน
และรวมทั้งองคกร
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยมีบุคลากรจํานวนมากถึง 600 คน จึงจําเปนตองมีระบบการประสานงาน
เพื่อใหการทํางานเปนระบบ สอดคลองและตอเนื่องกัน
1.6 การรายงาน จากการศึ กษาพบวา ในแตล ะฝายของมหาวิทยาลัย ฮานอยในแต ละเดื อนมี การจัดการประชุ ม
รายงานผลการทํางาน ระหวาง อาจารย คณบดี และอธิการบดี และในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยและยังมีการติดตาม
ผลประเมินการทํางานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล
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เออรวิค(Lyndall Urwick) ศึกษาพบวา การรายงานผลการปฏิบัติหรือการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ทุกดานเพื่อเปนขอมูลใน
การพิจารณาการกําหนดแนวทางการทํางานหรือการแกปญหา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองมีระบบการทํารายงาน
ที่ดีเพื่อใชในการวางแผนปรับปรุงงานและพัฒนาการปฏิบัติงานใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีคุณภาพสูงสุด
1.7 การงบประมาณ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแตไดรับงบประมาณ
จากรัฐบาลที่ไมมากนักทําใหมีงบประมาณที่จํากัดในการลงทุนทําโครงการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฮานอย
มีการหารายไดเพิ่มเติมจากการจัดหลักสูตรอบรมตางๆใหกับคนเวียดนามและคนตางประเทศซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ ลู
เทอร กู ลิค (Luther Gulick) และ ลิ นดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) ศึกษาพบว า การดูแลจัด การเรื่ องการเงินและ
งบประมาณของการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากมหาวิท ยาลั ยฮานอยเป นมหาวิ ทยาลัย รัฐ ทํ าให ไม สามารถขอรับ การจัด สรรงบประมาณได
จํานวนมากเพื่อนําไปใชพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งเปนความจําเป นของมหาวิทยาลัยที่จะตองหารายได เพิ่มเติมจากแหลงตางๆ
เชน การจัดหลักสูตรฝกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย
2.1 ทักษะบุคลากร จากการศึกษาพบวา ในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยจะใชทักษะการทํางานที่แตกตางกัน
ตามภาระหนาที่ของงานและบุคลากรสวนใหญมีทักษะการใชภาษาตางประเทศที่ดี เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน
เป นตนซึ่ งสอดคล องกั บ แนวคิด ของ โธมั ส เจ ป เ ตอร ส (Thomas J. Peters) และโรเบิ รต เอช วอเตอร แ มน จูเ นี ย ร
(RobertH.Waterman,Jr.)ศึกษาพบวาทักษะการทํางานงานของบุคลากรนั้นเกิดจากความถนัดในวิชาชีพและความชํานาญ
ทั้งนี้ป จจัย ดานทั กษะบุคลากรส งผลสําเร็จในการบริห ารงานของมหาวิทยาลัย ฮานอยเนื่ องมากจากบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัยฮานอยสวนใหญมี ทักษะดานภาษาตางประเทศซึ่งตรงกั บ ลักษณะการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทํ าใหมีการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 โครงสรางองคกร จากการศึกษาพบวา มีการจัดการวางแผนโครงสรางองคกรในลักษณะแนวดิ่ง ทํางานตาม
สายบังคับบัญชาจากบนลงลาง มีลักษณะการทํางานเปนขั้นตอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจปเตอรส (Thomas J.
Peters) และโรเบิ รตเอช วอเตอรแมน จูเนีย ร( Robert H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา การสรางคํ าอธิบายใหกับคนใน
องคกรใหไดเขาใจในระดับเดียวกัน คานิยมรวมและกําหนดพฤติกรรม ที่จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและวัฒนธรรมองคกร
ปจจัยดานโครงสรางองคกรไมไดเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จเนื่องจากมาหาวิทยาลัยฮานอยมีสายบังคับบัญชาที่
มีลักษณะยาวทําใหการทํางานมีหลายขั้นตอนจึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
2.3 กลยุ ทธ องคกร จากการศึ กษาพบว า มหาวิท ยาลัย ฮานอยมี การกําหนดกลยุ ทธ เพื่ อทํ าให องคกรสํ าเร็จตาม
วัตถุประสงคโดยการมุงเนนการใหบริการดานการศึกษาสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาดานภาษาใหกับประชาชนหรือชาวตางชาติที่
สนใจเรียนภาษาเพิ่มเติม และชาวตางชาติซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรต
เอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert H.Waterman,Jr.)ศึกษาพบวา แผนยุทธศาสตรเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการกําหนดรูปแบบ
ของการปฏิบัติที่ชวยใหองคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง นี้ ป จ จั ย ด า นกลยุ ท ธ องค ก รที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ฮานอย เนื่ องจาก
มหาวิ ท ยาลั ยฮานอยได รั บงบประมาณจากรั ฐ ในจํ านวนที่ จํากั ดจึ ง ได มี การกําหนดกลยุ ท ธการแสวงการายได โดยการจั ด
หลักสูตรอบรมระยะสั้นใหกับคนเวียดนามและคนตางประเทศ
2.3 สไตลการบริ หารงานของผู นํา จากการศึ กษาพบว า มหาวิท ยาลั ย ฮานอยใหค วามสําคั ญกั บ ผูนําที่มี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารองคกร เปนนักวิเคราะหที่สามารถคาดเดาสถานการณ มีขอมู ลที่ถูกตองมากพอและทันสมัย มี
ทักษะในการสรางทีม งานที่ดีมี ความรูค วามสามารถดานภาษาต างประเทศซึ่ งสอดคล องกั บแนวคิด ของ โธมัส เจ ปเ ตอร ส
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(Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร( Robert H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวาวา เปนปจจัยที่เปน
หนาที่ของผูนําที่ตองใชทักษะที่มีเขามาจัดการองคกรของตน องคกรจะเขมแข็งมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ ความสามารถของ
ผูนําดวยเชนกัน
ทั้ง นี้ ป จจั ย ด านสไตล การบิ ห ารงานของผู นําที่ ส ง ผลต อความสํ าเร็ จในการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ฮานอย
เนื่องจากมหาวิ ทยาลั ยฮานอยเปนมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการให บริการดานการศึกษาดานภาษาตางประเทศและตองมีการ
ประสานงานเพื่อสรางความรวมมือจากมหาวิทยาลัยจากตางประเทศที่เปนเจาของภาษาโดยตรงดังนั้นผูนําจึงตอ งเปนผูที่มี
ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศและมีขอมูลที่ทันสมัยสามารถนําทีมงานสูสากลเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับ
ของนานาชาติ
2.5 ดานปจจัยทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา เมื่อเกิดปญหาดานเศรษฐกิจจะใชวิธีประหยัดงบประมาณ การ
จะทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆจะตองมี ความรอบคอบในการตัดสิ นใจ ลดกํ า ลัง คนที่ไ มจําเปนเพื่อลดภาระคาใชจายของ
องคกรที่เกินความจําเปนและเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงการขาดดุลของงบประมาณซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของกรม
ชลประทาน ศึกษาพบวา หากประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจย่ําแยยอมเปนผลทําใหรัฐบาลเก็บภาษีไดนอย หนวยงานตางๆของ
รัฐยอมไดรับงบประมาณในการดําเนินงานนอยตามไปดวย
ทั้งนี้ปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลสําเร็จตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยในภาวะที่มีงบประมาณจํากัด โดย
วิธีการของมหาวิทยาลัยฮานอยนํามาใช คือการลดกําลังคนที่ไมจําเปนและหารายไดเพิ่มเติมโดยการอบรมหลักสูต รระยะสั้น
ให แ ก ค นเวี ย ดนามและต างประเทศทั้ ง นี้ เ พื่ อให ม หาวิ ท ยาลัย ฮานอยมี ง บประมาณเพี ย งพอต อการบริ ห ารงานได อย างมี
ประสิทธิภาพ
2.6 คานิยมรวม จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการเคารพหรือใหเกียรติผูที่อายุสูงกวา(ผูอาวุโส) ให
ไดรับ ตําแหนงการทํ างานที่สูง กวาเนื่องจากมีประสบการณ การทํางานที่ม ากกวาและในชวงพักรับ ประทานอาหารกลางวั น
บุคลากรที่ จะมานั่ง รับ ประทานอาหารร วมกั นและดื่ม น้ําชาพร อมกับ การสนทนาแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็นซึ่ง กันและกั นซึ่ ง
สอดคล องกั บแนวคิ ด ของ โธมั ส เจ ป เ ตอร ส (Thomas J. Peters) และโรเบิ ร ต เอช วอเตอร แ มน จู เ นี ย ร ( Robert
H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา เปนปจจัยเพื่อทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงคเปนวิธีการหนึ่งในการปลูกฝงแนว
ประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในหมูพนักงาน คานิยมรวมนี้ยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ ผูกพันกับองคกร
ทั้งนี้ปจจัยดานคานิยมรวมสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย ไดแก การใหเกียรติซึ่งกัน
และกั น การให ค วามสํ าคัญ กับ ผูอาวุโ ส มี การพู ด คุย แรกเปลี่ย นความคิด เห็นอย างไมเ ป นทางการทําให ค านิ ยมนี้ สง ผลต อ
ความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย
2.7 บริ บทสั ง คม จากการศึ กษาพบว า มหาวิท ยาลัย ฮานอยนั้ นมีพื้ นที่ ตั้ง ติ ด กับ แหล งชุ ม ชนและมิไ ด กั้นเขตรั้ ว
มหาวิทยาลัยแตอยางใดจึงทําใหประชาชนที่อยูใกลบริเวณมหาวิทยาลัยเขามาใชพื้นที่สาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยในการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังกาย เดินเลน เปนตน การใชชีวิตของสังคมคนเวียดนาม เปนการใชชีวิตที่เรียบงายตามวิถี
ชีวิตแบบฉบับแบบคนเอเชีย ทั้งนี้ประเทศเวียดนามเปนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการตอสูและผานประวัติศาสตรส งครามในประเทศ
อยางยาวนานทําใหคนเวียดนามตองทําทุกอยางเพื่อใหกลับมาใชชีวิตดังเดิมจึงเปนสิ่งที่ทําใหคนเวียดนามมีความเขมแข็งทาง
จิตใจซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จําลอง นักฟอน ศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมซึ่งประกอบดวยโครงสรางและ
องคกรทางสังคม สภาพความเปนอยูของคนในสังคม การรวมกลุมคนในสังคม การจัด การศึกษาพฤติปฏิบัติตอกันของคนใน
สังคม ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรม บริบทเหลานี้เปนตัวกาหนดกรอบวิถีชีวิต คานิยมอุดมการณทางสังคมพฤติกรรมสังคม
ระเบียบ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารงานขององคกร
ทั้ง นี้ ป จจั ย ด านบริ บ ทสั ง คมที่ส ง ผลต อความสํ าเร็ จในการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ฮานอย ได แ ก ที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยฮานอยกับชุมชนอยูในบริเวณเดียวกันทําใหมีความใกลชิดกันเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน คนในชุมชนก็สามารถ
จําหนายสินคาใหกับบุคลากร อาจารย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไดมีโอกาสสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น
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2.8 ระบบภายในองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนองคกรที่จัดอยูในประเภทระบบเปดที่มีการ
ติดต อสัม พันธ กับบุ คคล องคการหรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้ งนี้เ พื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการบริห ารงาน และมีการแลกเปลี่ย น
ความคิดระหวางบุคลากรในองคกรดวยกันเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ โธมั ส เจ ป
เตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร(RobertH.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา เปนปจจัย ที่ทํา
ใหเกิดการทํางานรวมกัน เพื่อจุดประสงคในสิ่งเดียวกัน ระบบอาจประกอบดวยบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ การจัดการ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะตองมีระบบในการจัดการเพื่อใหบรรลุจุดประสงคเดียวกัน
ปจจั ยด านระบบภายในองค กรสงผลต อความสําเร็ จในการบริหารงานของมหาวิ ทยาลัย ฮานอย คื อการใชร ะบบ
ประสานงานความรวมมื อระหว างบุ ค ลากรและการประสานงานภายในและภายนอกองค กรทํ าใหม หาวิ ท ยาลั ย ฮานอย
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใตขอจํากัดที่มีอยูในปจจุบัน
2.9 บุคลากร จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยฮานอยมีความสามารถดานภาษามากกวาสอง
ภาษาซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารไดยังมี ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาอิตาลี และ
ด านอาจารย ผู ส อนภาษาก็ จะมี ทั้ ง อาจารย ที่ เ ป นคนเวี ย ดนาม และชาวต างชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ฮานอยจะมี การทํ า Job
Analysis เพื่อหาวาองค กรมีความตองการบุคลากรดานใดหลังจากนั้นก็จะทําการสรรหาบุคลากรใหตรงกับที่กําหนดไวซึ่ง
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ โธมั ส เจ ป เ ตอร ส (Thomas J. Peters) และโรเบิ ร ต เอชวอเตอร แ มนจู เ นี ย ร ( Robert
H.Waterman,Jr.) ศึ กษาพบวา เปนปจจัยหลักที่ มีความสําคั ญตอองคกร เป นทรัพยากรที่สามารถสรางคุณคาและสราง
มูลคาเพิ่มใหแกองคกร โดยคนสามารถเรียนรู เพิ่มพูนทักษะทางดานความคิดและการกระทํา
ทั้งนี้ปจจัยดานบุคลากรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริ หารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย เนื่องจากมหาวิทยาลั ย
ฮานอยสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศซึ่งตรงกับลักษณะงานของมหาวิทยาลัยฮานอยที่
เนนการจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศทําใหมหาวิทยาลัยฮานอยนั้นสามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
2.10 วัฒ นธรรมองคกร จากการศึ กษาพบว า บุ คลากรส วนใหญในมหาวิทยาลัย ฮานอยจะเป นคนที่ตรงตอเวลา
เวลาเข าทํ างานคื อ 7.30 – 17.00 น. พั กรั บประทานอาหารกลางวั น 12.00 – 13.00 น. ชวงเวลาพั กกลางวันหลั ง จาก
รับประทานอาหารเสร็จบุคลากรจะนั่งดื่มชาและพูดคุยปรึกษาเรื่องตางๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ณรงควิทยแสนทอง ศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคกร คือลักษณะรวมของคนในองคใดองคกรหนึ่ง ที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของคนในองคกรนั้นๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อ ทัศนคติความคิด และพฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งนี้ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย คือความมีวินั ย
ตรงตอเวลา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางไมเปนทางการทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. แนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. ควรมีการวางแผนการทํางานเกี่ยวกับดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางเป นระบบและมีขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณเพื่อที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถวางแผนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. ควรมีการกําหนดรายละเอียด Job description ทุกตําแหนงงานเพื่อที่จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ควรสรรหาบุค ลากรที่ มีค วามรูค วามสามารถทางดานภาษาตางประเทศรวมทั้ งตองมี การอบรมอย างต อเนื่อง
เพื่อใหสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูระดับสากล
4. ควรมีระบบสั่งการที่ดีเพื่อใหการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสราง
ระบบสงเสริมสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการที่ดีแกบุคลากรเพื่อจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกร
5. ควรมีระบบการประสานงานที่เปนระบบเพื่อทําใหเกิดความสอดคลองและตอเนื่องของงาน
6. ควรมีระบบการทํารายงานที่ดีเพื่อใชเปนแนวทางการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
1148 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

7. ควรแสวงหารายไดที่นอกเหนือจากจากรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น งานวิจัยและงานบริการวิชาการตางๆใหสําหรับผูที่สนใจและบุคลากรทั่วไป
8. ควรสงเสริมทักษะในการใชภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี
นักศึกษาแรกเปลี่ยนจากตางชาติรวมทั้งรองรับการขยายการรับนักศึกษาในประเทศอาเซียนใหมาขึ้นดวย
9. ควรมีการจัดอบรมใหความรูคนในชุมชนเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้นมุงเนนการใหบริการการศึกษา
และการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนเรื่องที่ดีที่จะสรางความนาเชื่อถือและการสรางความรูใหกับคนในทองถิ่น
10. ผู บ ริห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครปฐมควรเป นผู ที่ มี ความรูค วามสามารถที่ จะพั ฒ นาท องถิ่ นเนื่องจาก
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นและจะตองเปนคนที่ทันสมัยสามารถนําทีมงานได
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรลดกําลังคนที่ไมจําเปนและจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้นใหมาขึ้นเพื่อเปนการ
แสวงหารายไดเพิ่มเติม
12. ควรมีการสรางคานิยมรวมกัน เชน การใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางไม
เปนทางการเพื่อลดความขัดแยง
13. มหาวิทยาลัยควรระดมสรรพกําลังและทรัพยากรตางๆในการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
8. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยฮานอย
2. ควรศึกษาพรรติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮานอย
3. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมาหาวิทยาลัยฮานอย
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ทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การศึกษาประเทศไทยและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย
Attitudes of Hanoi University students and teachers toward. The economy,
society, politics and education of Thailand and Comparative Perspectives
on Vietnamese Perspective: A Case Study of Hanoi University.
เกียรติศักดิ์ อิ่มจิตร1* และมนูญ จันทรสมบูรณ2
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อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการศึ กษาของประเทศไทย รวมทั้ งเพื่ อศึ กษาทั ศนคติเ ชิง เปรียบเที ยบของนักศึกษาและอาจารย มหาวิท ยาลัย ฮานอย
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่ใชเปนแบบเจาะจง ประกอบดวย อาจารยผูสอนมหาวิทยาลัย
ฮานอย จํานวน 4 คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย จํานวน 20 คน ผลการศึกษา พบวา จากทัศนคติของคนเวียดนาม
มีความเห็นวาประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา
ของประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาอยางเปนระบบ และเปนสิ่งที่ทําใหนักลงทุนเขามารวมลงทุนภายในประเทศไทย
คําสําคัญ: ทัศนคติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาของประเทศไทย
Abstract
This research aims to study the attitudes of Hanoi University students to the economy, society,
politics and education of Thailand and comparative perspectives on Vietnamese perspective. This is a
qualitative research. Tool use is an interview with specific sample consists of 4 professors and 20 students
of Hanoi University. The study found that the attitude of Vietnamese people towards Thailand is a
developed country that is the factor make system of economics, society, politics and education in
Thailand have a mechanism systematic development. That is the attractive reason make investors
come to invest in Thailand.
Keywords: attitudes, economy, society, politics, education of Thailand
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1. บทนํา
ทัศนคตินั้นเปนปจจัยพฤติกรรมของบุคคลความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะ
สรางความพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณของบุคคลนั้น ที่ไดรับมา ความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในทางที่ดีหรือ ตอตาน สิ่งแวดลอม ที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด ในดานพฤติกรรม เปนการเตรียมตัวหรือความพรอมที่จะ
ตอบสนองตอการกระทํา จะเห็นไดวามีประเด็นรวมที่สําคัญดังนี้ ไดแก1) ความรูสึกภายใน2) ความพรอมหรือ แนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมในทางใดทางหนึ่งเปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และความเชื่อ หรือการรูของบุคคล กับแนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของทัศนคตินั้น(เดโช สวนานนท,2531,ทัศนคติ Attitude,คนเมื่อ 13
ธันวาคม 2559 จากhttp://www.novabizz.com/novaace/attitude.htm) ทัศนคตินั้นยังสามารถที่จะเปนตัวตัดสินพฤติกรรม
เปนความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เปนสภาวะจิตใจในการพรอมที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ตอบุคคล
อื่น ๆ ตอวัตถุห รือตอสถานการณ โดยที่ทัศ นคตินี้สามารถเรี ยนรูห รือจัด การไดโดยใชประสบการณ (แพรภัท ร ยอดแกว,
ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude),2552,คนเมื่อ 13 ธันวาคม 2559 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/2 80647)
ประเทศเวียดนามนั้นเปนประเทศในอาเซียนที่มุงสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน โดยมีการแบง
สวนตลาดและจัดสรรใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเขาเปนภาคีในขอตกลงแมบทวาดวยการบริการของ
อาเซียนซึ่งเวียดนามตองเปด เสรี สาขาบริ การตางๆ ใหแก สมาชิกอาเซี ยน ไดแ ก การท องเที่ยวและโทรคมนาคม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ตางก็ใหความสนใจและพยายามแสวงหาโอกาสเขาไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจาก
ประเทศเวียดนามมีจุดเดนตรงที่เปนตลาดใหญ มีความสมบูรณทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเทศเวียดนามในฐานะสมาชิก
อาเซียนนั้นจะทําใหอาเซียนมีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (แพรภัทร ยอดแกว,บทบาทของประเทศเวียดนามกับ
อาเซี ยน,2555,คนเมื่ อ 13 ธันวาคม 2559 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/501040)ประเทศเวี ยดนามจะเป น
ประเทศเพื่อนบานที่เจริญขึ้น โดยจะสงผลประโยชนตางๆแกประเทศไทย เชน เปนตลาดสินคาสงออกแกประเทศไทย และมี
นักทองเที่ยวจากประเทศเวียดนามมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เปนตน
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาใหความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาของประเทศไทยและทัศนคติเชิง
เปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาของประเทศ
ไทย
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาของประเทศ
ไทย
3. เพื่อศึกษาทัศนคติเชิงเปรียบเทียบของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการศึกษาของประเทศไทย
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
1.1 ความหมายและความสําคัญของทัศนคติ
Newstromและ Devis (อ างใน แพรภั ท ร ยอดแก ว,2552,ทั ศ นคติ ห รื อเจตคติ (Attitude),ค นเมื่ อ 22
ธันวาคม 2559 จากhttps://www.gotoknow.org) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกหรือความเชื่อ
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ซึ่ง สวนใหญ ใช ตั ดสิ นว า พนักงานรับ รูส ภาวะแวดลอมของพวกเขาอยางไร และผูกพันกับ การกระทํ าของพวกเขา หรื อมี
แนวโนมของการกระทําอยางไร และสุดทายมีพฤติกรรมอยางไร
Hornby, A S . (เพิ่งอาง) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรูสึกตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งและวิถีทางที่คุณประพฤติตอใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา คุณคิดหรือรูสึกอยางไร
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี พ อสรุ ป ได ว า ทั ศ นคติ หมายถึ ง เป น ความรู สึ ก และความเชื่ อ กั บ
สภาพแวดลอมกับสิ่งที่รับรู
2. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา
2.1 ความหมายเศรษฐกิจ
สถาบันเศรษฐกิ จ (2552,ความรูเ ศรษฐกิ จ,คนเมื่ อ 28 ธั นวาคม 2559 จาก http://www.trueplook
panya.com/learning/detail/) เศรษฐกิจ มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง เพราะความตองการทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่
มนุษยไมอาจจะหลีกเลี่ยงได และความตองการของมนุษยบางครั้งก็ไมมีของเขต ไดมีการตอสูทางเศรษฐกิจมานาน เดิมทีเปน
การตอสูระหวางมนุษยกับมนุษย ตอมาเปนการตอสูระหวางชนชั้น หลังจากนั้นเปนการตอสูระหวางทองถิ่นและระหวาง
กรวิชญ ชื่นวัฒนา (2555,ระบบเศรษฐกิจ,คนเมื่อ 28 ธันวาคม 2559 จาก http://www.405dmsuec
onomic.exteen.com) ในชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน ยอมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการดําเนินงานของระบบ เศรษฐกิจ
ไมวาจะเปนเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพในสังคม การผลิตสินคาและบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจก็
ตาม สังคมทุกรูปแบบไมวาจะมองในแงสวนบุคคลแตละคนหรือในแงเปนหมูคณะ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพอสรุปไดวา เศรษฐกิจ หมายถึง การผลิตสินคาและบริการตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการทางดานตลาด
2.2 ความหมายของสังคม
Linton (อางใน ศูนยสารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา,2558,ความหมายสังคม,คนเมื่อ 7 มกราคม 2559
จาก http://www.cis.psu.ac.th/fathoni) ใหความหมายของสังคมวา คือ กลุมของมนุษยที่ใชชีวิตรวมกัน ชวยเหลือกันเปน
เวลานานจนพวกเขาสามารถจัดองคกรของพวกเขาและถือวาพวกเขา คือสังคมหนึ่งที่มีกฎเกณฑ ระเบียบที่แนนอน
Hegel (อางใน ชมรมลูกพอขุนประยุกต ,2552,หลักการดํารงชีวิตในสังคม,หนา 5) กลาววา กลุ มสังคม
หมายถึง เปนกลุมคนที่มีคนจํานวนหนึ่งมาอยูรวมกันอยางมีระเบียบ มีจุดมุงหมายกลุมคนคลายๆ กัน
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีสังคมพอสรุปไดวา สังคม หมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน
พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกั น มีระเบี ยบกฎเกณฑ และความเชื่อถือที่สํ าคัญๆ รวมกัน ตลอดจนมีความสัมพันธระหวางกันและ
ระหวางบุคคลกับกลุมสังคมองคประกอบที่จะทําใหสังคมมีความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหเปนสังคมเดียว
2.3 ความหมายของการเมือง
Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan (อางใน Sayasone Keomonty,2559,ความหมายการเมือง
การปกครอง,คนเมื่อ 8 มกราคม 2560 จาก https://www.gotoknow.org/posts/615592) ไดกลาววา การเมืองเปน การศึกษา
เกี่ยวกับการใชอิทธิพล และศึกษากลุมคนที่มีอิทธิพลในสังคม
Max Weber (เพิ่งอาง) ไดใหความหมายไววา การเมืองเปนการตอสูระหวางกลุมในสังคมเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
วาสนานั้นมา
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการเมืองพอสรุปไดวา การเมือง หมายถึง กลุมอิทธิพลในสังคม ที่ทําการแขงขัน
กันเพื่อแยงชิงอํานาจ
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
3.1 ความหมายและความสําคัญของการศึกษา
ยัง ยัคสรุสโซ (Jean Jacque Rousseauอางในวรนุช ตุนทกิจ,ความหมายการศึกษา,2553,คนเมื่อ 22 ธันวาคม 2559 จาก
http://www.km.skn.go.th) ได ใหค วามหมายของการศึ กษาไววา การศึกษาคือ การปรั บปรุ งคนให เหมาะกั บโอกาสและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปหรืออาจกลาวไดวาการศึกษาคือการนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชใหเกิดประโยชน
John Friedich Herbart (เพิ่งอาง) ใหความหมายของการศึกษาวาการศึกษา คือ การทําพลเมืองใหมีความ
ประพฤติดีและมีอุปนิสัยที่ดีงาม
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพอสรุปไดวา การศึกษา หมายถึง การนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชให
เกิดประโยชนและเปนการสรางพฤติกรรมดีที่ตอผูเรียน
4. วิธีดําเนินการ
การศึ กษาเรื่ องทั ศ นคติ ข องนั กศึ กษาและอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ฮานอยที่ มี ต อเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง และ
การศึ กษาของประเทศไทยและทัศ นคติ เชิงเปรีย บเที ยบในมุมมองของคนเวีย ดนาม เป นการศึกษาเชิ งคุณภาพโดยใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา
ของประเทศไทยและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม
1. ทัศนคติดานเศรษฐกิจ
1.1 ทัศนคติตอรายไดของประเทศไทย
ประเทศไทยนั้นมีอาชีพที่หลากหลายและมีเศรษฐกิจที่ดี คนไทยนั้นมีความเปนอยูที่ดี รายไดของคนไทยนั้น
ไดมากกวาคนเวียดนาม ในการทํางานประเทศไทยจะไดคาตอบแทนที่มากกวาประเทศเวียดนาม คาครองชีพของประเทศไทย
สูงกวาประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมีอาชีพที่หลากหลายในการหารายได ประเทศไทยมีรายไดเขา ประเทศมากและรายได
ภายในครัวเรือนของแตละครอบครัวนั้นก็จะมีมากตามไปดวย ประเทศไทยยังคงเปนประเทศอันดับตนๆในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีเศรษฐกิจที่ดีมีการสงออกสินคาในประเทศตางๆมาก เชน สินคาอุตสาหกรรม สินคาการเกษตรกรรม
สินคาประเภทสิ่งทอ เปนตน
1.2 ทัศนคติตอคาแรงของประเทศไทย
คาแรงขั้นต่ําของประเทศไทยสูงกวาของประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมีการตั้งคาแรงขั้นต่ําที่สมดุลตอการ
ทํางาน คาตอบแทนในการทํางานของประเทศไทยจะไดมากกวาประเทศเวียดนามไมวาจะเปนรายชั่วโมงหรือรายวันจะได
มากกวา คาแรงของประเทศไทยแตละวันนั้นไดมากกวาประเทศเวียดนาม
1.3 ทัศนคติตออาชีพของประเทศไทย
มีการใชเทคโนโลยีในการผลิตสินคาตางๆเขามาชวยในการผลิตมาก ประเทศไทยมีอาชีพที่เปนเอกลักษณ
ของคนไทย เปนอาชีพที่คนไทยดํารงชีวิตไดจนถึงปจจุบันเปนอาชีพที่เกาแก ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะตอการทําอาชีพ
เกษตรกรรม คนไทยนั้ นมี ความสามารถในการทํ าหั ตถกรรม ประเทศไทยส วนใหญจะประกอบอาชี พเกษตรกรรมเพราะ
ประเทศไทยจะเปนประเทศอันดับตนๆที่สงออกสินคาทางดานการเกษตร เชน ขาว เครื่องเทศ สินคาสิ่งทอ ผลไมแปรรูป เปนตน
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1.4 ทัศนคติตอการผลิตของประเทศไทย
สินคาของประเทศไทยเปนสินค าที่ มีคุ ณภาพมาก การผลิ ตของประเทศไทยมี ค วามทั นสมั ย สิ นค าของ
ประเทศไทยจะมีความทนทาน สวยงาม คนเวี ยดนามมีการก็ใ ชสินคาของประเทศไทยเปนจํานวนมาก เชน เครื่องใชไฟฟ า
ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน
1.5 ทัศนคติตอตลาดของประเทศไทย
ระบบการตลาดของประเทศไทยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอยางเสรีนั้น ทําใหมีการขยายฐานการผลิตที่มาก
ขึ้นเปนการสรางรายไดใหตอประชาชนมากขึ้นทําใหตลาดของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องตลาดของประเทศไทยมี
สินคาหลากหลายใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจตอการเลือกซื้อสินคาเปนสิ่งที่จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยดีตามไปดวย
และเปนผลดีตอประชาชนที่จะนําสินคามาขายไดอยางเสรีจะเปนการทําใหประชาชนมีรายไดอยางมั่นคง
2. ทัศนคติดานสังคม
2.1 ทัศนคติตอวิถีชีวิตของประเทศไทย
คนไทยชอบความบันเทิงและสนุกสนานประเทศไทยชอบการอยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ ประเทศ
ไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลนและความเชื่ออันเนื่องมาจากการเปนสังคมเกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและ
ความเชื่อ
2.2 ทัศนคติตอประเพณีของประเทศไทย
ประเทศไทยมีประเพณี เปนสิ่งที่เป นเอกลักษณ ของประเทศไทยแสดงใหเห็นถึงความเปนไทย และสราง
ความสามัคคีในชุมชนเปนสิ่งที่คูกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่งดงาม ออนโยน เอื้ออาทร
และความกตัญู ความเคารพซึ่ง กันและกันเปนประเพณีที่ใหความสําคัญของความสัมพันธระหวางสังคมของประเทศไทย
ประเพณีของประเทศไทยที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางยาวนานเปนการสรางความสุขสนุ กสนานใหกับคนในสังคมของ
ประเทศไทย และประเพณีตางๆของประเทศไทยนั้นมีความนาสนใจ
2.3 ทัศนคติตอศาสนาของประเทศไทย
คนไทยจะมีศาสนาประจําชาติ คือ ศาสนาพุทธเปนสิ่งที่ทําใหจิตใจของคนไทยสงบขึ้น ใหคนไทยเปนคนที่ดี
เขาวัดทําบุญมากกวาไปทําเรื่องที่ไมดีใหสังคม มีการประพฤติที่ดีตอผูอื่น และใหทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพื่อเปน
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
2.4 ทัศนคติตออาหารของประเทศไทย
อาหารของประเทศไทยเปนอาหารที่ มีรสชาติ หลากหลายเป นเอกลักษณ ไดแ ก เปรี้ยว หวาน เผ็ ด เค็ ม
โดยเฉพาะตมยํากุงที่นานาชาติตางเปนที่จะรูจักวาเปนอาหารไทยที่อรอยและมีประโยชนมาก อาหารของประเทศไทยมีความ
นาสนใจมาก ทั้งสีสัน รสชาติ และกลิ่นที่หอมและอาหารของประเทศไทยอุดมไปดวยสมุนไพร
2.5 ทัศนคติตอการแตงกายของประเทศไทย
ประเทศไทยจะมี ลักษณะการแตงกายเนนสี สันและเครื่องประดับตกแตงชุดไทยเปนชุ ดที่มีเอกลักษณ มี
ความสวยงาม หรูหรา ชุดไทยของประเทศไทยเปนชุดที่ความนาสนใจ มีเครื่องประดับและสีสันที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเห็นวา
การแตงกายของประเทศไทยจะมีการนําอิทธิพลวัฒนธรรมของตะวันตกมาประยุกตใช
2.6 ทัศนคติตอภาษาของประเทศไทย
ภาษาไทยเป นภาษาที่ไ พเราะ ภาษาไทยมี การออกเสี ย งที่ ย าก ภาษาไทยมี ค วามน าสนใจมีเ อกลั กษณ
ภาษาไทยมีลักษณะการเขียนที่ยาก ภาษาไทยมีคําศัพทและตัวอักษรมาก และภาษาไทยมีหลักภาษาที่ชัดเจนมีประวัติศาสตรที่
ยาวนาน
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3. ทัศนคติดานการเมือง
3.1 ทัศนคติตอการเมืองของประเทศไทย
การเมืองของประเทศไทยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเปนรูปแบบที่ใหอิสระตอประชาชนมีการ
ปกครองแบบเสรีภาพ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองบอยครั้ง และประเทศไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขสูงสุด การเมืองของประเทศไทยมีโครงสรางในการบริหารอยางระบบ
3.2 ทัศนคติตออํานาจทางการปกครองของประเทศไทย
ประเทศไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกผูบริหารของประเทศ ประเทศไทยมีการตรวจสอบอํานาจทาง
การปกครองของผูบริหาร และประเทศไทยมีการใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของผูอํานาจทางการเมือง
3.3 ทัศนคติตอผลประโยชนในสังคมของประเทศไทย
เปนกลุมคนที่จะหาประโยชนใหกับพรรคพวกตนเองหากประเทศไทยมีผูบริหารที่เห็นผลประโยชนของประ
ชาชนมากกวาตนเองจะดีมาก
3.4 ทัศนคติตอกฎกติการะหวางสังคมของประเทศไทย
เห็นวาเปนสิ่งดีที่จะทําใหประเทศไทยกับประเทศอื่นไดมีในการแขงขัน อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายใน
ระบบการเมือง ทําใหเกิดความไมแนนอนทางการเมือง และทําใหมีก ารแขงขันกันจนทําใหประชาชนเสียผลประโยชน และ
อาจจะเกิดความขัดแยงกันหากมีการแขงขันสูง
3.5 ทัศนคติตอรูปแบบลักษณะการปกครองของประเทศไทย
การปกครองของประเทศไทยเปนการปกครองที่มีเสรีภาพใหกับประชาชนการปกครองแบบประชาธิปไตย
เปนการปกครองที่ดี เปนการใหเสรีภาพตอประชาชน การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยเปนรูปแบบที่ทันสมัย ใหสิทธิต อ
ประชาชน และเปนการปกครองที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
3.6 ทัศนคติตอการหาเสียงของประเทศไทย
การหาเสียงเปนสิ่งที่ดี เพราะจะทําใหประชาชนทราบขาวสารมากขึ้น การหาเสียงจะทําใหประชาชนรูจักผู
ลงรับสมัครมากขึ้นและทราบวาผูนําทางปกครองเปนอยางไรดีหรือไมดี และการหาเสียงจะทําใหประชาชนรับรูวาตนเองจะ
ไดรับประโยชนอะไรจากการเลือกผูนําคนนั้น
3.7 ทัศนคติตอการเลือกตั้งของประเทศไทย
การเลือกตั้งจะเปนผลที่ดีตอประเทศไทย เพราะประชาชนจะไดผูนําที่มาจากประชาชน การเลือกตั้งผูนํา
เปนประชาธิปไตยตอประชาชน การเลือกตั้งเปนหลักในการหาผูนําที่ดี
3.8 ทัศนคติตอการปฏิวัติทางการเมืองของประเทศไทย
การปฏิวัติทางการเมืองจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การปฏิวัติทางการเมืองจะทําให
ประเทศไทยขาดความมั่นคงภายในประเทศและจะทําใหประชาชนไมไววางใจตอผูบริหาร การปฏิวัติทางการเมืองทําใหระบบ
การเมืองในประเทศไทยเกิดความขัดแยง การปฏิวัติทางการเมืองเปนเรื่องที่นากลัวและอันตรายตอนักทองเที่ยวทําใหประเทศ
ไทยเกิดความวุนวายและการปฏิวัติทางการเมืองมีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน
3.9 ทัศนคติตอการทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตทางการเลือกตั้งนั้นจะทําใหคนเหลานั้นเขากอบโกยผลประโยชนของประเทศไทย การทุจริตจะทํา
ใหประเทศไทยเสียผลประโยชนในการนําไปพัฒนาประเทศ และการทุจริตจะทําใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนาไปไดอยางเร็ว
3.10 ทัศนคติตอพรรคการเมืองประเทศไทย
การมีพรรคการเมืองที่หลากหลายจํานวนมาก ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมือง
ตางๆ ของประเทศไทย แตก็ดีทําใหประชาชนสามารถเลือกพรรคการเมืองที่ไววางใจเขาบริหารประเทศไทย การที่ประเทศไทย
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มีพ รรคการเมื องหลายพรรคการเมืองจะสง ผลดี ตอการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดี แ ตอาจจะมี ค วามขั ด แย ง และการมี พรรค
การเมืองหลายพรรคการเมืองจะทําใหเกิดการแขงขันทําใหประชาชนไดรับนโยบายที่ดีขึ้น
4. ทัศนคติดานการศึกษา
4.1 ทัศนคติตอหลักสูตรประเทศไทย
หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีค วามหลากหลายทําใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปประกอบ
อาชีพไดมากขึ้น เปดโอกาสใหสามารถเลือกเรียนไดมากขึ้น และสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบและถนัด
4.2 ทัศนคติตอการสอนประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใชสื่อการสอนที่ดีทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ทําใหงายตอการเรียนในหองเรียน ทําให
นักศึกษาเขาถึงองคความรูทําใหเขาใจตอการเรียนและสามารถจดบันทึกเนื้อหาไดครบถวน และทําใหสนุกกับการเรียนมากขึ้น
4.3 ทัศนคติตอการประเมินประเทศไทย
เห็นวาทําไดดีสงผลทําใหสามารถวัดผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาวามีการพัฒนามากนอยเพียงใด
การที่มกี ิจกรรมในการเรียนจะทําใหเขาใจในการเรียนและทบทวนการเรียน เปนการทําใหนักเรียนและนักศึกษามีพัฒนาการ
ตลอดเวลาทําใหรูคะแนนแตละชวงในการเรียน ทําใหสนุกกับการเรียนมากกวาการที่มีแตการสอบ ทําใหนักเรี ยนตองตั้งใจ
เรียนและอาจารยก็จะไดทราบวานักเรียนใจในการเรียนอยางไร
4.4 ทัศนคติตอการแตงกายประเทศไทย
ประเทศไทยมีชุดนักศึกษาที่สวยงามและเปนรูปแบบที่เฉพาะของและสถาบัน เปนเอกลักษณสวมใสแลวดู
เปนระเบียบเรียบรอยมาก
4.5 ทัศนคติตอระเบียบวินัยประเทศไทย
เห็นวามีการวางกฎระเบียบในหองเรียนทําใหนักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น การที่มีกฎระเบียบในหองเรียนจะ
ทําใหนักศึกษามีการเรียนที่ดี ขึ้นทําใหนักศึ กษาไมคุยกันในเวลาเรียนและทําใหเกิด ระเบียบขึ้น ทําใหห องเรีย นไมเกิดความ
วุนวาย และทําใหนักศึกษามีวินัยในการเรียน
4.6 ทัศนคติตอรูปแบบการศึกษาประเทศไทย
มีการวางระบบการศึกษาในแตละชวงอายุไดเปนอยางดีตั้งแตระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ
ปริญ ญา ทํ าให ผูเ รีย นมี ความรู ในแต ละช วงวัย ไดที่ ขึ้น เปนรูปแบบการศึ กษาที่ดี มีการจั ดระเบีย บไว อย างเหมาะสม มี การ
จัดรูปแบบการศึกษาไวอยางสอดคลองกับชวงการศึกษา และทําใหผูเรียนเกิดความรูมากขึ้นและเปนการจัดระบบและรูปแบบ
ที่เหมาะสม
6. อภิปรายผล
1. ทัศนคติดานเศรษฐกิจของประเทศไทย เห็นวา ประเทศไทยนั้นมีอาชีพที่หลากหลายและมีเศรษฐกิจที่ดี คนไทย
นั้นมีความเป นอยูที่ดี รายไดของคนไทยนั้นไดมากกวาคนเวีย ดนาม ในการทํางานประเทศไทยจะไดคาตอบแทนที่มากกว า
ประเทศเวียดนาม คาครองชีพของประเทศไทยสูงกวาประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมีอาชีพที่หลากหลายในการหารายได
ประเทศไทยมีรายไดเขา ประเทศมากและรายไดภายในครัวเรือนของแตละครอบครัวนั้นก็จะมีมากตามไปดวย ประเทศไทย
ยังคงเปนประเทศอันดับตนๆในทวีป เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใตที่มี เศรษฐกิจที่ดีมี การสง ออกสินคาในประเทศตางๆมาก เช น
สินคาอุตสาหกรรม สินคาการเกษตรกรรม สินคาประเภทสิ่งทอ เปนตนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ John Maynard Keynes
(คนเมื่อ 24 เมษายน 2560 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelbusiness/2015/03/28/entry-2) กลาวว า
รายไดจากการสงออกสุทธิ จะเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดการจางงานผลผลิตและรายไดประชาชาติระยะสั้น โดยผานการ
ทํางานของตัวทวีคู ณ ทําใหเกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจที่ไมจําเปนต องมีการจางงานเต็มที่ แตอาจมีการวางงานแบบไม
สมัครใจเกิดขึ้นได
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ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากประเทศเวียดนามเปนประเทศสังคมนิยมและมีขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจจากรัฐบาล จึงทํา
ใหเห็นวาประเทศไทยไทยมีเศรษฐกิจดีกวา แตในฐานะคนไทย เห็นวา การที่ประเทศเวียดนามใชระบบการปกครองแบบสังคม
นิยมอาจจะทําใหนักลงทุนไมกลาที่จะเขามารวมลงทุนมาก เปนผลที่ทําใหรายไดของประเทศเวียดนามนอยกวาประเทศไทย
2. ทัศ นคติดานสั งคมของประเทศไทย เห็นวา คนไทยชอบความบั นเทิงและสนุ กสนานประเทศไทยชอบการอยู
รวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลนและความเชื่ออันเนื่องมาจากการเปนสังคม
เกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพร ดาบเพชร (คนเมื่อ 23 เมษายน 2560
จาก https://www.sites.google.com/site/nichenunmoonlak.com) กล าวว า วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของคนไทยเป น สั ง คม
เกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชนในระดับครอบครัว เปนครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุนอาศัยอยูอยางใกลชิดกัน
โดยมี ศูนยกลางของชุม ชน คือ ศาสนา มีข นบธรรมเนี ยมประเพณี การละเล น และความเชื่ออั นเนื่องมาจากการเปนสังคม
เกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก การที่ประเทศเวียดนาม เพิ่งผานพนสงครามมาไมนาน จึงทําใหวิถีชีวิตของคนเวียดนามใน
ปจจุบันจะตองขยันในการทํางานสรางอาชีพและครอบครัว ทําใหไมสามารถใชชีวิตไดแบบสนุกสนานอยางคนไทย ขอดี ซึ่ง
จากการสังเกตเห็นวาคนเวียดนามมีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน และระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต
3. ทัศนคติดานการเมืองของประเทศไทย เห็นวา การเมืองของประเทศไทยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
เปนรูปแบบที่ใหอิสระตอประชาชนมีการปกครองแบบเสรีภาพ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองบอยครั้ง และ
ประเทศไทยมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นประมุ ข สูง สุ ด การเมื องของประเทศไทยมีโ ครงสรางในการบริ ห ารอย างระบบซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สุจิตต วงษเทศ (คนเมื่อ 23 เมษายน 2560 จาก https://www.sujitwongthes.com)กลาววาใน
ปจจุบันมีปญหาความขัดแยงการเมืองในประเทศตอความคิดความเชื่อของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมไดพยายามเขาใจรับฟง
ความคิดของคนรากหญาโดยไม ดูถูกเหยีย ดหยามพวกเขามองคนเท ากันและยึด ในหลักในประชาธิป ไตยการตอบโต ผูบอน
ทําลายประชาธิปไตยไมควรใชวิธีตาตอตาฟนตอฟนเหมือนที่ผานมาเพราะจะทําใหสถานการณรุนแรงขึ้น
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากประเทศเวียดนามเปนระบบสังคมนิยม ทําใหประเทศเวียดนามนั้นมีสิทธิและเสรีภาพใน
ระบบการเมืองนอยกวาประเทศไทยที่ปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใหสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
4. ทัศนคติดานการศึกษาของประเทศไทย เห็นวา การศึกษาของประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทําใหผูเรียน
สามารถนําสิ่งที่เรียนไปประกอบอาชีพไดมากขึ้น เปดโอกาสใหสามารถเลือกเรียนไดมากขึ้น และสามารถเลือกเรียนในสาขาที่
ตนเองชอบและถนัด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (คนเมื่อ 24 เมษายน 2560 จาก https://www.sit
es.google.com) กลาววา หลักสูตรสามารถสนองความตองการ ความถนัด และความสามารถของผูเรียนไดอยางแทจริง แม
หลักสูตรกลางจะกําหนดเปนหลักการไววา “เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง”แตก็มักจะไมคอยบรรลุ เจตนารมณ ที่วางไวแม ในอดีต และปจจุบัน ทั้ง นี้เพราะโดยขอเท็ จจริ ง สภาพโรงเรียนและ
ธรรมชาติของผูเ รียนในแตล ะทองถิ่นมีความแตกตางและความหลากหลายคอนขางสูง เนื้ อหาสาระและรายวิ ชาต าง ๆ ที่
กําหนดจากสวนกลางไมสามารถสนองความตองการเฉพาะดังกลาวของโรงเรียนได การสงเสริมใหโรงเรียนกําหนดรายละเอียด
หรือหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรในบางรายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับทองถิ่นและความตองการของผูเรียน จึงเปนทางออกที่
จะแกปญหาความจํากัดของความหลากหลายของหลักสูตรได
ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศเวี ย ดนามแยกเป นเฉพาะทาง ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย แพทย มหาวิ ทยาลั ย ด านภาษา มหาวิ ท ยาลั ย มนุ ษยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จึ งทํ าให ค นเวี ยดนามมองว า
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความหลากหลายไมเนนเฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฮานอย
2. ควรศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเวียดนาม
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3. ควรศึกษาเรื่องเทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยฮานอย
4. ควรศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฮานอย
5. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยฮานอย เพื่อนํามาประยุกตในกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
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บริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงอยู
ในเชิงอัตลักษณที่มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย
The Context Of Vietnam In Terms Of Economic, Social, Cultural, Traditional
Dimensions And Identities Of Life That Affects The Lifestyle Of
Vietnamese People: Case Study In Hanoi University
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี เพื่อศึกษา
อัตลักษณประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงอั ตลักษณในมิติเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมประเพณี กับวิถีการดํารงชีวิตประจําวันนของคนเวียดนาม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัม ภาษณ
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ ศึกษาคือประชาชนเวียดนาม จํานวน 20 คน โดยกําหนดขนาดกลุ ม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดแก ประชาชนเวียดนามที่เปนเพศชาย จํานวน 10 คน ประชาชนเวียดนาม
ที่เปนเพศหญิง จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ประเทศเวียดนามมีอัตลักษณที่แตกต างกันขึ้นอยูกับวิ ถีการดํารงชีวิต
ประจําวันของคนเวียดนาม ไดแก รายได อาชีพ สินคา อัตราแลกเปลี่ยน ตลาด ผูบริ โภค การแต งกาย ศาสนา การติดต อ
สื่อสารซึ่งกันและกัน การพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกู ล ขนบธรรมเนี ยมประเพณี กฎ ระเบียบ กติกา โครงสรางอํ านาจทางสังคม
วัฒนธรรมความเชื่อ การละเลน อาหาร ยารักษาโรค ภาษา พิธีกรรม และศิลปะ
คําสําคัญ: บริบท เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ประชาชนประเทศเวียดนาม
Abstract
The aim of this research was to study the context of Economic, Social, Cultural and traditional
dimensions in Vietnam; to study identity of Vietnamese economy, society, culture and to study tradition
and the relation of the identities in economy, society, culture and tradition in lifestyle of Vietnamese people.
It was a qualitative research which collected data from interviewing. The sampling of people was 20 Vietnamese
people with purposive sampling. It was including 10 Vietnamese males and 10 Vietnamese females. The
results found that the differences of the identities of Vietnam depended on the lifestyle of their people
including incomes, careers, products, exchange rates, markets, consumers, dressing, religion, communication.
Keywords: context, economy, society, culture, lifestyle, Vietnamese people
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บทนํา
ในยุค ของสั งคมโลกาภิ วัตน ทําใหป ระเทศทั่ วโลกมี การเชื่อมโยงเข าไว ด วยกัน ซึ่ง มี อิท ธิ พลที่ สง ผลให เกิ ด มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั่วทั้งโลก ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงชีวิต ซึ่งเวียดนามเปน
ประเทศที่ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุม แตละกลุมมีความแตกตางกันทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมประเพณี มีลักษณะ
เดนอันแสดงถึงเอกลักษณของตน คือกลุมคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือด และบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมเดียวกัน
กลุมชาติพันธุเดียวกันมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยูดวยพรอม ๆ กันไป เปนความผูกพันที่ชวยเสริม
เอกลั กษณข องบุค คล และชนชาติ พันธุ และขณะเดี ยวกันก็สามารถกอให เกิดความรู สึกที่เ ปนอั นหนึ่ง อันเดี ยวกันไว (อมรา
พงศาพิชญ, 2537, หนา 157) ทามกลางความหลากหลายทางกลุมชาติพั นธุสงผลใหเกิด พหุวัฒนธรรมเกิ ดอยางมากมาย
เช นกั น แต ล ะกลุ ม ชาติ พันธุ จึง มีวัฒ นธรรมที่ แ ตกต างกั นอย างสิ้ นเชิ ง ความแตกต างทางด านวั ฒนธรรมเกิ ด ได หลายทาง
กลาวคือ บุคคลซึ่งเดินทางไปอยูตางประเทศไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร เชน การไปทํางาน การไปเรียนหนังสือ หรือแตงงานกับ
ชาวต างชาติ เป นต น ซึ่ ง การที่ ม นุ ษย เ กิ ด และเติ บ โตมาจากวั ฒ นธรรมหนึ่ ง ย อ มต องได รั บ การหล อ หลอมจากสั ง คมและ
วัฒนธรรมนั้น ผานกระบวนการเรียนรูและซึมซับเขาสูตัว กลายเปนแนวทางในการประพฤติปฎิบัติในสังคม ทําใหการที่มนุษย
ตองไปดํ ารงชีวิตอยู ในวั ฒนธรรมที่มี ความแตกต างจากเดิม การรับ รู แนวคิ ด วิธีป ฏิบัติ จากสิ่ง ที่เคยเรี ยนรู ยอมไม สามารถ
นําไปใชไดกับทุกวัฒนธรรม ดังนั้น มนุษยยอมตองหาทางเรียนรู และพยายามที่จะปรับตนเอง ทําใหตนเองไมรูสึกแตกตางจาก
กลุมบุคคลอื่น เพื่อใหเขากับบรรทัดฐานและวิธีปฎิบัติของสังคมและวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมใหมนั้น จนกลายเปนที่ยอมรับและ
สามารถคบหาสมาคมกับกลุมคนอื่นๆไดเปรียบเสมือนการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตใหรอดอยูในสังคมตามที่ นิภา นิธยายน (2529,
อางใน ปทมาภรณ ธรรมทัต, 2542)
เวียดนามนับเปนประเทศหนึ่งในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเกาแกที่สั่งสม
มาเป นระยะเวลานาน และยั งคงสืบ ทอดมาถึง ปจจุ บัน โดยที่ เวี ยดนามมีค วามสัม พันธ กับ จีนมาก อนการปฏิ วัติ ร ะบบการ
ปกครอง จึงทําใหความเชื่อ ศิลปะ วิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ของจีนมีอิทธิพลตอเวียดนามดวย
นอกจากนี้ประเทศ เวียดนามเปนประเทศที่มีความหลากหลายในดาน ชาติพันธุ ภาษา และศาสนา สวนมากใชภาษาเวียดนาม
เปนภาษาราชการ ชาวเวียดนามยังคงมีความเชื่อเรื่องการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ศาสนา วิถี
ชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมในการบริโภคของประเทศเวียดนามก็มีความหลากหลาย เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากจักรวรรดิจีนมา
เปนเวลายาวนาน ในขณะที่ภายในประเทศเองก็ยัง มีความหลากหลายของผูค น ทั้ งชาวเขาที่มี หลายชนเผาทางตอนเหนื อ
รวมถึง การที่ เคยตกอยูภ ายใต อาณานิ คมของฝรั่ งเศสที่เคยเขามาปกครองอยูระยะหนึ่ง ทําใหในเวียดนามมีส ถาปต ยกรรม
ตะวันตก อาทิ ตึกสีเหลืองสไตลโคโลเนียลที่มีใหพบเห็นไดทุกเมือง ในขณะที่ยังคงมีประเพณี และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
คลายกับ การแตงชุดประจําชาติ ผูหญิงชาวเวียดนามมักสวมกางเกงผาแพรสีดํา หรือสีขาว เปนกางเกงตัวในยาวจรดขอเทา
เสื้อตัวนอกมีคอปกตั้งติดกระดุมปาย มีความยาวคลุมขอเทา และผาขางขึ้นมาจนถึงเอว แขนกระบอก ยาวถึงขอ มือ เกลาผม
เปนมวย สวมหมวกรูปฝาชีคลายงอบทรงสูง มีเชือกสําหรับรัดคาง สวมรองเทาไมที่มีสนสูง ผูชายแตงกายคลายผูหญิงแตสวม
หมวกสีดําทําจากผาและไมมีปกหมวก วิถีการดํารงชีวิตของชาวเวียดนามในภาพรวม กลาวไดวาสวนใหญยังคงมี แนวคิดการ
ดําเนินชีวิตแบบอนุรักษนิยม ที่เนน “ทําตามและรักษาไวซึ่งแนวปฏิบัติและกรอบคิดเดิมที่ถูกกําหนดไว” สงผลใหคนประเทศ
เวียดนามไม ลืมความเปนอัตลักษณของตัวเองและยังคงความเปนเวี ยดนามมาถึ งปจจุบั น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,
โครงการการสํ า รวจข อ มู ล เพื่ อ การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วเชิ ง ลึ ก ,2556,สื บ ค น วั น ที 15 ธั น วาคม
2559,http://www.aseanthailand.org/1Vietnam_Info.pdf)
จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาชางตนทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบริบทประเทศเวียดนามในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงอยูในเชิงอัตลักษณที่มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงอัตลักษณในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี กับวิถีการดํารงชีวิตประจํา วัน
ของคนเวียดนาม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับบริบท
Robbins (1990, p. 206 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2547, หนา 123 ) ไดใหความหมาย บริบท
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายนอกองคการ คือ เปนภาพรวมทั้งหมด สวนองคการถือวา เปนสวนประกอบยอยที่อยูภายใต
สภาพแวดลอมภายนอกนั้น และองคการจะอยูโดดเดี่ยวไมได ตองมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกดวย
พิทยา บวรวัฒนา (2544, หนา 115) ไดกลาววา บริบท คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูนอกองคการ อันไดแก ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคมโครงสรางของกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
จากความหมายของนั กวิ ช าการที่ กล าวไว ข างต น สามารถสรุ ป ไดวา บริบ ท หมายถึ ง บริ บ ทภายใน ได แ ก
สภาพแวดล อมของงานบุ ค คล วั ฒ นธรรมองค การ สภาพแวดลอมภายใน ครอบครั ว สภาพแวดลอมภายในสถานศึ กษา
สภาพแวดล อ มในสั ง คมและชุ ม ชน (ได แ ก กลุ ม เพื่ อ น สื่ อมวลชน ศาสนาและลั ท ธิ ความเชื่ อ ) บริ บ ทภายนอก ได แ ก
สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน สภาพแวดลอมดาน
การบริหาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ยศ สันตสมบัติ (2544, หนา 15) ไดใหความหมาย เศรษฐกิจ หมายถึง การใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
แลวยังรวมถึงการกําหนดกฎเกณฑในการจัดสรรแบงปนผลประโยชน มีระเบียบและขอกําหนดเกี่ยวกับ “สิทธิใชสอย” และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบในการควบคุมการผลิตและการแบงปนผลผลิต การควบคุมแรงงาน การแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการ
ทับทิม วงศประยูร (2545, หนา 16) ไดใหความหมาย เศรษฐกิจ หมายถึง หนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนวย
ยอยมากมายหลายหนวยรวมตัวกัน ดําเนินการผลิตในสังคมโดยใชหลักการแบงงานกันทําตามความถนัด มีการปฏิบัติ ภายใต
ระเบียบ กฎเกณฑ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่คลายคลึงกันและมีการประสานงานระหวางหนวยยอยโดยตั วเชื่อมที่
เรียกวา สถาบัน ซึ่งไดแก สิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน กรรมสิทธิ์ หนวย
ธุรกิจ ครัวเรือน เงินตรา การวางแผน แนวคิดของการแขงขัน การแสวงหากําไร เปนตน
จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา เศรษฐกิจ หมายถึงลักษณะเกี่ยวกับรายได
ลักษณะเกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะเกี่ยวกับสินคา ลักษณะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ลักษณะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการ ลักษณะเกี่ยวกับธุรกิจ ลักษณะเกี่ยวกับผลกําไร ลักษณะเกี่ยวกับการลงทุน ลักษณะเกี่ยวกับการแรงงาน ลักษณะ
เกี่ยวกับการตลาด ลักษณะเกี่ยวกับผูบริโภค
3. แนวคิดเกี่ยวกับสังคม
สมศักดิ์ ศรี สันติ สุข ( 2536, หนา 23) สั งคม คื อกลุ ม คนหรื อผูค นที่ม าอาศั ยอยู ในบริ เ วณพื้ นที่ เ ดีย วกัน มี
ความสัมพันธซึ่งเกิดจากการติดตอระหวางกัน มีความรูสึกเปนกลุมหรือพวกเดียวกันและยอมรับแบบแผนการดําเนินชีวิตของ
กลุมมาประพฤติปฏิบัติ จนกลายมาเปนสถาบันทางสังคมที่ตอบสนองสมาชิกในสังคมนั้น
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ผองพันธุ มณีรัตน (2521, หนา 19) สังคม คือกลุมของบุคคลที่อยูรวมกัน มีความสัมพันธติดตอซึ่งกันและกัน
บุคคลคนเดียวไมสามารถจะเปนสังคมได สังคมยอมประกอบดวยคนจํานวนมากที่มีการกระทําโตตอบ (interaction) ซึ่งกัน
และกัน
พิชัย ผกากอง (2547 หนา 10) สั งคม หมายถึง กลุ มคนตั้ง แตส องคนขึ้ นไป อาศัย อยู รวมกันเปนระยะเวลา
ยาวนานอยางตอเนื่อง ในบริเวณหรือพื้นที่แหงใดแหงหนึ่งมีอาณาเขตที่ชัดเจน และมีการปฏิสัมพันธตอกันอยางมีระเบียบและ
แบบแผน ภายใตวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่สอดคลองกัน ตลอดจนสามารถเลี้ยงตนเองไดตามสมควรแกอัตภาพ
จากความหมายของนั กวิ ช าการที่ กล าวไว ข างต น สามารถสรุ ป ได วา สั งคม หมายถึ ง การแต ง กาย ศาสนา
ความสัมพันธติดตอซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความผูกพันกันอยางใกลชิดและเหนียวแนน ลักษณะพื้นที่
อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุมชน กฎระเบียบกติกา โครงสรางบริหาร และโครงสรางอํานาจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
สุพัตรา สุภาพ (2518, หนา 119) กลาววา วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ที่แสดงออกถึงวิถี
ชีวิตของมนุษย ในสังคมกลุมใดกลุมหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษยไ ดคิดสร างระเบียบกฎเกณฑใ ชในการปฏิบัติ การจั ด
ระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยมความรู และเทคโนโลยีตางๆในการควบคุมและใชประโยชนจากธรรมชาติ
ส.ศิวลักษณ (2530 อางถึงใน จุฑาพันธ ผดุงชีวิต, 2550, หนา 5) กลาววา วัฒนธรรมหมายถึง ชีวิตทั้งหมดซึ่ง
กลุมชนหนึ่งใดไดประพฤติปฏิบัติกันมาจนเปนวิวัฒนาการสืบตอกันไปเปนชั่วคนและหัวใจของวัฒนธรรมคือภาษาอันเปนพาหะ
ที่สําคัญทางวัฒนธรรม บางครั้งภาษาไดรับการยอมรับวาเปนภาษาศักดิ์สิทธิทั้ง ที่คนในสังคมนั้นอาจมีความรูเกี่ยวกับภาษา
นั้นๆ นอยมาก เชน ภาษาบาลีซึ่งเปนภาษาที่ใชในการบันทึกพระไตรปฎก สะทอนใหเห็นความจริง บางประการ เชน ระบบ
ความคิด ความเชื่อตางๆของผูคนในสังคมนั้นๆ
จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ
(ไดแก เรื่องผีสางเทวดา การนับถือบรรพบุรุษ บุญ บาป กรรม) วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี (ไดแก การเกิด การบวชเรียน
การแตงงาน การตาย ประเพณี) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทํางาน วัฒนธรรมเกี่ยวกับองคการและหนวยงาน วิถีการดํารงชีวิตของ
มนุษย วัฒนธรรมทางวัตถุ (ไดแก เสื้อผา อาหาร ยารักษาโรค บาน รถยนต) วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (ไดแก สังคม ศิลปะ ภาษา
พิธีกรรม)
5. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชยัน วรรธนะภูติ (อางในถึง สุนันทา แสนประเสริฐ,2538,หนา 7-8) ใหความหมาย วิถีชีวิต หมายถึง วิถีชีวิตของ
คนในสังคมหนึ่งๆมีความครอบคลุมชีวิตมนุษยในทุกๆดาน ทั้งดานการทํามาหาเลี้ยงชีพ ความเชื่อ ระบบการเมืองการปกครอง
และสังคม วัฒนธรรมเปนระบบคุณคาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม เปนแบบแผนกําหนดพฤติกรรมของคน วัฒนธรรมเปน
สิง่ ที่ไดรับการปลูกฝงและถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง เพื่อความตอเนื่องและอยูรอดของสังคมนั้น
ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง (2539,หนา 102) ใหความหมาย วิถีชีวิต หมายถึง การดําเนินชีวิตที่รวมไปถึงความคิด
และลั กษณะนิสั ย สิ่ง เหล านี้ร วมเปนวิ ถีชี วิตของคนในแต ล ะสัง คม โดยมีตั วบง ชี้ วิถี ชี วิต ไดแ ก ความคิด คานิ ยม ความเชื่ อ
วรรณกรรม ศาสนาและปรัชญาของสมาชิกในสังคม
จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา วิถีชีวิต หมายถึง พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการ
เดินทาง พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการอยูอาศัย พฤติกรรมการพูดคุย พฤติกรรมการคบเพื่อน พฤติกรรมการการ
เลือกคู พฤติกรรมการเขาสังคม พฤติกรรมการบนโตะอาหาร พฤติกรรมการเรียนรู พฤติกรรมการอานหนังสือ
6. แนวคิดเกี่ยวกับบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ
แพรภัทร ยอดแกว (2556, หนา 1-3 ) ไดกลาวถึง เวียดนามเปนประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ วและต อเนื่ อง แต ผ ลจากการชะลอตั วของเศรษฐกิ จโลก และผลกระทบจากป ญ หาวิ กฤตหนี้ ส าธารณะในยุ โ รป
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สหรัฐอเมริกา และจีน ซึ่งถือเปนตลาดสงออกที่สําคัญของเวียดนาม สงผลใหเศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงในชว งหลายปที่
ผานมา
จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ คือ รายได
ของคนเวี ยดนาม อาชีพคนเวียดนาม ลักษณะสินคาของเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนเงินของประเทศเวี ยดนาม การบริการ
นักทองเที่ยวของประเทศเวียดนาม ลักษณะเกี่ยวกับธุรกิจของคนเวียดนาม ลักษณะเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม
ลักษณะเกี่ยวกับการใชแ รงงานของคนเวียดนาม ลักษณะเกี่ ยวกับตลาดของคนเวียดนาม ลักษณะเกี่ยวกับผูบ ริโภคของคน
เวียดนาม
7. แนวคิดเกี่ยวกับบริบทประเทศเวียดนามในมิติสังคม
สมบัติ ทายเรือคํา (2558, หนา 1-2) ไดกลาวถึง เวียดนามนับเปนประเทศหนึ่งในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเกาแกที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึง ปจจุบัน และโดยที่
เวียดนามมีความสัมพันธ กับจีนมากอนการปฏิวัติร ะบบการปกครอง จึงทํ าใหความเชื่อ ศิ ลปะ วิ ถีการดํารงชีวิ ต ตลอดจน
ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของจีนมีอิทธิพลตอเวียดนามดวย รวมทั้งลัทธิขงจื๊อที่ใหความสําคัญตอการนับถือเซนไหวบรรพ
บุรุษ ลัทธิเตา ที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว ซึ่ง
แมวารัฐบาลคอมมิวนิสตของเวียดนามจะทําลายความเชื่อและศาสนาสวนหนึ่งไปในชวงปฏิวัติระบบการปกครอง แตปจจุบัน
มีการผอนปรนมากขึ้น
จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา บริบทประเทศเวียดนามในมิติสังคม คือ การแตง
กายของคนเวียดนาม ศาสนาคนเวียดนาม ความสั มพันธติดตอซึ่งกันและกัน การพึ่ งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความผูกพันกั น
อย างใกล ชิ ด และเหนี ย วแน น ลั กษณะพื้นที่ อาศั ย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องคนเวี ย ดนาม วิ ถี ชี วิต ของคนในชุ ม ชน
กฎระเบียบกติกา โครงสรางบริหารและโครงสรางอํานาจ
8. แนวคิดเกี่ยวกับบริบทประเทศเวียดนามในมิติวัฒนธรรมประเพณี
ธาริ ณี ป น บ า นกวย (2556,หน า 1-2) ประเพณี ข องเวี ย ดนามศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเทศเวี ย ดนาม ด า น
ศิล ปวั ฒนธรรมของเวีย ดนาม มีค วามแตกตางกั บ ศิล ปวั ฒ นธรรมของไทยอยางมาก ที่เ ป นอยางนี้ เ ปนเพราะเวี ย ดนามถู ก
ปกครองโดยประเทศจีนมาหลายครั้งหลายหน จนอาจเรียกไดวา อารยธรรม วัฒ นธรรมของเวียดนาม คือ วัฒนธรรมของ
ประเทศจีน นั่นเอง โดยเฉพาะทางดานศิลปของโบราณสถาน ตางๆ เชน พระราชวัง วัด สุสาน เปนตน ซึ่งมีความคลายคลึงกัน
จนไมสามารถแยกออกใหเห็นอยาง เดนชัด แมในชวงหลังมานี้ เวียดนามอาจไดรับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส และญี่ปุนอยู
บาง แตในภาพรวมแลวจะคลายคลึงกับประเทศจีน และมีหลักฐานใหเห็นอยูทั่วไปบริเวณ สองขางทางที่พวกเราผานไป เกือบ
ทุกถนน ถาจะกล าวถึง วัฒ นธรรมนั้ นสามารถ แยกแยะออกเปนประเภทตางๆ ไดห ลากหลายในที่ นี้จะกลาวเปรี ยบเที ย บ
ระหวางวัฒนธรรมเวียดนาม กับ วัฒนธรรมไทยหรืออื่นๆ เทาที่จะคนควาได
จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา บริบทประเทศเวียดนามในมิติวัฒนธรรมประเพณี
คือ วัฒนธรรมประเพณีชนควาย ประเพณีเต็ด วัฒนธรรมการแตงการ วัฒนธรรมการละเลน วัฒนธรรมดานอาหาร วัฒนธรรม
ดานภาษา วัฒนธรรมพื้นบานของคนเวียดนาม ประเพณีบูชาเจาแมและเขาทรงของคนเวียดนาม
วิธีดําเนินการ
การศึกษาเรื่องบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงอยูในเชิงอัตลักษณที่
มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
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ผลการศึกษา
1. รายได จะพบวา รายไดคนเวียดนามแตละคน แตละอาชีพ แตละพื้นที่ จะมีรายไดที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ
งานที่ทํา สวนมากชาวเวียดนามจะนิยมคาขาย เนื่องจากเห็นวารายไดดีกวาอาชีพอื่นๆ
2. อาชีพ จะพบวา ประชาชนเวียดนามประมาณ 80 เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว ยางพารา ชา
กาแฟ ยาสูบ พริกไทย การประมง และที่สําคัญประเทศเวียดนามยังทําอาชีพคาขายเปนจํานวนมาก
3. สินคา
3.1 สินคาอุปโภค จะพบวา สินคาที่เวียดนามสวนใหญเปนสินคาประเภทแฟชั่น เชน เสื้อผา รองเทา กระเปา
และเครื่องใชสวนตัว เปนตน
3.2 สินคาบริโภค จะพบวา สวนใหญเปนเวียดนามนิยมรับประทานอาหารประเภทเสน แปง ขนมปง ซึ่งในแตละ
เมนูของอาหารที่ชาวเวียดนามจะมีผักสดประกอบอยูดวย
4. อัตราแลกเปลี่ยน จะพบวา อัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนามในแตละวัน จะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกตางกัน ขึ้นอยู
กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและเศรษฐกิจโลก
5. ตลาด จะพบวา รูปแบบตลาดเวียดนามคลายกับตลาดประเทศไทย มีการนั่งขาย แผงลอยเปนตลาดตลาดเปด มี
ทั้งขนาดเล็กและใหญ ราคาของก็จะแตกตางกันออกไป ขายของทุกประเภท โดยเฉพาะอาหารสด ผักสด เครือ่ งใชสวนตัว และ
เครื่องนุงหม เปนสวนใหญ
6. ผู บ ริโ ภค จะพบวา การบริ โ ภคของคนเวีย ดนาม ส วนใหญนิย มทานอาหารที่ เ ปนเสน ได แ ก เฝอ บุน บะหมี่
ประกอบกับผักสด สวนใหญจะบริโภคอาหารตามขางทางโดยมีโตะเล็กและเกาอี้ตัวเล็ก นั่งรับประทาน
7. การแตงกาย จะพบวา ในปจจุบันการแตงกายของคนเวียดนามคลายตะวันตก เพราะคนเวียดนามสวนมากรับ
อิทธิพลจากนอกประเทศมาก ดั งนั้นรูปแบบการแตงตัวตัวจึงไมแตกตางกันมากคลายกับสากล จะแตกตางเฉพาะเทศกาล
ตางๆของประเทศเวียดนาม ซึ่งจะตองแตงตัวดวยชุดประจําชาติ สําหรับการแตงตัวของผูหญิงเวียดนาม จะมีเปนสัญลักษณที่
รูจักกันเปนชุดคลุมยาวผาขางสูง คอตั้งสูง อาจมีแขนหรือแขนกุด กางเกงขายาวหรือกระโปรง มักเปนสีขาวหรือสีเดียวกับชุด
คลุม มีชื่อเรียกวา “อาว หญาย” หรือ “อาว ซาย” สําหรับผูชายเวียดนาม ชุดแตงกายคลายกับผูหญิงเปนชุด อาวซายแขน
ยาวกางเกงขายาว บางครั้งสวมเสื้อกุยเฮง สวมหมวกสีดําเย็บดวยผา
8. ศาสนา จะพบวา ประเทศเวียดนามจะไมมีศาสนาประจําชาติ แตประชาชนเวียดนามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
ประมาณ 90 เปอรเซ็นต นับถือศาสนาคริสต ประมาณ 7 เปอรเซ็นต และที่เหลือนับถือศาสนาอื่นๆ อีก 3 เปอรเซ็นต
9. การติด ตอสื่อสารซึ่ งกันและกัน จะพบวา คนเวี ยดนามสวนใหญจะใชเ วลาว างมานั่งคุย กัน แลกเปลี่ยนความรู 
ปญหาชีวิต ครอบครัว ซึ่งคนเวียดนามจะไมยึดติดกับการนินทาวารายคนอื่นและจะทักทายกันเปนประจําเมื่อเจอหนากัน
10. การพึ่งพาชวยเหลือเกือ้ กูล จะพบวา ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่ไมเกิดเรื่องความรุนแรงในประเทศ ชุมชน
และครอบครัว เนื่องจากประชาชนเวียดนามคอนขางจะไมนิยมใชความรุนแรงจะมีธรรมเนียมที่วาใครทําผิดก็ใหกลาวคําวาขอ
โทษอยางเดียวเพื่อยุติปญหา การชวยเหลือพึ่งพากันเปนเรื่องที่สําคัญต อคนเวียดนามเมื่อมีปญหาอะไรจะคอยชวยเหลือกัน
เนื่องจากประเทศเวียดนามเคยตกเปนเมืองขึ้นตางประเทศมาเปนเวลานานและไดรวมกันตอสูกับผูนําประเทศ (ประธานโฮจิ
มินห) จนไดรับเอกราช ซึ่งทําใหประชาชนมีความรักความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไขไดปวย
ยามเกิดอุบัติเหตุ ชวยเหลือกันทํางาน แลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหารการกิน และอื่นๆ
11. ขนบธรรมเนีย มประเพณี จะพบวา วิถี ชีวิต ดั้งเดิม ของคนเวียดนาม ส วนมากอาศัย อยูร วมกัน โดยทุกคนอยู
รวมกันเปนชุมชนในระดับครอบครัว ซึ่งธรรมเนียมที่ทุกคนปฏิบัติกันมายาวนาน คือทุกคนต องใหความเคารพผูสูงอายุ ครู
อาจารย และแสดงความเคารพโดยการโคงคํานับ จับมือซึ่งกันและกัน
12. กฎ ระเบียบ กติกา จะพบวา ในประเทศเวียดนามสวนใหญ กฎ ระเบียบ กติกา ของประชาชนคือ ผูหญิงและ
ผูชาย มีความเทาเทียมกัน และยังยกยองผูหญิงดวย ประเทศเวียดนามจะมีวันสตรีสากล
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13. โครงสรางอํานาจทางสังคม
13.1 ระดับประเทศ จะพบว า โครงสรางอํานาจในระดับ ประเทศจะมีประธานาธิบดี เปนผูมีอํานาจอํานาจ
สูงสุด และมีนายกรัฐมนตรีเปนตําแหนงหัวหนารัฐบาล รวมทั้งมีพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ทําหนาที่กําหนดนโยบายดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
13.2 ระดับชุมชน จะพบวา โครงสรางอํานาจระดับชุมชนในประเทศเวียดนามจะมีหัวหนาจังหวัดและหัวหนา
อําเภอ มีอํานาจสูงสุด
13.3 ระดับครอบครัว จะพบวา ในระดับครอบครัว ประเทศเวียดนามจะใหการเคารพผูที่มีอายุมากกวา จะมี
อํานาจสูงสุดในครอบครัว
14. วัฒนธรรมความเชื่อ
14.1 ในเชิงศาสนา จะพบวา ประเทศเวียดนามจะไมมีศาสนาประจํา ซึ่งประเทศเวียดนามใหความอิสระในการ
เลือกศาสนา แตชาวเวียดนามสวนใหญนับถือบรรพบุรุษ แตจะไมเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ นิยมนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน
14.2 ในเชิ ง หลักธรรมชาติ จะพบว า มี ศ รัท ธา และความเชื่ อ ในเรื่อง การบู ชาบรรพบุ รุษ การไหวใ นวั น
ครบรอบวันตาย ซึ่งเปนจารีตที่ชาวเวียดนามยึดถือกันมา
14.3 ในเชิงสังคม คนเวียดนามจะมีความเชื่อและศรัทธาทาน โฮจิมินห อดีตผูนําประเทศซึ่งเปนผูกอบกูเอก
ราชใหชาวเวียดนาม คนเวียดนามจึงมีความนับถือ ศรัทธาในอดีตผูนําคนนี้เปนอยางมาก
15. การละเลน จะพบวา การละเลนของคนเวียดนามในแตละพื้นที่จะมีการละเลนที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
เทศกาลหรือประเพณีของแตล ะชุมชน หมูบาน ชนเผา แตที่ นิยมเลนกั นบอยในป จจุบัน คือ ชักเยอ ตะกร อลอดหวง เป น
การละเลนที่เนนความสามัคคีของชุมชน หมูบาน
16. อาหาร จะพบวา อาหารชาวเวี ยดนามมีค วามคลายคลึ งกั บคนจีนมาก โดยในกลุ มเวีย ดนามตอนเหนือนิย ม
รับประทานอาหารรสชาติออน นิยมดื่มชาและกาแฟรวมถึงสมุนไพร เชน พุทราจีน ขิง น้ําผลไม เปนตน
17. ยารักษาโรค จะพบวา ชาวเวียดนามจะมียาสมุนไพรคลายกับยาจีน เปนจําพวกพืช ตนไม วาน นํามาตากแหง
นําไปตม แลวนํามารับประทานเพื่อรักษาอาการความเจ็บปวด แตปจจุบันยาจําพวกนี้ไมได รับความนิยมเนื่ องจากมียาแผน
ปจจุบันมากขึ้น ชาวเวียดนามจึงไมคอยไดพึ่งยาสมุนไพร ปจจุบันจึงนิยมใชในชนบทหรือชานเมืองเทานั้น
18. ภาษา
18.1 ภาษาพูด จะพบวา ภาษาเวียดนามเปนภาษาทางการของประเทศเวียดนาม เปนภาษาซึ่งคนเวียดนาม
สวนใหญ ใ ช ใ นการสื่ อสารพู ดคุ ย กั นมากถึ งร อยละ 87 ซึ่ง น้ํ าเสีย ง การออกเสี ย งจะมี ลั กษณะคล ายกั บ ภาษาจี น ลั กษณะ
ตัวอักษรมีลักษณะคลายภาษาอังกฤษแตมวี รรณยุกต เชน Xin chào tiếng Việt เปนตน และบางครั้งก็มีคําศัพทแสลงที่ใช
เฉพาะคนเวียดนาม
18.2 ภาษากาย จะพบวา ภาษากายของคนเวียดนามจะนิยมใชใน เวลาพบหนากัน จะทักทายกัน โดยการจับ
มือกัน ซึ่งคลายกับวัฒนธรรมตะวันตก
18.3 ภาษาในการสื่อสาร จะพบวา ประเทศเวียดนามสวนใหญจะสื่อสารภาษาเวียดนามเปนหลัก รองลงมา
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ตามลําดับ
19. พิธีกรรม
19.1 การเกิด จะพบวา พิธีกรรมการเกิดของคนเวียดนาม คือ ชวงเวลาเด็กแรกเกิดครบ 1 เดือน จะมีพิธีการ
อวยพร การตั้งชื่อ และเชิญญาติผูใหญมาเลี้ยงฉลอง
19.2 การตาย จะพบวา พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายของคนเวียดนาม คือ จะจัดงานบูชาคนตายพรอมไวอาลัย
ประมาณ 2-3 วัน การทําพิธีกรรมการครบรอบวันตายและบูชาบรรพบุรุษ
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20. ศิลปะ
20.1 สถาปตยกรรม จะพบวา สถาปตยกรรมของเวียดนามไดรับอิทธิพลจากจีน ดังนั้นอาคารสวนใหญสรางให
เปนรูปสี่เหลี่ยม หลังคามุงดวยกระเบื้องประดับประดาแบบจีน ภาพในการประดับสวนใหญจะเปนไมแกะสลัก มีลวดลายแบบ
จีน ซึ่งถือเปนลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาปตยกรรมเวียดนาม
20.2 ดนตรี จะพบวา เครื่องดนตรีของคนเวียดนามนั้นโดยสวนใหญแลวจะประกอบดวยเครื่องดนตรี 5 ชิ้น
คือ Nhi , Trannh , Nguyet , Ty และ Tam เรียกวาการรวมตัวของเครื่องดนตรี 5 ชิ้น ที่สมบูรณแบบ เครื่องดนตรีเหลานี้
อาจจะเปนองคประกอบที่ธรรมดาแตกลับสามารถถายทอดอารมณไดอยางจับใจ
20.3 นาฎศิ ลป จะพบว า นาฏศิล ปข องคนเวี ยดนามมีลั กษณะลีล าท าทางการรํา อั นเปนศิล ปะที่ออนชอย
ไดแก ระบํา เด เวียน เด ซึ่งเทียบไดกับศิลปะพื้นเมืองของไทย ซึ่งเปนการรายรําที่แสดงถึงชีวิตมีความสุข และความรักของคน
ชนบท ระบําซานห เทียบ โก เดียว เปนการเตือนใหระลึกถึงสมัยที่รุงเรืองของดนตรีบริสุทธิ์ของเวียดนาม นอกจากนี้นาฏศิลป
บางอยางของคนเวียดนามก็ไดรับอิทธิพลมาจากจีน
20.4 จิตรกรรม จะพบวา เวียดนามไดแบบมาจากจีนหลายอยางและในสมัยที่ตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส
ภาพเขียนตางๆของเวียดนามไดนํามาดัดแปลง และเจือปนดวยศิลปกรรมฝรั่งเศสดวย จิตรกรรมจึงมีทั้งสองแบบ คื อ ทั้งแบบ
ยุโรป และแบบของทางตะวันออก ซึ่งมีสองชั้นดวยกัน ประกอบไปดวย จิตรกรรมชั้นสูงและจิตรกรรมชั้นต่ํา
20.5 ประติมากรรม จะพบวา งานประติมากรรมสวนใหญ ที่เห็นตามโบราณสถานที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา
จะมีรูปภาพและลวดลายเปนสัตวตางๆ เชน มังกร มา เตา และนกอันเปนสัญลักษณแหงความยั่งยืน ความมั่นคง ความสุข
สําราญของชีวิต งานประติมากรรมดานรูปกินรี แจกัน เสาแกะสลัก เครื่องปนดินเผาถูกตกแตงเปนลวดลายพวงมาลัย เปนตน
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ กษาสรุป ได วามิติ เศรษฐกิ จ สัง คม วั ฒนธรรมประเพณี ส งผลต อวิ ถีการดํารงชีวิตประจําวันของคน
เวียดนาม ดังนี้
1. มิติเศรษฐกิจ จากสภาพเศรษฐกิจเวียดนามที่อยูในชวงกําลังพัฒนาประเทศ ภายหลังสิ้นสุดสงครามมาไมนาน ทํา
ใหวิถีชีวิตประชาชนเวียดนาม มีความขยัน ประหยัด อดออม ใชชีวิตแบบเรียบงาย ไมฟุงเฟอ
2. มิติสังคม จากสภาพสังคมเวียดนามที่มีลักษณะเปนแบบระบบสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสตเปนองคกรทาง
การเมืองสูง สุด สงผลให วิถีชี วิตประจํ าวันของประชาชนคนเวี ยดนามอยูในกรอบ กติกา กฎเกณฑและโครงสรางที่ รัฐ บาล
กําหนดขึ้น ไมมีความอิสระในการออกเสียงทางการเมืองรวมไปถึงการนับถือศาสนา
3. มิติวัฒนธรรมประเพณี จากวัฒนธรรมประเพณีของเวีย ดนามที่มีลักษณะที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนและ
ฝรั่งเศส สงผลใหวิถีประจําวันของคนเวียดนามดูแบบทันสมัย ไมตกยุค มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจีนและฝรั่งเศสเขา
ดวยกัน ไดแก ลักษณะการแตงกาย การใชชีวิตคูแบบตะวันตก การมีประเพณีไหวบรรพบุรุษแบบจีนที่เรียกวา เต็ด (Tet)
เอกสารอางอิง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.2556.โครงการการสํารวจขอมูลเพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงลึก.
สืบคนวันที 15 ธันวาคม 2559 จากhttp://www.aseanthailand.org/1Vietnam_Info.pdf
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ของการเลือกตั้ ง: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม. เชี ยงใหม: ภาควิชารั ฐศาสตร/ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พิทยา บวรวัฒนา.2532.การบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.กรุงเทพมหานคร.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1167

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

แพรภัทร ยอดแกว.2556.จํานวนประชากรของคนเวียดนาม.สืบคนวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จากhttp://www.
aseanthailand.org/1Vietnam_Info.pdf.
ยศ สันตสมบัติ, (บก.). (2551). “บทนํา”. ใน อํานาจ พื้นที่ และอัตลักษณทางชาติพันธุ: การเมือง วัฒนธรรมของรัฐชาติ ใ น
สังคมไทย, หนา 1-38. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน).
สมศักดิ์ ศรีสั นติสุข, & สุวรรณ บัวทวน. (2527). การเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมของชุมชนสองแหงในจังหวั ด
ขอนแกน: หมูบานอัมพวันและหมูบานคําแกนคูณ. ขอนแกน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สุร าวุ ฒิ เกษมณี โ ชติ นันท. 2556.ป จจั ย สภาพแวดแล มและวิถี ชี วิตของนักศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ฮานอยกรณี ศึ กษานั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยฮานอย.สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตร บัณทิต.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
เอกสารสําเนา. (2556). มหาวิทยาลันฮานอย

1168 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
House and land tax administration of Krachab Municipality, Rachaburi Province
ธิดารัตน สืบญาติ
ดร. ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี 2. ศึกษากระบวนการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี และ 3. สงเสริมมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอุปนัย
แบงเปน 3 ขั้นตอนคื อ 1. ศึกษาขอมูลทั่ วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จัง หวัดราชบุ รี
เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึ กโดยสั มภาษณนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จํ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจั บ
จํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน 2. ศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษี
โรงเรื อนและที่ ดิ นของเทศบาลตํ าบลกระจั บ จั งหวั ดราชบุ รี โดยการสัม ภาษณ แบบเชิ ง ลึก (In-depth Interview) กั บ
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับจังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน และศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาล
ตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูอํานวยการกองคลังจํานวน 1 คน
และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมู ล
ทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่จํากัดในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ประชาชนสวนใหญเนนการทําเกษตรกรรรม อยางไรก็ตามการมีพื้นที่จํานวนจํากัดของทางเทศบาล ไมไดเปนอุปสรรค
จากการจัดเก็บรายไดของเทศบาล เนื่องจากมีการบริหารที่จัดลําดับความสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาค
เปนธรรมกับประชาชน 2. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีกระบวนการ
ที่เปดโอกาสในผอนชําระภาษีที่ติดคาง ทําใหเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีไดสะดวกขึ้น และมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการทํางาน ผานแผนที่ภาษี
เพื่อใหงายตอการเขาถึงขอมูล และสรางความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การบริหาร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล
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Abstracts
This research was house and land tax administration of Krachab Municipality, Rachaburi Province.
The objectives were: 1) to study general data in collecting of house and land tax administration 2) to study
the process of collecting in house and land tax administration 3) to support the ways of collecting of house
and land tax administration of Krachab Municipality. This research was qualitative research by collecting
the data with inductive in qualitative research. Firstly, it was studied in general data of house and land
tax of the municipality by in-depth interview with the one mayor, two vice mayors and one secretary of
mayor. The secondly, it was studied the process of house and land tax of the Krachab municipality by
in-depth interview with the one mayor. Finally, it was studied the ways of house and land tax administration
of Krachab Municipality by focus group with one fiscal director and twelve provincial staffs in Krachab
Municipality. The instruments were collected data with in-depth interview and focus group. The results of
this research were: 1) it was limited area in collecting of house and land tax administration of Krachab
Municipality. Moreover, the population were agriculture and limited area but it can be collected house
and land tax effectively and equity. 2) The processes of house and land tax administration were given
an opportunity to pay tax as you earn. So, Krachab Municipality had the high technological forms and it
can be occurred benefit in work by tax mapping.
Keyword: administration, house and land tax, local administration, municipality
บทนํา
ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีที่หลากหลายประเภทซึ่งเปนรายรับหลักของรัฐบาล กระบวนการบริหารงานจึงตองมี
ประสิท ธิภาพและมีความเที่ย งตรงต อผูไดรั บนโยบายจากการปฏิ บัติ งานของรัฐ บาล ซึ่ งปรากฎวาในแตละป รัฐบาลมีความ
จําเปนที่จะตองใชจายเพิ่มขึ้นอยางมากมายทุกป สงผลใหรัฐบาลมีความจําเปนจะตองเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น การเก็บ
ภาษีอากรไดมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการเสียภาษี (tax capacity) ของประชาชนเปนสําคัญหรือระดับของ
รายไดประชาชาติ ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และระดับของการคาระหวางประเทศ เปนตน จึงไดเกิดปญหาการจัดเก็บ
จากสวนกลางและสงผลกระทบลงมาสูองคกรปกครองส วนทองถิ่ นจัดเก็ บภาษีได นอยลง ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดีนั้น
จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในการเสียภาษี และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําหนาที่ในการจะเก็บภาษีให
เป นระบบในพื้ นที่ ของตนเอง เพื่อให ทองถิ่ นสามารถปฏิบั ติต ามนโยบายของรั ฐบาลได อย างมีป ระสิท ธิภ าพ (เกริกเกี ยรติ
พิพัฒนเสรีธรรม, 2552: 135-136)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในไทยนั้น มีรูปแบบการจัดเก็บภาษีหลายประเภท ภาษีที่จัดเก็บจากทรัพยสินประเภท
อสังหาริมทรัพยที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน คือ ภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บ แตเนื่องจากแนวนโยบาย
ภาครัฐในปจจุบันที่ไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนกฎหมายภาษีทรัพยสินฉบับ
ใหม ใหนํามาใชแทนพระราชบัญ ญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิ น พ.ศ. 2475 และพระราชบัญ ญัติภ าษีบํ ารุง ทองที่ พ.ศ. 2508
เนื่องจากทางภาครัฐและกลุมนักวิชาการตางๆ เห็นวากฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายวาดว ยภาษีบํารุง
ทองที่ ที่บั ง คับ ใช อยู นั้น ยัง มีข อบกพร องหลายประการ กลาวคือ ฐานภาษี และอั ต ราภาษีที่ จัดเก็บ ไม มี ความเหมาะสมกั บ
สภาวการณของประเทศไทยในปจจุบัน การประเมินภาษี ตามกฎหมายภาษีทั้ง สองฉบับ ไมมีค วามสอดคลองกัน รวมไปถึ ง
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ขั้นตอนการดําเนินการและการปฏิบัติการในเรื่องตางๆที่แตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีรายไดนอยจากการจัดเก็บภาษี (ภาวดี เกิดทุงยั้ง, 2555: 2)
ปญหาของกระบวนการจัด เก็บ ภาษีโ รงเรือนและที่ ดินขององคกรปกครองส วนทองถิ่นนั้น เปนสิ่ งสําคั ญที่จะตอง
ดําเนินการแกไข โดยเทศบาลนับไดวาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่รัฐบาลกระจายอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเอง
และบริหารงานภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว มีหนาที่ในการอํานวยการและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและยังเปนการสงเสริมใหประชาชนรูจักปกครองตนเอง อยางไรก็ตาม ในการ
พิจารณาถึ ง ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นาความเจริ ญ ให ท องถิ่ นตลอดจนการบริ การในดานสาธารณู ป โภคต างๆ ให แ ก
ประชาชนเทศบาลจะมีความสามารถเพียงใดยอมขึ้นอยูกับรายไดเปนหลัก โดยความไมเหมาะสมตางๆของภาษีโรงเรือ นและ
ที่ดิน จึงเปนที่มาของการศึกษาการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อลดปญหาของ
ความไมถูกตองของกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทองถิ่นจะเปนตัวแปรสําคัญในการจัดเก็บภาษี
ไดอย างมี คุณภาพ โดยอาศัย ประชาชนใหค วามรวมมือและสรางความประทับใจในการใหบริ การของเทศบาล พัฒนาองค
ความรูความสามารถทางดานภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับประชาชนและผูที่เกี่ยวของใหสามารถตอยอดและสรางบรรทัดฐาน
ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สุพรรณษา สุขเจริญ, 2557: 91)
จากความทาทายขางตนของการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทําให
ผูวิจัยทําการศึกษาในบทความเรื่อง การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดย
ผูวิจัยไดพิ จารณาถึง ประเด็นป ญหาของข อมูลการจั ดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร มี
ขั้นตอนอยางไร และสามารถปรับตัวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะบังคับใชในป 2560 ไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการ
การจัด เก็บ ภาษี และมาตรการสง เสริมการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ ดินใหมี ประสิท ธิภ าพมีกระบวนการอย างไร เพื่ อนํ า
ผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาและตอยอดรูปแบบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และ
เปนแนวทางการพัฒนาสําหรับเทศบาลในทองถิ่นของประเทศไทยไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อสงเสริมมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การบริหารการจัด เก็บ ภาษี โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตํ าบลกระจับ จังหวัดราชบุรี นั้นมี แนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดทําการคนควาดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาษีอากร
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน

การบริหารการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและทีด่ ินของ
เทศบาลตําบลกระจับ
จังหวัดราชบุรี

มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบงเปน 3 ขั้นตอนประกอบดวย
1. ศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เปนการสัมภาษณ
แบบเชิ งลึก (Indepth Interview) โดยสั มภาษณ นายกเทศมนตรีตํ าบลกระจับ จํ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตํ าบล
กระจับจํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน
2. ศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) กับนายกเทศมนตรีตําบลกระจับจังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน
3. ศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบ
การสนทนากลุม (Focus Group) กับ ผูอํานวยการกองคลังจํ านวน 1 คน และพนั กงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจั บ
จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน
เมื่อไดบทสัมภาษณจากประเด็นสําคัญทั้ง 3 ขั้นตอนขางตน ประกอบดวย 1. ขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จัง หวัด ราชบุรี เปนการสัมภาษณ แบบเชิง ลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับจํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน 2. การศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ
จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับนายกเทศมนตรีตําบลกระจับจังหวัดราชบุรี จํานวน 1
คน และ 3. การศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณ
แบบการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูอํานวยการกองคลังจํานวน 1 คน และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ
จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูล (Content Analysis) ผาน
การบรรยายโดยสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะในลําดับถัดไป
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย
1. นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
จํานวน 1 คน
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
จํานวน 2 คน
3. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
จํานวน 1 คน
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4. ผูอํานวยการกองคลัง
5. พนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ

จํานวน 1 คน
จํานวน 12 คน
รวมจํานวนทั้งหมด 17 คน

ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
ผูวิจัย ไดทํ าการสั ม ภาษณ ผู บริ หารของเทศบาลตํ าบลกระจับ จั ง หวั ด ราชบุ รี แบบเจาะลึก จากการศึ กษาพบว า
เทศบาลตําบลกระจับ มีพื้นที่ตั้งอยูทางตอนใตของอําเภอบานโปงเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะกับการปลูกพืช ทําไรและทํานา และ
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเปนที่อยูอาศัย มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 9.1 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งสิ้น 7,903
รายแบ งเปน 12 ชุม ชน ดั งนั้ นประชาชนสวนใหญ จะอาศัย การพึ่ งพาตนเองเป นหลัก โดยเห็ นไดจากการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมที่มีจํานวนมาก อยางไรก็ตามการมีพื้นที่จํานวนจํากัดของทางเทศบาล ไมไดเปนอุปสรรคจากการจัดเก็บรายได
ของเทศบาล เนื่องจากมีการบริหารที่จัดลําดับความสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาคเปนธรรมกับประชาชน
ซึ่งรายไดของเทศบาลไดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหสวนหนึ่ง และจัดเก็บเองสวนหนึ่ง รายไดที่จัดเก็บเองคือ ภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษี ปาย ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และค าธรรมเนี ยมใบอนุญาตต างๆ (นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลกระจับ รอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระจับ และะเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ, 2560)
ตารางที่ 1 : แสดงขอมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, ขอมูลจํานวนผูเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, 2559
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
หางสรรพสินคา
โรงงานอุตสาหกรรม
อูตอรถบัส
โชวรูมรถยนต
ฟารมหนู
หองเชา
รานคาและอื่นๆ
รวมจํานวน

จํานวน
2 ราย
17 ราย
13 ราย
4 ราย
6 ราย
56 ราย
204 ราย
302 ราย

จากตารางที่ 1 พบวาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีโดย
การสัมภาษณผูบริหารแบบเจาะลึก จะมีผูเสียโรงเรือนและที่ดินจํานวน 302 ราย ซึ่งรานคาจะมีจํานวนสูงสุดในการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และหางสรรพสินคาจะมีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 ราย ซึ่งจะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญจะทําอาชีพ
สวนตัวในการคาขายในเทศบาลตําบลกระจับ จึงทําใหรายรับจากภาษีโรงเรือนและที่ดินสวนใหญมาจากประชาชนที่ทําอาชีพ
เปดรานคาในเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จึงทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มาจาก
ประชาชนสวนใหญข องเทศบาล แมห างสรรพสินค าจะมี ขนาดที่ ใหญแ ตมีจํานวนที่นอยจึ งจั ด เก็บภาษี โรงเรือนที่นอยกว า
รานคาทั่วๆไป ทําใหผูวิจัย สามารถสรุปไดวา การจั ดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิ นยังมีชองโหวทางดานจํา นวนและขนาดของ
โรงเรือน การที่มีจํานวนรานคาจํานวนมากอาจไมสงผลใหเกิดรายรับของเทศบาลกระจับที่มีประสิทธิภาพ แตอาจกลายเปน
ผลกระทบทางออมที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
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ตารางที่ 2 : แสดงผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, ขอมูลผลการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน, 2559
ประจําป 2557 (บาท)
ประจําป 2558 (บาท)
ประจําป 2559 (บาท)
รายการ
ประมาณการรับ
รับจริง
ประมาณการรับ
รับจริง
ประมาณการรับ
รับจริง
ภาษีโรงเรือน
7,850,000
8,753,744
8,800,000
9,102,910
9,300,000
9,345,567
และที่ดิน
จากตารางที่ 2 พบว าผลการจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อนและที่ ดิ นของเทศบาลตําบลกระจั บ จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยการ
สัมภาษณผูบริหารแบบเจาะลึก มีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายรับในทุกปทั้ง 3 ปตั้งแตปงบประมาณ 2557-2559 โดยจาก
การวิเคราะหผูวิจัยสามารถสรุปไดวาของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีนั้นไดมีการตั้งประมาณการรายรับของแตละปที่
ชัดเจน แตเมื่อจัดเก็บจริงกลับสูงกวางบประมาณที่ไดตั้งไว ซึ่งเปนคาปรับอัตราดอกเบี้ยทางภาษีที่ทําการจายไมตรงเวลาตางๆ
ทําใหเกิดปญหาตามมาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ในอนาคตอาจมีจํานวนผูที่จายภาษีนอยลง
2. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหารของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี แบบเจาะลึก จากการศึกษาพบวา ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินที่ใชตอเนื่องกันกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
ผูที่มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ ผูที่เปนเจาของทรัพยสินของโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น เชน เปนเจาของตึกอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆที่อยูในเทศบาล ซึ่งใชสําหรับผลประโยชนที่เปนสถานประกอบการตางๆ เชน ใหเชาหรือใหผูอยูอาศัยอยู
ในลักษณะนี้จะตองเสียภาษีใหกับทางเทศบาล สวนทรัพยสินที่ตองเสียภาษี ไดแก 1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ใหเชา เชน
หองแถว ตึกอาคารพาณิชย โรงแรม หอพัก แตในสวนของโรงแรมกับหอพักจะมีจํานวนนอย 2. ผูที่ทําการคาขายและเก็บ
สินคา เชน รานคาทั่วๆไป โรงภาพยนตหรือโกดังเก็บสินค าตางๆ 3. กิจการที่เปนประเภทการประกอบอุตสาหกรรม เช น
โรงเลื่อย โรงสี และ 4. การใชที่อยูอาศัยใหผูคนที่รูจักอาศัยอยู (นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระจับ, 2560)
การยื่นแบบภาษีเจาของทรัพยสินมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อเสี ยภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของ
ทุกๆป การคํานวณการประเมินคาเสียภาษี จะมีอัตราในการคํานวณของทางราชการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคื อ ภาษี
โรงเรือนและที่ดินคิดเปนรายปของทรัพยสินในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บานใหเชาในอัตราคาเชาเดือนละ 1,000
บาทจะคิดรายปในอัตราคือ 1,000 คูณ 12 เดือน แลวทําเปนเปอรเซนตออกใหเห็นความแตกตาง คาภาษีจะเทากับ 1,500
บาท หลักฐานที่ตองนําไปแสดงการเสียภาษี เช น สําเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขาย บัตรประชาชน สําเนาทะเบี ยนบาน
หนัง สือมอบอํานาจกรณี ที่ให ผูอื่นมาดําเนิ นการแทน และทะเบีย นการคา ทะเบี ยนพาณิ ชย ทะเบี ยนภาษีมู ลคาเพิ่ ม หรื อ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการกอสรางสถานที่นั้นๆ สวนภาษีผูที่รับประเมินจะชําระภาษีปละครั้งตามคาเชา ตามอัตราที่เทศบาล
คํานวณอัตรารอยละ 12.5 ของรายป ถาภาษีจะเทากับคารายปคูณกับ 12.5% และการกําหนดชําระเมื่อเจาของทรัพยสินมา
ยื่นแบบประเมินรายการแลวก็ตองไปชําระภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ถัดจากการรับแจง ถาชําระไมเกิน 1 เดือน และเกิด
พนกําหนดจะตองเสียคาปรับในอัตราไมเกิน 1 เดือนเพิ่มรอยละ 2.5 ถาเกิน 1 เดือนขึ้นไป แตไมเกิน 2 เดือนจะเสียในอัตรา
รอยละ 5 ของภาษีที่คาง ถาเกิน 2 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 3 เดือนจะเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ของภาษีที่คาง ถาเกิน 3 เดือนขึ้นไปแต
ไมเกิน 4 เดือน จะเสียในอัตรารอยละ 10 ของภาษีที่คาง แตถาเกิดการผอนชําระจะตองมีวงเงินคาภาษีที่จะตองผอนชําระ
ตั้งแต 9,000 บาทขึ้นไปถึงจะผอนชําระไดภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และแบงออกเปน 3 งวด
เทาๆกัน ถาไมชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ทางเทศบาลจะตองออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึกอาญัติหรือขายทอดตลาด
ของผูที่จะตองชําระ ซึ่งเปนกระบวนการตามระเบียบขอบังคับกฎหมายที่จะตองดําเนินการใหถูกตอง และขั้นตอนของการเสีย
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ภาษีคือ ยื่นเอกสารที่เทศบาลและเอกสารที่ใชติดตอ เชน ทะเบียนบาน บัตรประชาชน ทะเบียนพาณิชย แผนที่ตั้งราน หรือ
หนังสือมอบอํานาจ และขั้นตอนของการใหบริการ ดังนี้ 1. ยื่นแบบเพื่อประเมินอัตราภาษีที่ตองชําระ 2. ตรวจสอบเอกสาร
เพื่อทําการประเมิน 3. เมื่อชําระแลวเทศบาลจะทําการออกใบเสร็จรับเงินใหผูเสียภาษี
ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถกลาวสรุปไดวา กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัด
ราชบุรี มีกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมีการเปดโอกาสใหผูชําระภาษีสามารถผอนชําระ
ภาษีไดตั้งแตยอดคางชําระ 9,000 บาทขึ้นไป จึงสงผลใหการจัดเก็บภาษีมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหผูเสีย
ภาษีสามารถยืดหยุนในการชําระภาษีใหตรงกําหนดการชําระใหมากขึ้น
3. มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
ผูวิจัยได ทําการสัมภาษณ ผูบริ หาร ที่ เกี่ย วของกั บมาตรการการจัดเก็บภาษีโ รงเรือนและที่ดิ นของเทศบาลตํ าบล
กระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบการสนทนากลุม (Focus Group) จากการศึกษาพบวา มีการจัดทําโครงการเพื่อ
สรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูประกอบการมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด ประกอบดวย 1. โครงการแจกของชํารวย
ใหผูมาชําระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 2. โครงการตรวจเยี่ยมผูประกอบการบานเชา โดยการใหเจาหนาที่เทศบาลที่
รับผิดชอบโครงการออกไปพัฒนาทําความ สะอาด พนยุง บริเวณบานเชาของผูประกอบการ 3. โครงการบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่ นอกเวลาราชการ และ 4. โครงการ เดลิเวอรี่ บริการรั บชําระภาษีถึงหน าบาน ซึ่ งการประชาสัมพั นธเพื่อให
ความรูความเขาและความเขาใจถึงประโยชนของการเสียภาษีและหนาที่ของพลเมืองที่ดี โดยมีการจัดอบรมตามโครงการตางๆ
เชนโครงการจัดฝกอบรมใหความรูความเขาเรื่องการชําระภาษีแกผูประกอบการ โดยมีการประชาสัมพันธหลายช องทาง คือ
เว็บ ไซต จดหมายข าว ปายประชาสั มพั นธ แผ นพั บ เสีย งตามสาย หนวยประชาสัม พันธเ คลื่อนที่ จดหมายแจ งผู เ สีย ภาษี
โดยตรง สื่อสังคมออนไลน (ผูอํานวยการกองคลัง และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร,ี 2560)
การจัด ทําแผนสํารวจผูประกอบการรายใหมได จัด ทําเปนประจําปทุกป โดยมีเ จาหนาที่ที่รั บผิ ดชอบในเรื่ องการ
จัดเก็บภาษีเปนผูออกสํารวจภาคสนามมีการพบปะผูประกอบการ เพื่อใหคําแนะนําแกผูประกอบการ ไดเขาใจถึงขั้นตอนการ
ชําระภาษี และผูประกอบการสามารถชําระภาษีดวยความสมัครใจ โดยแนวคิดตางๆในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวิ สัยทัศน
เรื่องมาตรของการจัดเก็บดังนี้ 1. ดานพัฒนาบุคลากร ตองใหมีจิตสํานึก เหมือนกับการเปนเจาของกิจการตนเอง ในเรื่องของ
การจัดเก็บโดยที่ตองกําหนดมาตรฐานการใหบริกรจัดหาเครื่องมือ ใหมีความทันสมัย มีการฝกอบรมพนักงาน ประชุมใหรูถึง
แนวทางการทํ างานใหมีอัธยาศัยไมตรีที่ จะบริการประชาชนตลอดเวลา และสุด ทายคือตองแบ งหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานใหชัดเจน 2. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนารายได คือ มีการจัดอบรมเจาหนาที่จัดเก็บรายได โดยตองใหมี
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้นโดยที่ใหเจาหนาที่มีการอบรมที่ไดรับความรูใหมๆมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน ตองสรางราคา
มาตรฐานและมีวิธีการคํานวณในเรื่องของการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงระบบมีแผนที่ภาษีเขามาเพื่อเปนเครื่องมือในการใชในการ
จัดเก็บ แผนที่ ภาษีจะครอบคลุ มทุ กอยางโดยจะรูวาที่ ดินอยู ในบริเ วณไหน และเป นของใคร จึ งจะสามารถทําให เ ทศบาล
สามารถจัดเก็บภาษีไดถูกตอง สรางความเปนธรรมใหกับองคกร และจัดเก็บภาษีไดอยางรวดเร็วขึ้นและสามารถตรวจสอบผู
เสียภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถกลาวสรุปไดวา มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัด
ราชบุรีนั้น ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการใหบริการแกผูเสียภาษี เชน การทําแผนที่ภาษี เพื่อใหทราบถึงตําแหนงที่ชัดเจนของการจัดเก็บภาษี และทําการ
จัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง
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สรุป
การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี ประชาชนสวนใหญจะอาศัย
การพึ่งพาตนเองเปนหลัก มีการบริหารที่จัดลําดับความสําคัญกอนหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความเสมอภาคเปน
ธรรมกั บ ประชาชน โดยผลการจั ด เก็ บ ภาษี โรงเรื อนและที่ ดิ น มี การเพิ่ม ขึ้ นของงบประมาณรายรับ ในทุ กปทั้ ง 3 ปต ั้ ง แต
ปงบประมาณ 2557-2559 โดยจากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถสรุปไดวาของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีนั้นไดมีการ
ตั้งประมาณการรายรับของแตละปที่ชัดเจน แตเมื่อจัดเก็บจริงกลับสูงกวางบประมาณที่ไดตั้งไว ซึ่งเปนคาปรับอัตราดอกเบี้ย
ทางภาษีที่ทําการจายไมตรงเวลาตางๆ ทําใหเกิดปญหาตามมาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ในอนาคตอาจมีจํานวนผูที่จาย
ภาษีนอยลง โดยกระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ซึ่งมีการเปดโอกาสใหผูชําระภาษีสามารถผอนชําระภาษีไดตั้งแตยอดคางชําระ 9,000 บาทขึ้นไป จึงสงผลใหการจัดเก็บภาษีมี
ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหผูเสียภาษีสามารถยืดหยุนในการชําระภาษีใหตรงกําหนดการชําระใหมากขึ้น ทําให
เทศบาลเกิดการสงเสริมมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการแกผูเสียภาษี เชน การทําแผนที่ภาษี เพื่อให
ทราบถึงตําแหนงที่ชัดเจนของการจัดเก็บภาษี และทําการจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง
การอภิปรายผล
ประเทศไทยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบการจัดเก็บภาษีหลายประเภท ซึ่งภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินไดมีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด แตเนื่องจากแนวนโยบายภาครัฐในปจจุบันที่ไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนกฎหมายภาษีทรัพยสินฉบับใหม ใหนํามาใชแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ทํ าใหภ าษีโรงเรือนและที่ดิ น ยัง มีขอบกพรองหลายประการ
กลาวคือ ฐานภาษีและอัตราภาษีที่จัดเก็บไมมีความเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศไทยในปจจุบัน การประเมินภาษีตาม
กฎหมายภาษีทั้งสองฉบับไมมีความสอดคลองกัน รวมไปถึงขั้นตอนการดําเนินการและการปฏิบัติการในเรื่องตางๆที่แตกตาง
กัน ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดนอยจากการจัดเก็บภาษี
จากป ญ หาการการจั ด เก็ บ ภาษี องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ นทํ าให เ ทศบาลแต ล ะเทศบาลของประเทศไทยได มี
กระบวนการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีที่มีมาตรการในการสงเสริมการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเกิดการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและสามารถตอบสนอง
ตอความต องการของประชาชนอย างทั่ วถึ ง เทศบาลตํ าบลกระจั บ เป นเทศบาลที่ มี พื้ นที่ ใ นการบริ ห ารงานค อนข างน อย
ประชาชนส วนใหญประกอบอาชีพ โดยการพึ่ง พาตนเอง ใชชี วิตแบบพอเพียงหรือรับ จางทํ างานบริษัทและในโรงงานตางๆ
สังคมที่อยูจึงเปนสังคมการเมืองขนาดเล็ก การทํางานของบทบาทผูนําจะตองอาศัยทีมงานหรือผูสนับสนุนและใหความรวมมือ
ที่จะตองมีเปาหมายในการบริหารงานที่ดีโดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานใหถูกตอง
ตามขอระเบียบโดยชอบตามกฎหมาย โปรงใส มีความสุจริต ซื่อสัตย รับผิดชอบและทํางานใหสําเร็จตามแผนงานที่ ไดวางไว
แม บ างครั้ ง จะต อ งเจอกั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคจะต อ งทํ า การแก ไ ขให ลุ ล วงสํ า เร็ จ ได ด วยดี โดยเป น ตั ว อย า งที่ ดี ใ ห กั บ
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งถือยึดการบริหารงานในการรับฟงความคิดเห็นของสวนรวมเปนสําคัญ เพราะวานอกจากภาคประชาชน
เทศบาลยังมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีองคประกอบในการจะนําพาใหงานของเทศบาลราบรื่นลุลวงไปดวยดีซึ่งตองใชหลักการ
และเหตุผลในการบริหารงานจึงจะประสบความสําเร็จ
ในปจจุบันไดเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆที่สามารถนํามาประยุกตใชกับองคกรเพื่อใหงานประสบผลสัมฤทธิ๋
ทําใหเทศบาลเนนการบริการเปนเลิศ รวดเร็ว ทันใจ ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผานเวทีประชาคมตางๆซึ่งสวนใหญแลวจะมีการลงพื้นที่ทุกชุมชนและนําสิ่งของตางๆไปรวมบริจาคทําให เกิด
การมีสวนรวมในชุมชนและเทศบาลไดนําขอคิดจากเวทีประชาคมมารวมกันแกไขเพื่อเขาถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งการ
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เทศบาลไดใชโซเชียลของเทคโนโลยีตางๆ เชน กลุมไลน ทั้งของพนักงานและประชาชนเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาตางๆของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และยังมีกลุมอาสาสมัครที่ใหความรวมมือ ซึ่งเปนความรับผิดชอบในดานพัฒนา
ชุมชนเพื่อแจงขอมูล ขาวสารใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นคณะผู บ ริหารของเทศบาลตํ าบลกระจั บ
จังหวัดราชบุรีตองมีแนวความคิด แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเมื่อมีปญหาจะตองดําเนินการแกไขใหทันถวงที
จึงจะทําใหเกิดการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการในการสงเสริมการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาล
ตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหาร
ภาษีอากรและรายไดของรับ : หลักการและเนวปฏิบัติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ผลงานวิจัยพบวา การบริหารจัดเก็บภาษี
อากรเปนหัวใจสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนใหระบบภาษีสามารถสรางรายไดใหแกรัฐบาลไดตามที่ตองการภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับงานวิจัยของ Mochida (2008) ที่ไดศึกษาเรื่อง Fiscal Decentralization and
Local Public Finance in Japan ผลงานวิจัยพบวา การกระจายรายไดขององคกรปกครองสวนท องถิ่นนั้น ไดมีการสราง
แรงจูงใจใหกับประชาชนและเทศบาล ใหเกิดการกระตุนในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นไดอยางมประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการแกไขปญหาในการบริหารงานของการจัดเก็บภาษีใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชนไดอยางยั่งยืน
ดัง นั้นมาตรการในการสง เสริม การจั ดเก็บ ภาษีโ รงเรื อนและที่ดิ นของเทศบาลตําบลกระจั บ จัง หวั ดราชบุรี เป น
แนวทางสําคั ญในการประยุกตใ ชให เกิด ประโยชนต อชุม ชน ผานเทคโนโลยี ตางๆของสั งคม และใหเกิ ดการมี สวนร วมของ
ประชนอยางแทจริง ซึ่งมีลักษณะของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเกิดความเสมอภาคกับประชาชน และใหโอกาสใน
การรับรูขาวสารตางๆใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอยางแทจริง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ดานนโยบาย
1. รัฐบาลควรกระตุน สราง และสงเสริมนโยบายดานภาษีโรงเรือนและที่ดินใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. รัฐบาลควรสงเสริม การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของทองถิ่นผานการสนับสนุนและใหองคความรู เชน การ
จัดสัมนาและลงมือใหความรูอยางเปนรูปธรรม 1 เดือนตอครั้ง เปนตน
ดานปฏิบัติ
1. รัฐบาลควรมีการประสานงานกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง และเพิ่มรู ปแบบการจัด เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให
เหมาะสม เพื่อใหนโยบายไดรับการประเมินผลไดอยางสมบูรณ
2. เทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีควรใหความสําคัญใหกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจระหวางประชาชนและเจาหนาที่เทศบาลไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยที่เปนลักษณะที่ใหความสําคัญกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย โดย
เปนการศึกษาความเปนธรรมในการออกกฎหมายภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง และการนําไปใชของเทศบาลกับประชาชนให
มีประสิทธิภาพในระยะยาว
เอกสารอางอิง
เกริ กเกี ย รติ พิ พั ฒ น เ สรี ธรรม. 2552. การคลั งว าด ว ยการจั ด สรรและการกระจาย. กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ภาวดี เกิดทุงยั้ง. 2555. การศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ และภาษีบารุงทองที่ เปรียบเทียบ
กับรางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง. คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1177

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

วีระศักดิ์ เครือเทพ. 2548. การบริหารภาษีอากรและรายไดของรับ : หลักการและเนวปฏิบัติสําหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุพรรณษา สุขเจริญ. 2557. ปญหาการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปที่ 26 ฉบับที่ 1.
Mochida, Nobuki. 2008. Fiscal Decentralization and Local Public Finance in Japan. Routledge.

1178 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

การใชเฟซบุค สําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิด
The Use of Facebook for Tort Law Study Purposes Outside of Classroom
ปดิเทพ อยูยืนยง
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
pedithep@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้มุงประสงคที่จะวิเคราะหการใชเฟชบุคในฐานะที่เปนชองทางการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนวิชาละเมิด
นอกหองเรียน การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยผานวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ที่ปรากฏในเฟชบุคของอาจารยผูสอน
สําหรับการเรียนรูวิชาละเมิด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตอนเรียนที่ 001 และ 802 การศึกษานี้มุงวิเคราะหวาอาจารย
ผูสอนวิชาละเมิดในมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะใชเฟชบุคมาสนับสนุนการเรียนรูวิชาละเมิดนอกชั้นเรียนไดอยางไร ดังนั้น บทความนี้
จะแสดงวิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาละเมิดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถใชเฟชบุคมาเปนเครื่องมือทางการศึกษา โดยพรรณนา
ประโยชนของการถายทอดสด การแบงปน การโพสต และการแสดงความเห็น พรอมทั้งวิเคราะหการใชเฟชบุคในบริบ ทของ
การศึกษาวิชาละเมิด
คําสําคัญ: เฟชบุค วิชาละเมิด การศึกษากฎหมาย การสอนเสริม
Abstract
The objective of this study is to analyse the use of Facebook as a communication channel for
teaching and learning in Tort Law outside Classroom. This research used a Content Analysing method to
analyse the content that appears on the lecturer’s Facebook that created by the instructor for studying
the Tort Law in semester 2/2016 amount 2 sections (Sections 001 and 802). This study investigates how a
Tort Law lecturer in Chiang Mai University use Facebook to support out-of-Tort Law classroom learning.
Therefore, it examine specific ways in which Chiang Mai University’s Tort Law lecturer can use Facebook
as an academic tool, describing the benefits of live streaming, sharing, posing and commenting and analysing
the Facebook use in a Tort Law study context.
Keywords: facebook, tort law, legal study, out-of-classroom teaching
1. บทนํา
สื่อสังคมออนไลน (social media) ถือเปนการสื่อสารในรูปแบบหนึ่ง ผานการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสง
ขาวสารขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสารเพื่อจูงใจใหผูรับขาวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือรับทราบขอมูลขาวสารในทางหนึ่ง
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ทางใดตามที่ผูสงสารตองการ สื่อสังคมออนไลนจะทํางานไดบนเครือขายอินเตอรเน็ตและเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เป ด
โอกาสใหผูคนไดแลกเปลี่ยนขาวสารหรือติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน ทั้งในเชิงการสื่อสารทางธุรกิจหรือการสื่อสารทางราชการ
รวมไปถึงการสื่อสารของปจเจกบุคคล (เกศริน แสงจันทรเรือง, 2554: 10) อีกทั้ง เทคโนโลยี Web 2.0 ในปจจุบันทําให
อินเตอรเน็ตมี ศักยภาพทําใหเกิดการโตต อบ (interactivity) การสรางเนื้อหา (content) การสื่อสารสองทาง (two-way
communication) จนทําใหผูใชงานสื่อสังคมออนไลนสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันและกันจนเกิดเปนเครือขายทางสังคมบนโลก
ออนไลน (online social network) ที่เชื่ อมโยงระหวางผูใ ชง านต อผูใ ชง านเขาไวด วยกั นทํ าให กลายเปนสั งคมบนโลก
อินเตอรเน็ต (กันตธีร อนันตพงศและจารุรินทร ปตานุพงศ, 2557: 402)
เครือขายทางสังคมบนโลกออนไลนเปนเครื่องมือที่ทําใหผูคนในสังคมไดแบงปนสิ่งที่สนใจรวมกันและสามารถเปนสื่อ
เชื่อมโยงกลอมเกลาความคิดของผูคนใหมีแนวคิดเปนไปในทางเดียวกัน เครื่องมือดังกลาวจะทํางานไดหรือไม นั้น ตองอาศัย
เว็บไซตที่มีรูปแบบการบริการอยางหนึ่ง (แอนณา อิ่มจําลองและวิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2556: 79) ไดแก เว็บไซตที่ใหบริการ
เครือขายสังคม (Social Network Service หรือ SNS) ที่ผูใหบริการเว็บไซตในลักษณะเชนวานี้ตางก็พยายามพัฒนากลไกหรือ
รูปแบบการทํางานของเว็บ ไซต ที่หลากหลาย เพื่อทําใหเว็ บไซตสามารถกลายมาเป นปจจั ยที่ต อบสนองตอการแลกเปลี่ย น
เรียนรู (knowledge sharing) อันเปนการถายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณหรือแลกเปลี่ยนความระหวางบุคคลหรือกลุม
บุคคลซึ่งกันและกัน โดยมีความสนใจตอเรื่องราวที่ตองการแลกเปลี่ยนสงผานความรูที่เหมือนๆ กัน จนนําไปสูการแกปญหาที่
เกิดขึ้นหรือตอยอดองคความรูใหม (กัญจน ผลภาษี, 2554: 5-6)
เว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมยอมรวมไปถึงเฟชบุค (Facebook) อันถือเปนเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมที่
ถูกสรางขึ้นมาให มีเปาหมายตอบสนองตอการแสดงตัวบนและภาพลั กษณของตน (indentiry network) บนโลกออนไลน
(วิมลพรรณ อาภาเวทและคณะ. 2554: 16) กลาวอีกนัยหนึ่งเฟสบุคก็อาจปนเครื่องมือในการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ทํา
ใหผูใชงานสามารถใชกลไกหรือรูปแบบการทํางานของเฟชบุค (นันทิช ฉลองโภคศิลชัยและหทัยชนก สุขเจริญ, 2555: 14) ไม
ว าจะเป นการถ า ยทอดสด (live streaming) การแบ ง ป น (sharing) การโพสต (posing) และการแสดงความเห็ น
(commenting) มาสรางปฏิสัมพันธระหวางผูแบงปนความรูและผูเรียนรูหรือระหวางผูเรียนรูกับผูเรียนรูดวยกันเอง
ในป จจุบั น เฟชบุ คในฐานะที่ เปนสื่อสั งคมออนไลนกับ เว็ บไซตที่ใ หบริ การเครือข ายสั งคม (วุ ฒิพ จน ศุภวิ ริยากร,
2553: 1) ไดเขามามีบทบาทตอชีวิตนักศึกษาและอาจารยผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทําใหทั้งนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนตางก็สามารถใชเฟชบุคเปนชองทางการสื่อสารหรือการมี ปฏิสัมพันธระหวางกันบนโลกออนไลนผ านเว็บไซต
ตลอดจนแอพพลิเคชั่น (application) ตางๆ (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี , 255ุ6:
13-19) ทั้งที่มีเปาหมายในการแสวงหาความรูหรือเปาหมายอื่นๆ (วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2557: 1-2) อีกประการหนึ่ง ดวยฟงกชั่น
บางอยางของเฟชบุคอาจทําใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาสามารถกลายมาเปนเพื่อนกันบนเฟชบุค (Friend) (จิรภัทร เริ่มศรี,
2558: 60) ซึ่งเมื่อกลายมาเปนเพื่อนกันบนเฟชบุคแลวนักศึกษาก็อาจเขามาเยือนหรือเยี่ยมชมเฟชบุคของอาจารย ภายใต
เงื่อนไขวานักศึกษาที่เปนเพื่อนกับอาจารยบนเฟชบุคเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลในเฟชบุคของอาจารยได ในทางกลับกัน
อาจารยก็อาจตั้งคาเฟชบุคของตนเปนสาธารณะ (public) ทําใหนักศึกษาที่ไมไดเปนเพื่อนกับอาจารยบนเฟชบุคและนักศึกษา
ที่เปนเพื่อนกับอาจารยบนเฟชบุค ก็สามารถเขามาติดตามขอมูลขาวสารหรือมีปฏิสัมพันธกับอาจารยบนโลกออนไลนได ซึ่ง
จากลักษณะเดนบางอยางของเฟชบุคในฐานะที่เปนสื่อสังคมออนไลนที่กลาวมาแลว รวมไปถึงฟงกชั่นบางอยางของเฟชบุ ค
(แอนณา อิ่มจําลองและวิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2556: 75-93) เชน การถายทอดสด การแบงปน การโพสตและการแสดง
ความเห็น อาจารยผูสอนก็อาจนําเฟชบุคมาเปนชองทางในการเผยแพรความรูและเปนชองทางสื่อสาร เพื่อเสริมเนื้อหาเพิ่มเติม
แกนักศึกษานอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชา ส.กม.215 กฎหมายวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ
ควรได 3 หนวยกิต (ละเมิด) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนเรียนที่ 001 และ 802 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
การใชเฟซบุคในสําหรับการเรียนการสอนวิชาละเมิดนอกชั้นเรียนมีวัตถุประสงคดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาการใชเฟสบุคในฐานะที่เปนชองทางการเรียนรูเนื้อหาวิชาละเมิดสําหรับการเรียนการสอนเสริมนอก
ชั้นเรียน รวมไปถึงทําใหทราบฟงกชั่นของเฟชบุคที่อาจนําเอามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนเสริมนอกชั้นเรียนวิชาละเมิด
2.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการสอนเสริมวิชาละเมิด นอกเหนือไปจากการเรียนในชั้นเรียน
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยอาศัยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ของขอความ เสียงและภาพที่ถูกเผยแพรอันมีลักษณะเปนสื่อการสอนเสริมวิชาละเมิดที่ถูกบันทึกเอาไวเปนระบบที่ปรากฏในเฟ
ชบุคของอาจารยผูสอนสําหรับการเรียนรูวิชาละเมิด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตอนเรียน 001 ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 77 คน และตอนเรียน 802 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 คน
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 สามารถนําผลรั บที่ ได จากการวิจัยไปปรับ ปรุง การสอนเสริม นอกชั้ นเรีย นโดยอาศั ยเฟชบุค ทํ าใหนักศึ กษา
สามารถไดเรียนรูเนื้อหาสาระวิชาละเมิดเสริมผานฟงกชั่นหลักของเฟชบุค เชน การถายทอดสด การแบงปน การโพสตและ
การแสดงความเห็น เปนตน
4.2 สามารถคนหาหาแนวทางวิธีการสอนเสริมในรูปแบบใหม
5. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
แนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แนวคิดการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) หมายถึง การวิเคราะหใน
ลักษณะที่ตองการแสดงใหเห็นถึงหรืออธิบายพฤติกรรมการปฏิบัติจนนําไปสูการใหความคิดเห็นหรือสาระสําคัญอันปรากกฎใน
เนื้อหา ถอยคําหรือเนื้อความ จนสามารถนําไปสูการสรุปประเด็นอภิปรายพฤติกรรมหรือสรุปประเด็นวาเนื้อหาที่ไดนําเสนอนั้น
มีคุณคามากนอยเพียงใด (2) แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึง รูปแบบความสัมพันธทางสังคมแบบ
หนึ่งระหวางบุคคลกับบุคคลหรือระหวางบุคคลกับกลุมบุคคล ซึ่งเชื่อมความสัมพันธระหวางกันจากกลไกการทํางานของระบบ
อินเตอรเน็ ตหรือการสื่ อสารผานระบบเครือข ายไร สาย ผูคนสามารถทําความรู จักกันและมี ปฏิสัม พันธซึ่งกันและกันบนโลก
ออนไลน (3) ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) ไดแก ทฤษฏีที่ใหความสําคัญ
กับผูรับสาร โดยถือเอาวาผูรับสารในฐานะที่เปนผูกระทําการสื่อสาร ซึ่งถือเปนผูตัดสินใจเลือกใชประเภทของสื่อหรือเนื้อหาของ
สื่อที่สามารถตอบสนองความตองการและประโยชนของตนเปนสําคัญ เชน นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการรับเนื้ อหาการ
สอนเสริมที่เปนประโยชนกับตน นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการรับขาวสารในชั้นเรียนที่สอดรับกับการเรียนการสอนวิชา
ละเมิด นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการประสบการณใหม จากการเรียนรูวิชาละเมิดผานสื่อสังคมออนไลน (เฟชบุค) และ
นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดงายในการรับทราบเนื้อหาวิชาละเมิดและเนื้อหาจากการ
สอนเสริมวิชาละเมิด เปนตน
ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาในขางตน มาใชอธิบายวาจะนําเอาเฟสบุคมาประยุกตใชในฐานะที่เปน
ชองทางการเรียนรูเนื้อหาวิชาละเมิดสําหรับการเรียนการสอนเสริมนอกชั้นเรียนไดอยางไร ผูสอนจะดําเนินการใชฟงกชั่นของเฟ
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ชบุคจนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาวิชาละเมิดที่ทําใหนักศึกษาไดประโยชนตอการเรียนรู ดวยหลักการทํางานของเฟสบุค
ที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะเดนของฟงกชั่นและกลไกบนเฟสบุค กลาวอีกนัยหนึ่ง ผูสอนจะเตรียมการสื่อสารผานการ
ถายทอดสดสํ าหรั บบรรยายเสริ มเนื้ อหาวิ ชากฎหมายว าด วยละเมิด การแบ ง ปนข อมูล เรื่องราวที่ เ กี่ ย วข องกั บ เนื้ อหาวิ ช า
กฎหมายวาดวยละเมิด การโพสตเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ตองการจะใหความรูแกผูเรียน และการเปดโอกาสใหนักศึกษาผูเรียน
สามารถแสดงความเห็นซักถามอาจารยืผูสอนบนเฟชบุคได
6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นของเฟสบุคในฐานะที่เปนชองทางการเผยแพรความรูวิชาละเมิดและการปฏิสัมพันธ
ระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษาผูเรียน พบวาฟงกชั่นการทํางานของเฟชบุคสามารถนะเอามาใชประโยชนในการสื่อสาร
สําหรับการเรียนการสอนวิชาละเมิดที่ เสริมเนื้อหาการเรียนรู นอกเหนือจากที่เรียนในหองเรียนหรื อนําเอาเนื้อที่ที่เคยเรีย น
มาแลวในหองเรียนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยทําการวิเคราะหจากฟงกชั่นหลักที่สามารถนําเอามาประยุกตใหเผยแพรความรู
วิชาละเมิดได ไดแก การถายทอดสด การแบงปน การโพสตและการแสดงความเห็น
ผูวิจัยจึงไดนําเอาฟงกชั่นของเฟชบุคที่ไดกลาวไปในขางตน มาสรางสื่อนวัตกรรมขึ้นมา โดยฟงกชั่นของเฟซบุคเอื้อ
ตอการสอนเสริม สามารถตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางของนักศึกษาไดเปนอยา งดีและ
นักศึกษาผูเรียนสามารถเรียนรูวิชาละเมิดเสริมจากเนื้อหาในหองเรียนได ซึ่งไมจํากัดเวลาและสถานที่ (เชน นักศึกษาผูเรียน
อาจเรีย นรู เนื้ อหาวิ ชาละเมิ ด จากเฟชบุค ของอาจารยผู สอนจากที่ พักอาศัย ของนั กศึ กษาได ) อี กทั้ งยั งสามารถเรีย นรู ซ้ําได
หลายๆ ครั้งตามความตองการของนักศึกษาผูเรียน เพียงแคนักศึกษาเขาถึงเฟชบุคได ก็จะสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาละเมิดที่
อาจารยผูสอนไดทําการเผยแพรบนเฟชบุคของอาจารยผูสอนได รวมไปถึงนักศึกษาผูเรียนยังสามารถโตตอบแสดงความเห็น
หรือตั้งคําถามกับอาจารยผูสอนได อันเปนการสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ การใชเฟชบุคในฐาะนะที่เปนสื่อสังคมออนไลนในการสอนเสริมนอกเหนือไปจากเนื้อหาในชั้นเรียนยอมมี
จุดเดนในดานความรวดเร็วในการเผยแพรกับการรับขอมูลขาวสาร ทําใหอาจารยผูสอนนําเอาเฟชบุคมาใชเผยแพรเนื้อหาและ
แจงขอมูลเนื้อหาวิชาใหกับนักศึกษาผูเรียนไดทันทวงที เชน อาจารยผูสอนไดทําการสอนนัก ศึกษาไปตอนเชา แลวสามารถ
ถายทอดสดทบทวนเนื้อหาและโพสตเนื้อหา (เชน หลักกฎหมายละเมิดหรือคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญ)
ผูวิจัยไดใชฟงกชั่นที่สําคัญของเฟชบุคมาใชกับการสอนเสริมวิชาละเมิด ดังตอไปนี้
6.1 การถายทอดสด
ผูวิจัยพบวาฟงกชั่นการถายทอดสดหรือเฟชบุคไลฟ (Facebook Live) สามารถถูกนําเอามาใชแพรเสียงแพรภาพ
อาจารยผูสอนสามารถถายทอดเสียงหรือภาพจากสถานที่ของผูสอน เชน บานพักอาศัยของอาจารยผูสอนไปสูการรับฟงและ
รับชมของนักศึกษาผูเรียน ผานฟงกชั่นเฟสบุคไลฟ ทําใหนักศึกษาสามารถรับชมการบรรยายทบทวนเนื้อหาวิชาละเมิด นอก
เวลาเรียนหรือนอกเวลาปฏิบัติงานของอาจารยได อาจารยผูสอนสามารถสรางสรรคเนื้อหาบรรยายหรือเริ่มเริมบรรยายเนื้อหา
สาระสําคัญและสรุปสวนสําคัญของกฎหมายวาดวยละเมิด ใหปรากฏเปนเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผูสอนใหนักศึกษาไดรับ
รูทั่ วกั นได การที่ผู สอนสามารถถายทอดสดการเรี ยนการสอนเสริ ม จากบ านพั กอาศั ยของอาจารย ผู สอนนั้ น ทํ าให ผู เรี ย น
สามารถรับ ฟงการบรรยายเสริ มไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันทีทันใด รวมไปถึงนักศึกษาสามารถรับฟงบรรยายสดผ าน
เฟชบุคไลฟไดทุกสถานที่ ทําใหเปนการอํานวยความสะดวกตอนักศึกษาผูเรียนเปนอยางยิ่ง อีกทั้งตัวของนักศึกษาผูเรียนเอง
สามารถสอบถามคํ าถามหรื อปญ หาที่ ส งสั ย เกี่ ย วกั บ เนื้ อหาที่ บรรยายเสริม ได แลวอาจารย ผู สอนก็ส ามารถตอบคํ า ถามที่
นักศึกษาผูเ รียนมีความสงสัยไดทันทีทันใดหรือตอบคําถามในยามวางที่อาจารยผู สอนมีเวลา อีกประการหนึ่ง ฟงกชั่นการ
ถายทอดสดหรือเฟชบุคไลฟจะทําการบันทึกการถายทอดสดการบรรยายเสริมของผูสอนเอาไวโดยอัตโนมัติ ทําใหนักศึกษา
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ผูเรียนติดตามการแพรภาพเนื้อหาการสอนเสริมวิชาละเมิดยอนหลังไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหนักศึกษาอาจติดตาม
รับชมการบรรยายเสริมยอนหลังแบบเรียกสั่งไดตามความตองการ (on-demand programme)

ภาพที่ 1 ตัวอยางการใชฟงกชั่นเฟสบุคไลฟสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิดของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 2 นักศึกษาสามารถเขียนใหความเห็นหรือสอบถามเนื้อหาการสอนเสริมวิชาละเมิด
ในเฟชบุคของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง
ที่มา: ผูวิจัย
6.2 การโพสต
ผู วิจัย พบว าการโพสต เ ป นฟ ง ก ชั่ นหนึ่ ง ที่ ส ามารถถู กนํ าเอามาใช ส อนเสริ ม ได โดยอาจารย ผู ส อนสามารถโพส
เนื้อหาวิชากฎหมายวาดวยละเมิด ไมวาจะเปนเนื้อหาหลักกฎหมายวิชาละเมิดกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ อีกทั้งผูสอน
ยังสามารถโพสลิงคเว็บไซตสื่อมัลติมีเดีย (เชน Youtube Dailymotion) ที่นักศึกษาผูเรียนสามารถเขาไปดูภาพเคลื่อนไหว
เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหวที่สื่อไปถึงเนื้อหา กรณีศึกษาหรืออุทาหรณในวิชากฎหมายวาดวยละเมิด และผูสอนยังอาจโพ
สรูปภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาละเมิดสําหรับประกอบการสอนเสริมไดอีกดวย อีกทั้งผูสอนยังอาจโฟสลิง คเว็บไซตตัวบท
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กฎหมายเปนไฟล Word ไฟล Excel ไฟล PowerPoint และไฟล Pdf ทําใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดไฟลตางๆ ที่จําเปน
ตอการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการสอนเสริมนอกชั้นเรียน อันจะทําใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ เชน ไฟลตัวบท
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย ลั กษณะ 5 ละเมิ ด (ละเมิ ดทางแพง ) และพระราชบัญ ญัติค วามรั บผิ ดทางละเมิด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ละเมิดทางปกครอง) เปนตน

ภาพที่ 3 ตัวอยางการใชฟงกชั่นการโพสตของเฟชบุคสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิดของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 4 ตัวอยางการใชฟงกชั่นการโพสตของเฟชบุคสําหรับแจงขอมูลขาวสารชั้นเรียนวิชาละเมิดใหนักศึกษาไดรับทราบ
ที่มา: ผูวิจัย
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6.3 การแบงปน
ผูวิจัยพบวาอาจารยผูสอนสามารถแบงปนเนื้อหาขอความและเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยละเมิด ทํา
ใหนักศึกษารับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ผูสอนตองการจะสื่อใหกับนักศึกษาทราบ เมื่อนักศึกษาสามารถรับ ทราบเนื้อหาที่
อาจารยแบงปน นักศึกษาก็อาจจะศึกษาเนื้อหาหรือเอกสารที่อาจารยทําการแบงปนเองหรือนักศึกษาก็อาจทําการแบงปนตอ
ใหกับเพื่อนนักศึกษารวมชั้นเรียนวิชาละเมิดอีกทอดหนึ่ง (reshare) ก็ได

ภาพที่ 5 ตัวอยางการใชฟงกชั่นการแบงปนไฟลภาพของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 6 ฟงกชั่นการแสดงความเห็นและการแบงปนของเฟชบุค
ที่มา: ผูวิจัย
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6.4 การแสดงความเห็น
ผูวิจัยพบวานักศึ กษาผูเ รีย นอาจใชฟง กชั่ นแสดงความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรื อการสื่ อแสดงออกโดยการใส
รูปภาพในฟงกชั่นแสดงความเห็น (สําหรับสื่อความหมายอยางหนึ่งอยางใดหรือสื่อความหมายประกอบการแสดงความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร) ทําใหผูสอนเขาใจความหมายจากการสื่อแสดงออกเปนลายลักษณอักษรในการแสดงความเห็นบนเฟชบุค
ของนักศึกษา อาจารยผูส อนก็อาจรับ ทราบคําถาม รับรู ความเห็นและถกเถียงกันจนนําไปสูความจริง การแสดงความเห็ น
บนเฟชบุค ก็ถือเปนเสรีภาพอย างหนึ่งที่อาจารยพึง ตองยอมรั บในศักดิ์ศ รีความเป นมนุษยของนักศึกษาที่จะเลือกแสดงสิ่ง ที่
นักศึกษาตองการจะถามหรือแสดงขอคิดเห็นตามความตองการของตน
7. สรุปและอภิปรายผล
จากที่กล าวมาแลวในข างตน เฟชบุคอาจถูกใชเปนเครื่องมือในการสอนเสริมวิชากฎหมายวาดวยละเมิด และเป น
ชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายวาดวยละเมิด ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนไดไมจํากัดเวลา ไมจํากั ด
สถานที่ นั กศึ กษาสามารถไดเ รีย นรู เนื้ อหาสาระวิช าละเมิ ดเสริ มผ านฟ งก ชั่นหลั กของเฟชบุค ได แก การถายทอดสด การ
แบงปน การโพสตและการแสดงความเห็น ฟงกชั้นเหลานี้ยอมอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาผูเรียนสามารถเขาถึงการแพร
เสียงแพรภาพและขอมูลขาวสารที่อาจารยผูสอนประสงคที่จะใหนักศึกษาไดรับรูรับทราบเพื่อเสริมความรูนอกเหนือจากการ
เรียนในชั้ นเรียน รวมไปถึง นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นโตต อบกับอาจารยผูสอนเพื่อสอบถาม ตั้ง คําถามและอภิปราย
เนื้อหาวิชาละเมิดที่ผูสอนมุงใหความรูเสริมนอกเหนือจากที่เรียนไปในชั้นเรียน
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการนําเอาเฟชบุคหรือฟงกชั่นในเฟชบุคมาใชในการสอนเสริมวิชากฎหมาย
วาดวยละเมิดดังตอไปนี้ ประการแรก หากนักศึกษายังไมไดสมัครใชงานเฟชบุคกับสรางบัญชีผูใชงานเฟชบุค ก็จะไมสามารถ
ติดตามการถายทอดสด การแบงปน การโพสตและการแสดงความเห็นที่กระทําโดยอาจารยผูสอนได ประการที่สอง นักศึกษาผู
พิการทางการไดยิน (เชน หูหนวก หูตึง) และนักศึกษาผูพิการทางการมองเห็น (เชน ตาบอด สายตาเรือนลาง) อาจไมไดรับ
ประโยชนจากฟงกชั่นการถายทอดสด เพราะนักศึกษาผูพิการการมองเห็นยอมมองไมเห็นการแพรภาพจากการถายทอดสด
สวนนักศึกษาผูพ ิการทางการไดยินยอมไมไดกิจการแพรเสียงจากการถายทอดสด ประการที่สาม หากนักศึกษาที่ไมไดใชงาน
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอรกระดานชนวน คอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ (เอมิกา เหมมิ
นทร, 2556: 16) เนื้องดวยขาดแคลนทุนทรัพยในการจั ดหาสิ่งเหลานี้มาเพื่อใชงานก็ดี ก็อาจเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาไม
สามารถติดตามเฟชบุคของอาจารยผูสอนวิชากฎหมายวาดวยละเมิดได
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Academic Conference 2017 on the topic of “Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลอูท อง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Public participation in local development planning of municipal U-thong,
U-thong district, Suphanburi province
อดิศร ชาวบานใหม1 และบรรพต กิติสุนทร2
1

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 371 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม
โดยมีการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha = 0.643) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกําหนดคานัยสํา คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.0001
ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง ในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมดานกฎหมาย ปจจัย
สภาพแวดล อมดานเศรษฐกิจ ปจจัยสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี ปจจัยสภาพแวดลอมดานวิกฤตการณของสั งคม ปจจั ย
ปจเจกชนดานความตระหนักในประโยชน ปจจัยปจเจกชนดานภาวะผูนํา ปจจัยปจเจกชนดานความรูความเขาใจ และปจจัย
ดานการรับรูขาวสาร มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองร อยละ 94
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001
คําสําคัญ: การมีสวนรวม แผนพัฒนาทองถิ่น ตําบลอูทอง
Abstract
The purpose of this study is to 1. To study the level of public participation in local development
planning of municipal U-thong, U-thong district, Suphanburi province 2. To factors affecting the public
participation in local development planning of municipal U-thong, U-thong district, Suphanburi province.
The sample used in this study to the people in the area in municipal U-thong, U-thong district, Suphanburi
province of 371 samples. The findings of the study were as follows: inquiry, the test of the reliability of
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questionnaire. (Cronbach’s Alpha = 0.643) were used in data analysis, percentage, mean, standard
deviation and stepwise multiple regression analysis. With significant at the level of 0.0001
The study found that the participation of citizens in the local development planning of municipal
u-thong, u thong province overall in the medium. In hypothesis testing, it was found that the factors of law,
economic., technology, crisis of society, awareness of the benefits, leadership, knowledge and understanding
affecting the public participation in local development planning of municipal U-thong, U-thong district,
Suphanburi province on 94 percent at the level of significance 0.0001
Keywords: participation, local development plans, U-thong district
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปกครองท องถิ่ น เป น รู ป แบบการปกครองในลั ก ษณะการกระจายอํ า นาจจากส วนกลางไปให ท อ งถิ่ น
ดําเนินการ ซึ่งมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเห็นไดวาการปกครองประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความหมายและหลักที่เปนการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชาชน ซึ่งมีลักษณะประการ
หนึ่งคือ การที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรงหรือโดยออม ซึ่งสอดคลองกับซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 กําหนดวารัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดั บ
นอกจากนั้ นรัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได บัญ ญั ติใ นส วนที่ 10 แนวนโยบายด านการมีส วนร วมของ
ประชาชน มาตรา 87 (1) ที่ วาส งเสริม ให ป ระชาชนมี ส วนรวมในการกําหนดนโยบายวางแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ สั ง คมใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทั้งระดั บชาติและ
ระดับทองถิ่น โดยมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจร
เทศบาลตําบลอูทอง เปนการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองครองลงสูทองถิ่น
จุดมุงหมายก็เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการปกครองและแกไขปญหาของตนเองโดยแนวคิดดังกลา วเชื่อวา
ประชาชนในทองถิ่นยอมเปนผูที่รูปญหาที่ สอดคลองตอความต องการของตนเองไดดี ซึ่งรูปแบบการกระจายอํา นาจในการ
ปกครองดั งกลาวจะเป นจุด เริ่ ม ตนของการพั ฒนาที่นําไปสูการแกไ ขป ญ หาของชุม ชนในพื้ นที่ ที่ป ระชาชนอาศัย อยูใ นเขต
เทศบาลตํ าบลอู ทอง อําเภออู ท อง จั ง หวั ด สุ พรรณบุรี เปนเทศบาลที่ ไ ด รับ การเปลี่ ยนแปลงฐานะมาจากสุ ขาภิ บ าลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยูใน หมูที่ 6
และหมู 12 บางสวนของตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งประชาชนที่อยูในเทศบาลตําบลอูทอง มีสวนรวมใน
การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ นเพื่ อให ส อดคล องกับ ความต องการในพื้ นที่แ ต ล ะชุ ม ชน และจากการศึ กษาข อมู ล สํ าคั ญ ใน
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีป (พ.ศ. 2557-2560) นั้นพบวา ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา และสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมีปญหาใน
การมีสวนรวมของประชาชนไดครบทุกคน อาจขาดการประชาสัมพันธ การเผยแพรขอมูล หรือปจจัยสวนบุคคลและปจจัย
ดานสภาพแวดล อม ทําใหผลสรุปของแผนพัฒนาทองถิ่น (แผนสามป) ประชาชนมีสวนรวมในระดับหนึ่ง แสดงวาอาจยัง มี
ปญหาหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีสวนรวมในดานสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลขาวสารและปจจัยดานปจเจกชน ที่ทํา
ใหประชาชนมีสวนรวมรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไดอยางไมเต็มที่
จากการศึ กษาข อมู ล ข างต น ทํ าให ผู วิจัย มี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาการมี ส วนร วมของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาท องถิ่ นของเทศบาลตํ าบลอู ท อง ทํ าให ท ราบถึ ง ระดั บ และป จจั ย การมี ส วนร วมของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ นของเทศบาลตํ าบลอู ท อง อํ าเภออู ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ตามกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี โดยศึ กษาจาก
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ประชาชนในเทศบาลตําบลอูทอง ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํ า
แผนพัฒนาท องถิ่นและเพื่อนําผลการศึกษาไปสูแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัด ทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลอู
ทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. สมมติฐานในการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานปจเจกชน และปจจัยดานการรับรูขาวสาร มีผลตอ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดตอเดือน
ปจจัยดานสภาพแวดลอม
1. กฎหมาย
2. เศรษฐกิจ
3. นโยบายรัฐบาล
4. เทคโนโลยี
5. วิกฤติการณของสังคม
ปจจัยดานปจเจกชน
1. ความตระหนักในประโยชน
2. ความยึดมั่นผูกพันตอทองถิ่น
3. ภาวะผูนํา
4. ความรูความเขาใจในแผนพัฒนา

ตัวแปรตาม

การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพั ฒนาท องถิ่ น ของเทศบาลตํ า บลอู ท อง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1.การมีสวนรวมของประชาชนในดานการ
วางแผนและตัดสินใจ
2.การมีสวนรวมของประชาชนในดานการนําไป
ปฏิบัติ
3.การมีสวนรวมของประชาชนในดานการรับ
ผลประโยชน
4. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการ
ประเมินผล

การรับรูขาวสาร
1. หอกระจายขาว
2. เอกสาร/วารสาร
3. รถเคลือ่ นที่ประชาสัมพันธ
4. การประชุมหมูบาน
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5. นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลั กษณะสวนตัวของกลุม ตัวอย าง ไดแ ก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน
ปจจัยดานสภาพแวดลอม หมายถึง ปจจัยดานตางๆ ที่อยูรอบองคกรและรอบตัว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
ผลกระทบตอประชาชน ไดแก กฎหมาย เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี และวิกฤติการณของสังคม
การรับรูขาวสาร หมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ใหประชาชนรับทราบขอมูล
ผานชองทางตางๆ ไดแก หอกระจายขาว เสียงตามสาย เอกสาร/วารสาร รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และการประชุมหมูบาน
เพื่อใหประชาชนทุกคนทราบขอมูล การแจงเตือนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน การประชาสัมพันธงานดานตางๆ ไดอยาง
รวดเร็วและเกิดความสะดวก
ปจจัยดานปจเจกชน หมายถึง บุคลิก ลักษณะดานความคิด ทัศนคติ การดําเนินงาน ของประชาชนคนใดคนหนึ่ง
ไดแก ความตระหนักในประโยชน ความยึดมั่นผูกผันตอทองถิ่น ภาวะผูนํา และความรูความเขาใจในแผนพัฒนา
ดานการตั ดสิ น ใจ หมายถึง การที่ป ระชาชนมี สวนร วมในการประชุม เพื่อเสนอป ญหา ความตองการ และรวม
จัดลําดับความสําคัญของนโยบาย โครงการ กิจกรรมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ดานการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการประสานงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ การจัดซื้อ
จั ด จ าง ในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตลอดจนได ร วมประสานงาน ประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อให ป ระชาชนได ท ราบถึ ง การ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้น ใหประชาชนที่ไดรับทราบขอมูลและปฏิบัติตาม
ดานการรั บผลประโยชน หมายถึ ง การที่ ประชาชนไดรั บ ประโยชนจากการดําเนินงานของเทศบาลตํ าบลอูทอง
พรอมทั้งไดรับความสะดวกและไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ ที่เทศบาลตําบลอูทอง ไดแก ระบบสาธารณูปโภค เช น
ระบบระบายน้ํา ระบบน้ําประปา และการกําจัดขยะ และระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดานการประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนใหความสนใจและติดตามการดําเนินงานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลอูทองดวยตนเอง การสอบถามจากประธานชุมชน และเจาหนาที่ รวมทั้งมีการตรวจสอบถึ งผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนให ขอคิดเห็น วิพากษ วิจารณ เกี่ยวกับการดําเนินงานนั้นๆเพื่อ เปนการปรับปรุงแกไขใน
แผนพัฒนาปตอไป
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ (2548 : 6) ไดเสนอวา ปจจัยพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนคือ
1. ปจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเปนจริงของชาวบานทีจะเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่งทั้งในแงการรวมแรง
รวมทรัพยากรหรืออื่นๆ
2. ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม แมวาชาวบานเปนจํานวนมากจะเห็นประโยชนของการเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา แตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมไดเนื่องจากการเขามามีสวนรวมนั้น มิไดจัด รูปแบบสัมพันธที่
เหมาะสมเชน ภาวะผูนํา ลักษณะการทํางานกฎระเบียบ แบบแผน เปนตน
3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม โดยปกติที่ผานมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ แมวาประชาชนจะ
เห็นดวยและมีโอกาสเขารวม แตไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการหรือ ผลประโยชนของกิจกรรม เพราะสิ่งเหลานี้เจาหนาที่ของ
รัฐเปนผูกระทํา
อรพินท สุทธิพันธ (2533 : 13 - 14) ไดเสนอ การกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมมีอยู 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การมีสวนรวมคิด คือ รวมประชุม ปรึกษาหารือในปญหาและการกําหนดกิจกรรม วิธีดําเนินงานเพื่อใหกิจกรรม
ไดผลตามวัตถุประสงค
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2. การมีสวนรวมตัด สินใจ คือ เมื่อมีการประชุม ปรึกษาหารือ ตองรวมการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่
เห็นวาดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด
3. การมีสวนรวมปฏิบัติตามกิจกรรม คือ เขารวมในกิจกรรมตามวิถีทางและแนวทางใหเปนไปตามแผนที่วางไว
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน คือ รวมในการรีบผลประโยชนอันเกิดจากผลของกิจกรรมหรือการดเนินงาน
ของสมาชิกเอง
5. การมีส วนรวมในการประเมินผล คือ รวมในการประเมินผลการทํ างานของตน กลุ มและประเมินสถานการณ
ภายนอกดวย
7. วิธีดําเนินการศึกษา
7.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยประชากรในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 5,153 คน (ที่มา: แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 ฝายวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 2560)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ไดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) จํานวน
ทั้งสิ้น 371 ตัวอยาง
7.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท องถิ่ นเทศบาลตํ า บลอู ท อง แบ ง ออกเป น 5 ส วนดั ง นี้ ส ว นที่ 1 เป นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทั่ วไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแ ก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อาชี พ และรายได ตอเดือน ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ สวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานปจเจกชน สวนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูขาวสาร และสวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นชอง
เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
7.3 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
8. ผลการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวนกลุมตัวอยาง 371 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 19-35ป และ 36-59 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/
คาขาย และมีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
ปจจัยดานการมีสวนรวม
ระดับ การมี สวนรวมของประชาชนเปนรายดานภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยเรีย งลําดับ ดั งนี้ โดยด านที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการนําไปปฏิบัติ ดานการมีสวน
รวมในการวางแผนและการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
1) คาสัมประสิทธิ์สหพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร คือ ปจจัยดานความรูความเขาใจ ปจจัยดาน
ภาวะผูนํา ปจจัยดานกฎหมาย ปจจัยดานการรับรูขาวสาร ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานความตระหนักในประโยชน ปจจัย
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ดานนโยบายของรั ฐบาล ปจจัย ดานความยึด มั่ นผู กพั นต อท องถิ่ น ปจจั ยด านความยึ ดมั่ นผู กพั นตอทองถิ่ นและป จจั ยด าน
เศรษฐกิจ กับระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อยูในระดับสูง (R=0.970)
2) ตัวแปรพยากรณทั้ง 10 ตัว สามารถรวมกันอธิบายหรือพยากรณความแปรปรวนของระดับปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองไดรอยละ 94.0 ( =0.940)
3) ไดสมการการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
ระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง = 3.181
(คาคงที่) + (-0.402) ( ) + 0.241 ( ) + 0.242 ( ) + 0.099 ( ) + (-0.068) ( ) + 0.429 ( ) + (-0.270)
( ) + 0.085 ( ) + (-0.031) ( ) + (-0.127) ( )
9. อภิปรายผลการศึกษา
การวิ จัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจั ดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตํ าบลอู ทอง อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
ปจจัยดานการมีสวนรวม
ประชาชนในพื้นที่เทศตําบลอูทอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการมี
สวนรวมของประชาชนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการนําไปปฏิบัติ
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
ดานการรับผลประโยชน พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการรับผลประโยชน โดย
ภาพรวมอยูใ นระดั บ มาก โดยเห็ นว าเทศบาลตําบลอูท องได ดํ าเนิ นนโยบาย โครงการและกิ จกรรมด านการบริ การ ด าน
สาธารณูปโภคดานสิ่งแวดลอม การทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การสนับสนุนเงินงบประมาณในการชวยเหลือผูสูงอายุ คน
พิการ การปรับปรุงตลาดสด ใหมีความสะอาด การจัดระเบียบการจอดรถยนต อันเปนผลทําใหประชาชนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ไดรับผลประโยชนจากการดําเนิ นนโยบาย โครงการและกิจกรรมของเทศบาลตําบลอูท องการ ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของวิษณุ หยกจินดา (2557) ที่ทําการศึกษาเรื่ องการมี สวนรวมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชน
หมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอนจังหวัดจันทบุรีผลการศึกษาพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยดาน
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก โดยเห็นวา ประชาชนมีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมโครงการ
พัฒนาตาง ๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํากิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนหมูบาน
ทุงกราง เชน โครงการสงเสริมอาชีพสตรีในหมูบาน โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ
ดานการนําไปปฏิบัติ พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยเห็นวาเทศบาลตําบลอูทองไดกําหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป ซึ่ง
แผนพัฒนานาทองถิ่นไดกําหนดงบประมาณ แนวทางการปฏิบัติ ในการดําเนินตามนโยบาย โครงการ กิจกรรม ซึ่งประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตอง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การประชาสัมพันธขอมูลนโยบาย โครงการ
กิจกรรม การประสานงานระหวางบุคคลในชุมชนและบุคคลภายนอก การรวมมือในชุมชนปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามป ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ การศึ กษาของสมบั ติ ทั พ ธานี (2555) ที่ ไ ด ทํ าการศึ กษาเรื่ อง การมี ส วนร วมของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีผลการศึกษาพบวา ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และปจจัยดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา ประชาชนมีสวนรวม
ออกแรงในการทํากิจกรรม หรือโครงการเพื่อพัฒนามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสินเงินทองเพื่อใชในการทํากิจกรรม และมีสวน
รวมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมพัฒนาทองถิ่น
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ดานการวางแผนและการตัดสินใจ พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการวางแผนและ
การตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา เทศบาลตําบลอูทองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อเสนอปญหา ความตองการดานไฟฟาถนน การตัดตนไม การลอกคูคลอง การกําจัดขยะ การทําความสะอาด
ตลาด ฯลฯ เพื่อวางแผน ในการออกนโยบาย โครงการ กิจกรรม ใหเกิดความเหมาะสม และการมีสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญของนโยบาย โครงการ กิจกรรม ที่ควรสมควรทํากอน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลอูทองไดตรงกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย เดือนเดน และคณะ (2558) ซึ่งไดทําการศึกษา
เรื่องการมีส วนรวมของบุ คลากร กองบริการการศึกษา สํานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว า
ภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยการมีสวนรวมดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวาบุคลกรสวนใหญยังไมไดมี
สวนรวมในการวางแผนต างๆ องคกรจึง ตองใหบุ คลากรมี สวนรวมในการวางแผนมากกวานี้ เชน วางแผนกลยุทธ กําหนด
รายละเอี ย ดหรื อวิ ธีการดํ าเนิ นงานขององค กร ร วมปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หาเพื่ อติ ด ตามผลการดํ าเนิ นงานและ ร วมจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการขององคกร เพราะเมื่อบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนแลว องคกรจะเกิดการพัฒนาและบรรลุเปาหมาย
ตามที่องคกรตั้งไว
ดานการประเมินผล พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการประเมินผล โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยเห็ นวา เทศบาลตําบลอู ทองมีการดําเนิ นนโยบาย โครงการ และกิ จกรรม มีการประเมิ นผลงาน
รายงานผลงานประจําป การรายงานสถานะงบประมาณประจําป การสรุ ปโครงการ สงผลใหป ระชาชนมี สวนร วมในการ
ติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม และแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจุดบกพรอง ขอเสีย เพื่อนําปรับปรุงแกไขปญหา
เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาทองถิน่ ของเทศบาลตําบลอูทองในปตอไป ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ จีระศักดิ์ จุยพันธุ (2559)
ที่ได ทําการศึ กษาเรื่อง การมี สวนรวมของประชาชนในการจัดทํ าแผนพัฒ นาท องถิ่ นขององคการบริ หารสวนตําบลไผ ขวาง
อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ผลการศึ กษาพบว า ภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง และป จจั ย การมี ส ว นร วมด านการ
ประเมินผล อยูในระดับปานกลางโดยเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลไผขวางมีการรายงานผลการดําเนินโครงการในการ
พัฒนาที่ไดจัดทําขึ้น สงผลใหประชาชนมีการรับทราบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไผขวาง
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ตัวแปรที่จะรวมพยากรณระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง มี 10 ตัวแปร เรียงลําดับจากตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณมาก
ที่สุดจนถึงนอยที่สุด ไดดังนี้ ตัวแปรทั้ง 10 นี้สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง รอยละ 94
นอกจากนี้ป จจั ยทั้ ง 10 ตั วแปรนี้ยั ง แสดงให เ ห็ นถึ ง การเปนตั วแปรที่มี ผ ลต อป จจั ย ที่มี ผ ลตอการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง โดยทั้ง 10 ตัวแปร ไดแก ปจจัยดานความรูความเขาใจ
ปจจัย ดานภาวะผู นํา ป จจั ยด านกฎหมาย ปจจัย ดานการรับ รูข าวสาร ปจจัย ดานเทคโนโลยี ป จจั ยด านความตระหนักใน
ประโยชน ปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล ปจจัยดานความยึดมั่นผูกพันตอทองถิ่น ปจจัยดานอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และ
ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีผลในทางบวกทุกตัวแปรซึ่งเห็นไดวาตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรดังกลาวนี้ มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยาง
แยกกั นไมออก กลาวคือ ทั้ง 10 ตัวแปรนี้ล วนแตเปนปจจั ยที่มีผ ลตอการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดทํ าแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง
ทั้งนี้จึงอธิบายไดวาสาเหตุที่ปจจัยทั้ง 10 ตัวแปรดังที่ไดกลาวมาขางตน มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง ซึ่งปจจัยดานความรูความเขาใจ นั้นเปนปจจั ยที่สงผลให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะ ประชาชนไดทราบขอมูลดานนโยบาย โครงการ กลยุ ทธ
งบประมาณในการดําเนินโครงการ และจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การทราบการดําเนินโครงการจึงทําใหประชาชน
เกิ ด ความรู ค วามเข าใจในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ นในและให ค วามร วมมื อ อี กป จจั ย ที่ ส ง ผลต อการมี ส วนร วมของ
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ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองนั้นคือ ปจจัยดานภาวะผูนํา ประชาชนในแตละชุม ชนจะมี
การเลือกผูนําใหเปนตัวแทนในการเขาประชุมการดําเนินโครงการตางๆ ประชาชนที่ไดที่ไดรับการเปนผูนํา มีความสามารถใน
การแกไขปญ หา และนําขอมูลมาเผยแพรใหกับประชาชนในชุมชน และชักจูงใหประชาชนในชุม ชนปฏิบัติตาม อีกปจจัย ที่
สงผลต อการมีสวนร วมของประชาชนในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาท องถิ่นของเทศบาลตํ าบลอู ทองนั้นคือ ป จจั ยดานกฎหมาย
ประชาชนมีสิทธิ บทบาท หนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดในมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยประชาชนมีบทบาทใน
การแสดงความคิดเห็นการเสนอปญหาในชุมชน การใชสิทธิในการเลือกตั้ง การคัดคานโครงการ การเขาประชุม การลงมติในที่
ประชุม หนาที่ของประชาชน อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลอูทองนั้นคือ ปจจัยดานการรับรูขาวสาร เพราะ ประชาชนทราบขอมูลขาวสารดานตางๆ ในการจัดเก็บภาษีปาย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่เกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพ ขอมูลดานการเลือกตั้ง การใชสิทธิดานตางๆ ของประชาชน ประชาชน
จะได รับ ขอ มูล ขาวสารจากเทศบาลตํ าบลอูท องมี การประกาศทางหอกระจายขาว เอกสาร/วารสาร หากไม ทราบขอมู ล
ประชาชนจะมาติดตอที่หนวยงาน โทรศัพทสอบถามเพื่อตองการทราบขอมูลที่ชัดเจนและถูกตอง รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ
และการประชุมชุมชน อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอู
ทองนั้นคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีนั้นมีลักษณะในการชวยติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับเทศบาลตําบลอูทอง
ทําใหทราบปญหาความตองการการใหขอมูลขาวสาร อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองนั้นคือ ปจจัยดานความตระหนักในประโยชน ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของชุ มชน ความ
รับผิดชอบตอชุมชน ประชาชนตองการควบคุมการดูแล สิทธิประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่เทศบาลตําบลอู
ทอง อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองนั้นคือ ปจจัย
ดานนโยบายของรัฐบาลเทศบาลตําบลอูทองนําเอานโยบายของรัฐบาลในปจจุบันมากําหนดตามแผน ตามระเบียบ เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง สามารถตรวจสอบงบประมาณโครงการเพื่อปองกันการทุจริต จากหนวยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลในปจจุบันไดออก
นโยบายไทยแลนด 4.0 เพื่อแกไขปญหาดานตางๆเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองนั้นคือ ปจจัยดานความยึดมั่นผูกพันตอทองถิ่น ประชาชนมี
ความรูสึกเปนเจาของชุ มชน ก็จะมีตองการการพัฒนาชุมชนให มีสาธารณู ปโภคที่ดี การบริการความสะดวกในการใชถนน
การจัดเก็บขยะ การจัดระเบียบในตลาด และคนในชุมชนตกลงในการปฏิบัติตามโครงการกิจกรรม อีกปจจัยที่สงผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองนั้นคือ ปจจัยดานอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
ซึ่งประชาชนจะทําอาชีพค าขายในตลาดสดของเทศบาลตําบลอูท อง ที่ ตองการบริการดานสาธารณู ปโภคในการทํ าความ
สะอาดตลาดสด การกําจัดขยะ มีผลตอการมีสวนรวมเพราะมีความเปนชุมชนสวนใหญที่ทําการคาขายและตองการความดูแล
บริการดานตางๆ และตัวสุดทายปจจัยดานเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายไดข องเทศบาลตําบลอูทองมี การจัดเก็บดานภาษี เงิ น
คาธรรมเนียม ซึ่งในแตละปงบประมาณจะไดรับเงินสนับสนุน ในการจัดทําโครงการ นโยบาย กิจกรรมตางๆ และการนําเอา
โมเดลพั ฒ นาเศรษฐกิ จของรั ฐ บาลมาปรั บ ใช ใ นการจั ด สรรงบประมาณ บุ ค ลากรและทรั พ ยากรทํ าให ป ระชาชนได รั บ
ผลประโยชนจากโครงการและนโยบาย
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ผูบริหารเทศบาลตําบลอูทองควรสงเสริมและการประชาสัมพันธขอมูลดานกฎหมาย วาดวยเรื่องการกําหนด
บทบาท/สิ ท ธิ/ หนาที่ ของประชาชน ด านการเลือกตั้ง การคัด คานในที่ ประชุม การเสนอแนะข อมูล ในการพั ฒ นาท องถิ่ น
การออกเสียงประชามติ การตรวจสอบการทํางาน
10.2 ผูบริหารเทศบาลตําบลอูทอง ควรสงเสริมและการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดและการจัดสรรเพื่อนําไปใช
ในโครงการ และข อมู ล นโยบายของรัฐ บาลดานโมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจ นํามาปรับ ประยุกตใ ชใ ห เกิ ดความทันสมัย ทันต อ
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สถานการณในปจจุบัน เพื่อยกระดับรายไดขององคกรใหมีระดับที่เพิ่มขึ้นและมีงบประมาณในการทําโครงการ กิจกรรมตางๆที่
เพิ่มขึ้นตามไปดวย
10.3 ผูบริหารเทศบาลและขาราชการเทศบาลตําบลอูทอง ควรออกนโยบาย สงเสริมและการประชาสัมพันธ การ
กระจายขอมูลขาวสารผานชองทางการสื่อสารดานตางๆที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ เคเบิ้ลทีวี ศูนยประชาสัมพันธ เคลื่อนที่ เว็บไซต
เทศบาลตํ าบลอู ท อง เป นต น โดยใช เ ทคโนโลยี ด านคอมพิ วเตอร โทรศั พ ท สื่ อ ดิ จิต อล อิ นเทอร เ น็ ต เข ามาช ว ยในการ
ติดตอสื่อสารกับหนวยงานและเผยแพรขอมูลดานตางๆของเทศบาลตําบลอูทอง
10.4 ปจจัยสภาพแวดลอมดานวิกฤตการณของสังคม ผูศึกษาเห็นวา ผูบริหารเทศบาลและขาราชการเทศบาลตําบล
อูท อง ควรออกนโยบายและส งเสริ มใหป ระชาชนมี การฝ กซ อมฝกสอนการใชอุปกรณ เครื่องมื อ เพื่อให ประชาชนในพื้ นที่
เทศบาลตําบลอูทองรับทราบปฏิบัติตามและเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
10.5 เทศบาลตําบลอูทอง ควรสงเสริมความตระหนักในประโยชนและปญหาที่ตองไดรับการแกไขของชุมชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลอู ทอง เพื่ อให ประชาชนได รับ ทราบขอมู ล เพื่ อที่ ให ป ระชาชนเข ามารับ รูถึ งป ญ หาในพื้นที่เ พื่ อใหเ กิด ความ
ตระหนักและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
10.6 ผูบริหารเทศบาลตําบลอูทอง ควรลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการที่จะแกไขปญหาในพื้นที่และออกโครงการ
ใหเหมาะสมในแตละชุมชน การเรียกประชุมประธานชุมชนใหชักจูงประชาชนในพื้นที่มีการแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก
ในที่สาธารณะเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริงควรสงเสริมการเปนผูนําของประชาชนทุกคน
10.7 เทศบาลตํ าบลอู ทองควรมีการให ความรูความเข าใจเกี่ยวกั บการจัดทําแผนพั ฒนาท องถิ่นเพื่อใหประชาชน
ทราบถึงความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่น ควรสงเสริมความเขาใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
10.8 เทศบาลตําบลอูทองควรออกนโยบายการกระจายขอมูล ขาวสารด านกิจกรรม โครงการ การแจกเบี้ย การ
สนับสนุนโครงการ โดยการเพิ่มชองทางการรับรูขาวสารดานสื่อดิจิตอล อาทิ แผนพัฒนาทองถิ่นออนไลน เอกสารที่ประกาศ
ผานทางสื่อออนไลนแบบการนําเสนอภาพถายงานกิจกรรมโครงการทําใหประชาชนเขาถึงไดงายและเกิดความเขาใจงาย
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
10.9 ควรทําการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมี
การสัมภาษณแบบเจาะลึกควบคูไปกันดวย เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไมสามารถทําได
10.10 ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอีก 3-5 ปขางหนานี้ เพื่อใหทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของผูนําทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจะมีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคตหรือไม อยางไร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) แนวทางการพัฒนางานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใชจํานวนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
ขาราชการ 18 คน พนักงานจางตามภารกิจ 20 คน พนักงานจางทั่วไป 20 คน พนักงานจางประจํา 12 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี ตําแหนงปจจุบัน พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5-9 ป ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการจัดทําหนังสือ
ราชการ รองลงมา คือ ดานการรับหนังสือ ดานการสงหนังสือราชการ ดานการเก็บรักษาหนังสือราชการ ดานการทําลายหนังสือ
ราชการ สวนดานที่มีระดับต่ําที่สุด คือ ดานการยืมหนังสือราชการ
2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ บุคลากร
ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการจัดทําหนังสือราชการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนความรูของบุคลากรให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 2) ดานการรับหนังสอราชการ บุคลากรควรลงรับหนังสือราชการใหตรงเวลา ทันทีเมื่อไดรับ
หนังสือ และจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแจกกับบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกันและควรมีการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับหนังสือราชการ 3) ดานการสงหนังสอราชการ บุคลากรควรสงหนังสือใหตรงเวลา
ตรวจสอบความถูกตอง หากในกรณีที่ ไม มีผูรั บแทน ตองหาทางอื่นที่จะทําให ผูรับ ได รับหนัง สือหรือขอมู ลใหเร็ วที่ สุด เช น
การโทรศัพท หรือ การสง E-mail เปนตน 4) ดานการเก็บรักษาหนังสือหนังสอราชการ ควรมีการจัดเก็บหนังสือราชการใหเปน
หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหา อาจจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ 5) ดานการยืมหนังสือราชการ ในการ
ยืมราชการ ควรเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนทุกครั้งและผูที่มีสิทธิยืมหนังสือไดตอผานการไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
ทุกครั้ง ควรจัดทําทะเบียนในการยืม กําหนดเวลาคืนที่ชัดเจน และตองติดตามขอคืนเมื่อครบกําหนด 6) ดานการทําลายหนังสือ
หนังสอราชการ ควรกําหนดขั้นตอนในการทําลายหนังสือราชการใหชัดเจน และใหถือปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกันทุกฝาย
คําสําคัญ: การปฏิบัติงานของบุคลากร งานสารบรรณ เทศบาลตําบลดอนยายหอม
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Abstract
This research has an objective. The objectives of this study were 1) the level of performance of
personnel of Don Yai Hom District Municipality Muang Nakhon Pathom District 2) Guidelines for the
development of operational document of personnel in Don Yai Hom District Municipality. The total sample of
the study population was composed of 18 officials, 20 employees, 20 employees, 20 employees, and 12
employees, totaling 70 persons. Analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Most of the
respondents are female. Age 41-50 years old. Undergraduate current position Employees hired on a
mission and employed by a general employee. Term of tenure is 5-9 years, respectively. The research
found that:
1. The level of performance of the personnel of Don Yai Hom Sub District Municipality Mueang
Nakhon Pathom In Nakhon Pathom Province, the overall performance was at a high level. In descending
order is secondary government books were the books, sending official books, the retention of government
books, the destruction of official books, the lowest level is the borrowing of official books.
2. Guidelines for the development performance document are divided into 6 areas as follows.
1) Personnel should be encouraged to develop their knowledge in the preparation of government books.
To stimulate the knowledge of personnel to keep up with change. 2) The official personnel should receive
official books on time. Immediately upon receipt of the book. And to document the operation of the
distribution to personnel to work in the same way and the computer program to help in receiving official
books. 3) The official Personnel should send books on time, check the accuracy If there is no substitute.
There must be other ways to get the recipient to receive the book or information as soon as possible,
such as telephone or E-mail etc. 4) The official book should be kept as a category. To make it easier to
find The computer system may be used for storage. 5) The borrowing of official movie. To borrow It should be
approved by the supervisor every time and the person who has the right to borrow the book has to be
approved by the supervisor every time. Should register to borrow schedule a clear night. 6) The destruction of
the official movie. Should set the procedure to destroy the bureaucracy clear. And to be treated in the
same way all parties.
Keywords: performance of personnel, document, Don Yai Hom District Municipality
1.บทนํา
การบริหารราชการให บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดนั้น
จะตองมีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยการจัดทําหนังสือราชการ ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของงานสาร
บรรณ เพราะงานเอกสารสงผลใหเกิดการดําเนินการงานทั้งหลาย ดังนั้น จึงจําเปนตองมีผูรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ
เอกสารเปนการเฉพาะ เรียกวา“งานสารบรรณ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดให
ความหมายของคําวา “งานสารบรรณ” ไววา หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การ
สง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสาร จะเริ่มตั้งแตการคิดอาน ราง เขียน แตง
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พิมพจด จัดทํา สําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงาน การประชุม สรุปยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขา
ที่คนหา ติดตาม และทําลาย งานสารบรรณเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยผลักดันและสนับสนุนใหมี
การพัฒนาประสิท ธิภาพในการทํางานเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจที่ตั้ง ไวและเปนไปในทิศทางเดียวกั น (สํานั กนายกรั ฐมนตรี ,
2544) ในการบริหารกิจการภาครัฐนั้น จะเห็นไดวาทุกหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองมี
ระบบงานสารบรรณทุกหนวยงาน ซึ่งงานสารบรรณมีความสําคัญ คือ เปนเครื่องมือในการบริหารงาน ไดแก ระเบียบ คําสั่ง
ขอบังคับ ซึ่งจําเปนตองใชในการบริหารราชการในเกือบทุกกระบวนการของการบริหาร เปนสื่อในการติดตอ หนังสือราชการ
เป นองค ประกอบสําคัญ ที่ใ ชเ ปนสื่อในการติ ดต อประสานงานในเรื่ องตางๆ เปนเครื่องเตือนความจํ า หนั งสื อราชการเป น
หลักฐานที่ปรากฏทําใหสามารถคนหาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติในเรื่องตางๆได ใชศึกษาคนควา การวิวัฒนาการ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งงานสารบรรณเปนงานที่อํานวยประโยชนตอการประสานงานไดเปน
อยางมาก หากเจาหนาที่ดําเนินการลาชาหรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดตามกําหนด ก็จะสงผลกระทบตอประชาชน และถาหนวยงานใดไมมีการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการหรือไมมีเอกสารเปน
ลายลักษณอักษร อาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดสับสน ในการดําเนินการตางๆ ทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น งานสารบรรณ จึงมีความสําคัญตอการบริหารราชการเปนอยางยิ่ง จึงเปนภารกิจที่จําเปน
และควรไดรับการพัฒนาตอไป (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546: 85)
การปฏิ บัติ งานสารบรรณเปนเกณฑห นึ่ง ที่ใช ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของบุ คลากร และเป นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขององคกรดวย ซึ่งประกอบดวยการจัดทําหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการออกจากหนวยงาน การรับหนังสือ
ราชการเขามาในหนวยงาน การจัดเก็บหนังสือราชการ ตลอดจนการรักษาและยืมหนังสือราชการไปใชงาน และสิ้นสุดดวยการ
ทําลายหนังสือราชการเมื่อครบกําหนดเวลา เพื่อใหการบริการที่เปนระบบใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรงเวลา และมี
ประสิทธิภาพ (อุดม พันโนลิต, 2547: 15) นอกจากนี้งานสารบรรณยังเปนการควบคุมตรวจสอบอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานเพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด รวมทั้งประหยัดเวลา แรงงาน และ
คาใชจาย ประดิษฐ ฮวบเจริญ (2542 : 330) กลาววา งานสารบรรณเปนงานหนึ่งในหนวยงานที่ จะช วยใหกิจกรรมของ
หนวยงานนั้น ๆ ดําเนินไปดวยความรวดเร็วถูกตอง เกิดประโยชนแกหนวยงานนั้น ๆ ที่จะชวยใหบุคลากรหรือผูมาติดตอรับ
บริการไดรับความสะดวก ชวยใหงานดําเนินไปดวยดี และมีความสําคัญแกหนวยงาน ผูที่ทํางานสารบรรณและงานธุรการได
เปนอยางดี จําเปนตองมีความรูภาษาที่ดี และมีคุณสมบัติประจําตัว คือ ตองมีความละเอียด รอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว ถาจะ
เขียนหนังสือตองเขียนใหสั้นที่สุด แตไดใจความมากที่สุด แตการบริหารงานสารบรรณในปจจุบันยังมีปญหาหลายประการ จาก
การศึกษารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานงานสารบรรณของบุคลากรโดยภาพรวม พบวา ระดับในการปฏิบัติงานไมสูง
นัก ทั้งนี้ เนื่องมาจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป ขาดความรู ทักษะ ประสบการณ ขาดความกระตือรือรนและขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ปญหาที่กลาวมาขางตนไมอาจสรุปไดวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัด
แตก็เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรยังไมบรรลุตามเปาหมายเทาที่ควร หากไม
มีการพัฒนาบุคลากรหลักในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพก็จะสงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการซึ่ง
เปนรากฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปจจุบันเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 70 คน สวน
ราชการมี 4 สวน ประกอบดวยสํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งในแตละสํานัก/
กอง ตางมีภารกิจงานแตกตางกัน แตมีเปาหมายอยางเดียวกันก็คือ การบริการประชาชนในการปฏิบัติภารกิจของแตละสํานัก/
กองจําเปนตองมีการสื่อสารและประสานงานซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารทางเอกสารหนั งสือราชการ ทํ าให มี
เอกสารหนังสือราชการเปนจํานวนมาก (เทศบาลตําบลดอนยายหอม, 2559 : ออนไลน) กําหนดใหมีหนวยงานธุรการทําหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารทางราชการใหเปนระบบ และเกิดความรวดเร็ว และเปนจุดศูนยกลางในการรั บหนังสือ
การสงหนังสือราชการของหนวยงานเทศบาล และประสานงานระหวางงานธุรการ ในแตละวันมีปริมาณเอกสารที่หมุนเวี ยน
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เขาและสงออกจากบุคลากรภายนอกและภายในเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนปญหาในดานการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ
เชนเดียวกันกับหนวยงานอื่น ซึ่งในทางปฏิบัติงานสารบรรณที่ผานมาของเทศบาลสวนใหญ ยังไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
พอ และการใหบริการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน การคนหาเอกสารเปนไปดวยความยากลําบาก
การประสานงานไมมีความตอเนื่อง เสียเวลา เจาหนาที่ขาดความระมัดระวังเอกสารสูญหาย ทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร
ขาดคูมือในการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ และขาดการอบรมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน สงผลใหการบริการลาชา และไม มี
ประสิทธิภาพ จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม พบวา ประสบปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณไมวาดานการจัดทําหนังสือราชการ การอบรมหลักสูตรงาน
สารบรรณและคอมพิวเตอร ไมเพียงพอ ด านการรับ-การสงหนังสือราชการ ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของความเรงดวน
เท าที่ ควร ด านการเก็ บหนัง สื อราชการ สถานที่จัดเก็บ คั บแคบ เครื่องมื อไม เพี ยงพอ ดานการจั ดเก็บ แฟม เอกสารไมเ ป น
หมวดหมู ไมไดมีการจัดทําบัญชีหนังสือราชการ ดานการยืมหนังสือราชการ ไมมีการทําหลักฐานการยืมหนังสือ ยืมโดยวาจา
และดานการทําลายหนังสือราชการ ไมมีการสํารวจหนังสือที่ ครบอายุเพื่อทําลาย และทําบั ญชีหนังสือเพื่อขอทํ าลาย ดวย
เหตุผ ลดัง กลาว ทํ าให ผูวิจัยสนใจศึกษาการปฏิ บัติ งานสารบรรณของบุ คลากร เทศบาลตํ าบลดอนยายหอม อํ าเภอเมื อ ง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยนําแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณมาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
“งานสารบรรณ”หมายถึง การปฏิบัติงานสารบรรณในองคกร เปนการปฏิบัติงาน โดยยึดขอบังคับระเบียบ กฎเกณฑ
เงื่อนไข ตามหนังสือสั่งการ จึงเปนลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเปนงานประจําภาระสําคัญของผูบริหาร คือ การตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับติดตาม กําหนดเวลา งานสารบรรณในองคกรนับไดวาเปนงานสนับสนุนการบริหารงานตางๆ
(กรรณิการ มาสุข,2553: 29-30) ซึ่งสอดคลองกับ นิพนธ กินาวงศ (2523: 76 อางถึงใน กรรณิการ มาสุข, 2553: 29) ให
ความหมายไววา เปนการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน กลาวโดยสรุป งานสารบรรณ หมายถึง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (2526 อางถึงใน แสงมณี วงศสุวรรณ, 2553: 8) ไดใหความหมายของคําวา
งานสารบรรณ ไววา หมายถึง งานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา
การยืมจนถึงการทําลาย ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณวาเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทาง
ปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ
บันทึก จดรายการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่คนหา ติดตามและทําลาย ทั้งนี้ ตองทําเป น
ระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และ มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ บุคลากร
ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการจัดทําหนังสือราชการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนความรูของบุคลากรให
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ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 2) ดานการรับหนังสอราชการ บุคลากรควรลงรับหนังสือราชการใหตรงเวลา ทันทีเมื่อไดรับ
หนังสือ และจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแจกกับบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกันและควรมีการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับหนังสือราชการ 3) ดานการสงหนังสอราชการ บุคลากรควรสงหนังสือใหตรงเวลา
ตรวจสอบความถูกตอง หากในกรณีที่ไมมีผูรับแทน ตองหาทางอื่นที่จะทําใหผูรับไดรับหนังสือหรือขอมูลใหเร็วที่สุด เชน การ
โทรศัพท หรือ การสง E-mail เปนตน 4) ดานการเก็บรักษาหนังสือหนังสอราชการ ควรมีการจัดเก็ บหนังสือราชการใหเปน
หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหา อาจจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ 5) ดานการยืมหนังสือหนังสอราชการ
ในการยืมราชการ ควรเสนอขออนุมัติจากผู บังคับบัญชากอนทุกครั้ งและผูที่มี สิทธิยืมหนัง สือไดตอผ านการไดรั บอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง ควรจัดทําทะเบียนในการยืม กําหนดเวลาคืนที่ชัดเจน และตองติดตามขอคืนเมื่อครบกําหนด 6) ดาน
การทํ าลายหนัง สือหนังสอราชการ ควรกําหนดขั้ นตอนในการทํ าลายหนัง สือราชการให ชัดเจน และใหถือปฏิบัติ ใหเ ปนไป
ในทางเดียวกันทุกฝาย
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อัมพร พุมทอง (2557: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานสารบรรณและเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและ
พัฒนางานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบลปาไร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี มุงศึกษา การจัดทําหนังสื อราชการ
ผูจัดทําไมไดเขารับการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ คอมพิวเตอรไมเพี ยงพอครบทุกสวน การรับหนังสือราชการ ไมลําดับ
ความสําคัญเรงดวนของหนังสือ การสงหนังสือราชการ ไมมีกําหนดความเรงดวน ไมใชเทคโนโลยีในการสงหนังสือ ปรับวิธีการ
สงหนังสือทันตอเวลา การเก็บหนังสือราชการ ไมมีการจัดทําบัญชีหนังสือราชการ แฟม ไมหมวดหมู การยืมหนังสือราชการ
ยืมหนัง สือดวยวาจา ไม ทําหลั กฐานในการยืมหนังสือ การทําลายหนัง สือราชการ ไมมี การสํ ารวจหนังสื อที่ครบอายุ เพื่อขอ
ทําลาย
แสงมณี วงศสุวรรณ (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพการปฏิบัติงานธุรการ ความตองการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ธุรการ และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัตงิ านงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตามกรอบการปฏิบัติงาน คือ การ
จัดทําหนังสือราชการ มีการดําเนินงานตามระเบียบงานของทางราชการ แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
คือ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงานธุรการ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีเจาหนาในการปฏิบัติงานในหนาที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะ มีอุปกรณใหเพียงพอสามารถใชงานไดตลอดเวลา และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันสําหรับใช
ในแนวทางการปฏิบัติงาน
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร แบงออกเปน 6 ดาน
ดังนี้ (1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ (2) ดานการรับหนังสือราชการ (3) ดานการสงหนังสือราชการ (4) ดานการเก็บรักษา
หนังสือราชการ (5) ดานการยืมหนังสือราชการ และ (6) ดานการทําลายหนังสือราชการ
4.วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรในเทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 70 คน ไดแก ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และ
พนักงานจางประจํา (เทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน จํานวน 2 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2) ตัวแปรดานการปฏิบัติงานสารบรรณ ไดแก การ
จัดทําหนังสือราชการ การรับหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการ การเก็บรักษาหนังสือราชการ การยืมหนังสือราชการและ
การทําลายหนังสือราชการ
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวน
บุคคลของกลุมตั วอยาง ใชคําถามปลายป ดแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกั บระดับการปฏิ บัติงานสารบรรณของ
บุคลากร ใชคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสาร
บรรณ ใชคําถามแบบปลายเปด
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตาม
กรอบแนวคิดของการปฏิบัติงานสารบรรณแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสํารวจภาคสนามแลวนําแบบสอบถามที่ถูกตองแลวสอบถามกลุมตัวอยางใหตอบดวยตนเอง
4.5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 วิเคราะห
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคาเฉลี่ยและคารอยละ สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของ
บุคลากร ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร
วิเคราะหเชิงเนื้อหา
5.สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษา พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับ
ปริญญาตรี ตําแหนงปจจุบัน พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5-9 ป
5.2 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร
ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับมาก (x̄ = 4.16 , S.D.= 0.70) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานการจัดทําหนังสือราชการ ระดับมาก (x̄ = 4.51 , S.D.= 0.59) รองลงมา ดานการรับหนังสือราชการ (x̄ =
4.50 , S.D.= 0. 59) ดานการสงหนังสือราชการ (x̄ = 4.45 , S.D.= 0.56) ดานการเก็บรักษาหนังสือราชการ (x̄ = 4.45 ,
S.D.= 0.59) ดานการทําลายหนังสือราชการ (x̄ = 4.16 , S.D.= 0.73) และดานการยืมหนังสือราชการ ระดับปานกลาง (x̄ =
2.80 , S.D.= 1.11) ตามลําดับ
6.อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร เทศบาลตําบลดอนยายหอม
การปฏิ บั ติง านสารบรรณของบุ ค ลากรในภาพรวม พบวา อยู ใ นระดั บ มาก มี ค าเฉลี่ ย ที่ 4.16 และค าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานที่ 0.70 จะเห็นไดวาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองมีความกระตือรือรนเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย มีจิต
สาธารณะและมีค วามมุ งมั่ นต ออุด มการณ ซึ่ง สอดคลองกั บ แนวคิ ดความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติง านของกิ ลเมอร (Gilmer,
1966: 254-255) กลาวถึงทัศนคติที่มีตอลักษณะของงานที่ทํา ลักษณะทางสังคม รวมถึงความพึงพอใจที่มีตอสถานที่ทํางาน
และการบริการ ประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ มีระดับการปฏิบัติงาน
มากที่สุด จากการปฏิบัติงานทั้ง 6 ดาน พบวา มีการตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของหนังสือราชการทุกครั้ง มี
รูปแบบการจัดทําหนังสือราชการที่เปนมาตรฐาน ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 2) ดานการรับหนังสือราชการ พบวา มี
การจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือราชการ การจัดทําทะเบียนรับและลงรับอยางเปนปจจุบัน มีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการตรวจสอบความเรียบรอยครบถวนของหนังสือราชการ อีกทั้งยังมีการนํา
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานการสงหนังสือราชการ พบวา มีการจัดลําดับ
ความสําคัญและความเรงดวนของการสงหนังสือราชการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว มีการสงหนังสือราชการและประสานงาน
ผูรับหนังสือไดทันกําหนด มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีก ารตรวจทาน
ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือกอนสงออกภายนอกหนวยงาน และมีเจาหนาที่รับผิดชอบการสงหนังสือโดยเฉพาะ 4) ดาน
การจัดเก็บหนังสือราชการ พบวา มีแฟมจัดเก็บเอกสารอยางถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการเก็บหนังสือราชการเปน
หมวดหมูอยางเหมาะสม มีสถานที่และอุปกรณในการจัดเก็บเพียงพอตอการจัดเก็บและไดมาตรฐาน มีการจัดแยกหนังสือเกา
กับหนังสือใหมอยางชัดเจน และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดเก็บเอกสารเพื่อใหสามารถจัดเก็บไดอยาง
เปนระบบ 5) ด านการยื มหนัง สือราชการ พบว า มีแ บบขออนุญ าตการยื มหนัง สือราชการที่ค รอบคลุม มี ทะเบี ยนการยื ม
หนังสือราชการที่เปนปจจุบัน มีการวางระบบการยืมหนังสือราชการใหไดตามมาตรฐาน มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช
ในการจัดทําทะเบียนคุมการยืมหนังสือราชการ และมีการบันทึกในสมุดการยืมหนังสือราชการทุกครั้งที่มีการยืม 6) ดานการ
ทําลายหนั ง สื อราชการ พบว า มีการสํ ารวจและจั ด ทําบั ญ ชี หนั ง สื อที่ จะทํ าลายอย างต อเนื่ องและเปนประจํ าทุ กป มี การ
ดําเนินการขอทําลายหนังสือราชการตามขั้นตอน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มี
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่จะทําลาย และมีการขออนุญาตทําลาย
หนังสือราชการเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณตามสํานัก/กอง ดังนี้ 1) บุคลากรในสํานัก
ปลัดเทศบาล มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียนราษฎร
งานป องกั นและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรีย บรอยและความมั่ นคงและงานเลขานุการ การประชุ มคณะ
เทศมนตรี งานสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีตางๆ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ตั้งแตการบรรจุเขารับราชการจนถึงการออกจากราชการ งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน โดยใหบริการ
ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 2)บุคลากรในกองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจาย การรับ การนําเงินสง การ
เก็บ รักษาเงินและเอกสาร การเงิ น การตรวจสอบใบสํ าคัญ ฎี กา งานเกี่ยวกั บ เงิ นเดื อน คาจาง ค าตอบแทน เงินบํ าเหน็ จ
บํานาญ เงินอื่ นๆ งานเกี่ยวกับการจัด ทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิ นตางๆ การจั ดทําบั ญชีทุ กประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 3) บุคลากรในกองชาง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
ปฏิบัติง านเกี่ย วกับงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมื อง และการควบคุมอาคารให เปนไปตามกฎหมาย และงาน
สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ ประเพณีทองถิ่นตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ หมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 4) บุคลากรในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ งาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกอง
การแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตน เกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข (เทศบาล
ตําบลดอนยายหอม, 2559: ออนไลน)
7.ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
บุค ลากรควรตระหนักถึง ความสําคั ญในการปฏิ บัติ งานสารบรรณเพื่อใหบ รรลุต ามนโยบายการบริ หารของ
องคกร โดย เทศบาลควรมีคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณที่เหมาะสม ชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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เทศบาลควรสงเสริมบุคลากรในเรื่องการฝกอบรมระบบสารบรรณอยางตอเนื่อง การจัดทําสมุดบันทึก การยืมหนังสื อราชการ
รวมถึงการสงเสริมในการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบการตอการปฏิบัติงานสารบรรณในดานตางๆ เชน ดานความรู ดานทักษะ
เปนตน ในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ และควรศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใชในหนวยงาน
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บทคัดยอ
เสรีป ระชาธิป ไตยเปนผลจากการพั ฒนาของความคิดทางการเมืองตั้งแตสมัย กรีก โรมัน จนถึ งผลของเหตุ การณ
ยุคสมัยใหม เชน การรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งนําไปสูการแบงแยกหนาที่ในการใชอํานาจ
อธิปไตย ระหวางฝายบริ หาร นิติบัญญัติ และฝายตุลาการ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 เป น
รัฐธรรมนูญที่มีความเปนประชาธิปไตยระดับหนึ่ง คือ การสรางกลไกเพื่อจัดการใหมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ ์ยุติธรรม คือ ใหมี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหการมีสวนรวมของประชาชนในการเปนตัวแทนและเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตนในรัฐสภา
การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ และการมีสวนรวมรับรู รวมคิด และรวมปฏิบัติ และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยั งมีความเปน
เสรีนิยมคอนขางมาก คือ สรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐ เชน ฝายนิติบัญญัติสามารถเปด อภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจและ
อภิปรายทั่วไป ใหมีการตรวจสอบของฝายตุลาการตอฝายบริหารและระบบราชการ เชน แผนกคดีอาญาของผูดํารงตํา แหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ยังใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
และกลไกรัฐ ไดแก ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และยังมีหมวดที่วาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน ที่เปนการควบคุมไมใหผูใชอํานาจบริหาร
และอํานาจนิติบัญญัติใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวย
คําสําคัญ: เสรีประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
Abstract
The idea of liberal democracy is a heritage of political thinking since Greek and Roman era to
modern era event. For example, drafting of a United States of America constitution and French revolution
which led to the separation of sovereignty in form of executive power, legislative power, and judicial
power. Constitution of Kingdom of Thailand 2017 that have democratic, to a certain extent. It has
mechanisms for free and fair election, Election Commission of Thailand. Enactment people participation
to a candidate and elect representatives in parliament, monitoring, acknowledge, co-think and coimplementation. Moreover, this constitution is rather a liberalism. It has mechanisms for limit government
power. General discussion and co-confidence debate can be done by the Legislature. The Judiciary can
examine cabinet and public bureaucracy. For example, Supreme court's criminal division for holders of
political positions, the administrative court, constitutional court. Furthermore, In Constitution has much
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Independent organization under the Constitution. For instance, The Ombudsman, The Nation Counter
Corruption Commission, State Audit Commission and Nation Human Rights Commission. In addition, It
has the legal provision of conflict of interest that to use control the executive and the legislature to use
them power for self-interest.
Keywords: liberal democracy, constitution, Constitution of Kingdom of Thailand 2017
1. บทนํา
รัฐธรรมนูญ (Constitution) คื อ กฎหมายสูง สุด ในการปกครองรั ฐที่ทุ กรั ฐจําเป นต องมี แตรายละเอียดยอมจะ
แตกตางกันออกไปตามอุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมอื่นๆ ของรัฐนั้น และเปนสิ่งที่วางอยู บนระบบ
ของรัฐบาล เชน ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา หรือแมแตอาจจะวางอยูบนระบบที่มี
รัฐบาลแบบอํานาจนิยม หรือแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ก็ดวยเชนกัน แลวแตวาสังคมการเมืองนั้นตกลงใจจะใหระบบรัฐบาลของ
รัฐตนเปนอยางไร นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญจะกําหนดรู ปแบบของอํานาจและหน าที่ ของสถาบั นที่ ครองอํ านาจ จํากัด การใช
อํานาจ หรือควบคุมความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆ กับประชาชนดวย (Galligan and Versteeg, 2013, p. 6) บทความนี้
มีเปาหมายเพื่อสํารวจรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บนพื้นฐานของแนวคิดเสรีนิยมภายใตรัฐธรรมนูญ
โดยหลักการดังกลาวอาจปรากฏเปนลายลักษณอักษรของรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่มาของอํานาจ การเขาสูอํานาจ การใชอํานาจ และการสิ้นสุดลงของอํานาจรวมถึงการวางแบบแผนของความสัมพัน ธทาง
อํานาจระหวางสถาบันตางๆ ที่มีบทบาทในการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ความสัมพันธระหวางฝายนิ ติบัญญัติ (สภา)
ฝายบริหาร (รัฐบาล) และฝายตุลาการ (ศาล) วามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อใหการใชอํานาจนั้นจะไมลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน รวมถึงอาจมีเรื่องพันธกรณีของรัฐบาลอยูดวยก็ได
2. แนวคิดเสรีประชาธิปไตยกับเสรีนิยมภายใตรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยในอุดมคติที่มีนามวาเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) อันเปนระบบการเมืองที่ไมใชมีแคเพียง
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (free and fair election) แตหมายรวมถึงหลักนิติธรรม การแบงแยกและถวงดุลอํานาจ ให
เสรีภาพและการเคารพในการพูด ชุมนุม การนับถือศาสนา และสิทธิในทรัพยสิน (Zakaria, 1997, p. 1) องคประกอบของ
ระบอบการปกครองที่ชื่อวาเสรีประชาธิปไตยนั้นไดวิวัฒนมาอยางยากนานในสังคมตะวันตก ไมวาจะเปนเรื่องความคิดที่ตกทอด
มาจากจากปรัชญาสมัยกรีกที่เนนในเรื่องเสรีภาพสวนบุคคล ที่ปรากฏดังคําสําคัญในภาษากรีก วา Demokratia โดยคํานี้ก็มา
จากคํา 2 คํา คือคําวา demos ที่หมายถึงพลเมือง/ประชาชน กับ kratos ที่หมายถึงอํานาจ กฎระเบียบ และการปกครองเมื่อ
รวมความหมายของทั้ ง 2 คําแลว จึ งหมายความไดวา อํานาจหรือกฎระเบีย บเปนของ/มี ที่ม าจากประชาชน รวมถึ งเรื่อง
รัฐ ธรรมนู ญที่ ตั้ งอยูบ นฐานธรรมเนี ย มที่ เริ่ ม ตนมาจากปรั ช ญาสมั ย โรมันที่ รัฐ ธรรมนู ญเป นเรื่องที่เ กี่ย วของกั บ เสรีภ าพโดย
พลเมืองทุกคนจะถูกพิจารณาอยางเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย อันนํามาซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการจํากัดอํานาจของรัฐบาลและ
หลักนิติธรรม (Zakaria, 2003, p. 32)
ในเวลาตอมาความคิดประชาธิปไตยไดสมทบสวนเขากับความคิดเสรีนิยมที่เปนมรดกตกทอดมาจากยุคสมัยใหมจาก
คริ สต ศตวรรษที่ 18 จากระบบการเมื องการปกครองอเมริ กันอั นเกิด จากสภาร างรัฐ ธรรมนู ญ ค.ศ. 1787 โดยสิ่ งที่ ส ําคั ญ
ประการหนึ่งอันปรากฏอยูใน The federalist paper หมายเลข 51 ที่เขียนโดย James Madison ถึงหลักการเสรีนิยม วา
เป าหมายที่ คงที่ คือการแบง และจัด ตําแหนง ต างๆ ในลักษณะที่ตํ าแหน งจะเป นตั วตรวจสอบซึ่ งกั นและกัน ระบบสองสภา
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อํานาจยับ ยั้งกฎหมายของประธานาธิบดี และฝายตุลาการที่เปนอิสระ แมแตตั วสมาพันธรัฐเอง อันได แกการแบ งสรรสิท ธิ
อํานาจระหวางรัฐบาลแหงชาติและรัฐบาลของรัฐตางๆ ทั้งหมดนี้ไดกลายเปนวิธีการตางๆ ในการแบง ตรวจสอบ และถวงดุล
อํานาจทางการเมืองที่ไวใจไมไ ด (กอรด อน เอส วูด อางถึง ในสมบัติ จันทรวงศ , 2529, หน า 11) พูด ใหงายคือเมื่ออํานาจ
ทางการเมืองของรัฐเปนอํานาจที่ไวใจไมไดแลว ก็ควรที่จะจํากัดอํานาจรัฐไมใหสามารถกระทําอยางไมเหมาะสมตอประชาชน
ผูถูกปกครองได และวิธีการที่จะไมใหรัฐกระทําเชนนั้น คือ ใหมีการแบงอํานาจออกเปนสวนๆ และใหมีการตรวจสอบถวงดุลกัน
ระหวางอํานาจที่ถูกแบงนั้นเพื่อไมใหอํานาจปกครองประเทศรวมศูนยจนทําอันตรายกับประชาชนได
นอกจากนี้แนวความคิดแบบประชาธิปไตยยังไดรับอิทธิผลจากระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศสอันเกิดจากการ
ปฏิวัติในป ค.ศ. 1789 ซึ่งการปฏิวัติฝรั่ง เศสในครั้งนั้นเปนการปฏิวัติเพื่อทําลายล างระบอบทางการเมืองของฝรั่งเศสเดิม ที่
รัฐบาลมีอํานาจสูง สังคมเต็มไปดวยความเหลื่ อมล้ําและผูมีสิ ทธิพิเศษ รวมถึ งระบบเศรษฐกิ จโดยเฉพาะอย างยิ่งระบบการ
จัดเก็บภาษีที่ไมมีความเปนธรรมที่ชนชั้นสูงผูมีฐานันดรและพระไดมีความเปรียบจายภาษีนอยแตสามัญชนต องรับภาษีอยาง
มากมาย เมื่อประกอบกับป ญหาอื่นๆ เชน ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น ความลมเหลวของสถาบันกษัตริ ย
แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองไมวาจะเปน วอลแตร มองเตสกิเออร ฌ็อง ฌาค รุสโซที่สรางใหเห็นภาพความไม เปนธรรม
และเหตุการณ ในระดับ โลกที่ทหารฝรั่งเศสเขาไปมีส วนร วมในการปฏิ วัติอเมริ กัน ก็สง ผลใหเกิ ดการปฏิ วัติฝ รั่งเศสขึ้ นและ
ตามมาดวยการประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ (The Declaration of the right of man and citizen) เปน
การปกครองที่กษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ
ในทางแนวคิดแบบเสรีนิยมมีความเชื่อวาอํานาจปกครองเปนสิ่งที่ชั่วรายที่จําเปนจะตองควบคุม เพื่อไมใหสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตองสูญสลายไมวาสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือสิทธิเสรีภาพทางการเมือง จากการใชอํานาจที่มาก
เกินไปของรัฐบาล ดังนั้น อํานาจอธิปไตยก็เชนกัน เพื่อที่จะรับประกันวาอํานาจจะถูกใชไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนกับ
ประชาชนอยางแทจริง นักปรัชญาการเมืองและนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสนามวา มองเตสกิเออร (Montesquieu) ที่มองเห็น
อํานาจปกครองที่รวมศูนยอยูในมือของผูปกครองฝรั่งเศสในเวลานั้นจึงไดนําเสนอหลักการเกี่ยวกับการแบงแยกหนาที่ในการใช
อํานาจอธิปไตย (separation of power) เพราะเขาเห็นวาเมื่อใดก็ตามที่อํานาจทั้งอํานาจการบริหารประเทศ อํานาจการออก
กฎหมายถูกรวมไว ที่คนคนเดียว/สถาบันเดียวยอมทําใหเกิดสภาพฉอฉลจากการใชอํานาจขึ้นได จึงเสนอใหแบงแยกอํานาจ
ปกครองออกเปน 3 สวน คือ อํานาจบริหารเอาไวที่ฝายบริหาร (executive branch) เพื่อใหทําหนาที่บริหารปกครอง อํานาจ
นิติบัญญัตเิ อาไวที่ฝายกฎหมายหรือรัฐสภา (legislative branch) ที่ทําหนาที่จัดการในเรื่องผาน แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย
และอํานาจในการตีความและใชกฎหมายหรืออํ านาจตุลาการนั้นเอาไว ที่ศาล (judicial branch) อยางไรก็ตามในบางรัฐ ที่
ปกครองในรูปแบบรัฐบาลแบบรัฐสภาที่ฐานะของรัฐสภาดํารงอยูสูงกวาสถาบันการปกครองอื่นๆ เชน อังกฤษ เปนตน อาจมี
รูปแบบของการจัดการอํานาจอธิปไตยที่แตกตางออกไป โดยในระบบนี้อํานาจระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ จะมี
ลักษณะหลอมรวมกันจนไมอาจแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด รวมถึงการแบงป นอํานาจระหว างฝายบริหารดว ยกันเองที่
แบงปนกันในระหวางนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีดวย (ไชยวัฒน ค้ําชู และ นิธิเนื่องจํานง, 2559, หนา 162) โดยอํานาจ
ของทั้งนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีจะมีมากนอยแคไหนก็มีความแตกตางกันออกไปตามแตละรัฐที่นําระบบนี้ไปใช ซึ่งเราเรียก
หลักการดังกลาววาหลักการรวมอํานาจไวที่รัฐสภา (fusion of power) ซึ่งเปนระบบที่ประเทศไทยใชอยูเปนสวนใหญนับตั้งแต
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 โดยระบบนี้ฝายบริหารมาจากฝายนิติบัญญัติจึงทําใหฝายบริหารสามารถจัดการ
บริหารประเทศไดคอนขางเรียบรอยจากการถูกขัดขวางการทําหนาที่ของรัฐสภา รวมถึงอาจก็ใหเกิดสภาพที่เรียกวาฝายบริหาร
ควบคุมอํานาจของสภาอยางเด็ดขาดไดเพราะรัฐบาลจะคุมเสียงขางมากของสภาผูแทนราษฎรอยูแลว รูปแบบของระบบรัฐบาล
จะเปนอย างไร รัฐ ธรรมนู ญสามารถแสดงใหเ ห็นได ผานกฎเกณฑ ทางรัฐ ธรรมนู ญที่ เป นเนื้ อหาที่ กําหนดโครงสรางทางการ
ปกครองของรัฐ ในส วนนี้เปนสวนที่สําคัญ ที่สุดที่กําหนดสถานะของรัฐ โครงสรางของรัฐที่เปนสถาบันทางการเมืองและการ
ไดมาซึ่งผูปกครองหรือสถาบันทางการปกครอง อํานาจหนาที่ ความสัมพันธระหวางผูปกครองกันเอง และความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับผูใตปกครอง
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เสรีประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยม คือ รัฐธรรมนูญที่สรางกลไกการจํากัดอํา นาจรัฐ
ในแบบตางๆ เชน การตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เปนตน เพื่อไมใหอํานาจอธิปไตยที่ถือเปนเปน
อํานาจที่สูงที่สุดในการปกครองประเทศที่ เปนของชาติ คือ ของพลเมืองทุกคนรวมกันไมใชของคนหนึ่ง คนใดเปนการเฉพาะ
และเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปนเจาของและใชอํานาจอธิปไตยผานทางสถาบันทางการปกครองไมวาจะเปนรัฐบาล
รัฐสภา หรือตุลาการ มีลักษณะของการถวงดุลกันก็เพื่อปองกันการรวมอํานาจอธิปไตยไวที่บุค คลหรือสถาบันหนึ่งๆ แตเพียง
ผูเดียว ซึ่งจะสงผลทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน สูญเสียสิทธิและเสรีภาพไดซึ่งการปรากฏของกลไกการจํากัดอํานาจรัฐ
จะปรากฏผานกฎเกณฑทางรัฐธรรมนูญดวยเชนกัน แตหากรัฐธรรมนูญไมไดสรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐที่เพียงพอ จะทําให
เกิดรัฐบาลที่อยูในรูปแบบอํานาจนิยม (authoritarianism) คือ รัฐบาลที่อาจจะมาหรือไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
แตเมื่อเขามาครอบครองอํ านาจปกครองแลว อาจใชอํานาจไดโ ดยไมจําเปนตองฟง ความคิ ดเห็นของประชาชน หรือ อาจใช
อํ า นาจไปในทิ ศ ทางของการละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพทางการเมื อ งของประชาชน หรื อ รั ฐ บาลแบบรวบอํ า นาจเบ็ ด เสร็ จ
(totalitarianism) คือ รัฐบาลที่ครองอํานาจโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลอยางสมบูรณ โดยเขาควบคุมเสรีภาพในทุกดานทั้งทาง
การเมืองและการใช ชีวิตของประชาชนเพราะไมมี กลไกการจํากัดอํานาจรัฐบาล อีกทั้งยังพบวารัฐบาลแบบหลัง นี้ม ักมีความ
พยายามเปลี่ ย นแปลงความเชื่อพื้ นฐานของประชาชนเกี่ ย วกับ สั ง คมและบุ คคลในสัง คมอี กด วยผ านการเข าควบคุ ม อย า ง
เบ็ดเสร็จทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เปาหมายที่จะสรางรัฐตามอุดมคติหรือสังคมที่เปนหนึ่งเดียว รั ฐแบบรวบอํานาจ
เบ็ดเสร็จนี้มักจะใหความสําคัญกับตัวผูนํารัฐในระดับที่สูง โดยสาระสําคัญอันเปนแกนกลางของรัฐบาลแบบรวมอํานาจเบ็ดเสร็จ
ในทุกๆ รัฐ คือ การใชความรุนแรง (Magstadt, 2009, p. 124-125)
3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับความเปนเสรีประชาธิปไตย
นับตั้งแตการเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเขาสูระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.
2475 โดยคณะราษฎร ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญรวมทั้ งสิ้นถึง 20 ฉบับ ซึ่งการศึกษากฎเกณฑและเนื้อหาของรัฐธรรมนู ญ
สามารถสะทอนสภาพระบอบการปกครองของไทยไดเปนอยางดี โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 279 มาตรา โดยกระบวนการไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้มาจาก
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่ตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทั่วไปไดทราบ กอนจะเขาสูกระบวนการออกเสียงประชามติรับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว และตอมามีการแกไขเพิ่มเติมขอความบางสวนกอนนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล าทูลกระหมอม
ถวายสมเด็จพระจาอยูหัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชในที่สุด
3.1 ความเปนประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ดังที่กลาวในตอนตนแลววาประชาธิปไตย คือ อํานาจหรือกฎระเบียบตางๆ ในสังคมการเมืองนั้นเปนของ/มีที่มาจาก
ประชาชน และเมื่อปจจุบันมีทั้งการผสมผสานประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ประชาชนเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่ตัดสินใจแทน
ตนเองกั บ ประชาธิ ป ไตยแบบทางตรงที่ ป ระชาชนใช สิ ท ธิ ข องตนโดยตนเอง การจะพิ จารณาว า รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามเป น
ประชาธิปไตยหรือไม จึงอาจพิจารณาไดจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีความพยายามจะสรางกลไกเพื่อจัดการใหมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์
ยุติธรรม คือ ในหมวด 12 องคกรอิสระ รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 7 คนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 222) มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และเปนได
วาระเดียว (มาตรา 223) มีอํานาจ เชน จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และการออกเสียงประชามติ ควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ
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ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ ง
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งใหดําเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือ
ออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งบางหนวย หรือทุกหนวย สั่งระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งไว
เปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูนั้นกระทําการหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น
ที่มีลักษณะเปนการทุจริต หรือทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และดูแลการดําเนินงานของ
พรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย (มาตรา 224)
การมีสวนรวมที่สําคัญมากตามระบอบประชาธิปไตย คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการเปนตัวแทนและเลือก
ตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตนในรัฐสภา ซึ่ง รัฐธรรมนูญมาตรา 87 บัญญัติวา สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน
500 คน มาจาก 2 สวน คือ จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 350 คน และมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
จํานวน 150 คน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยที่ประชาชนไดมีสวนรวมเลือกตั้งผูแทนตน นอกจากนี้ยังมีสวนรวม
ในการตั้งผูนํารัฐทางออมผานทางการตัดสินใจเลือกผูสมัครทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อผานพรรคการเมือง คือ การ
เลื อกตั้ ง ทั่ ว ไปให พ รรคการเมื อ งที่ ส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อกตั้ ง แจ ง รายชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง พรรคการเมื องนั้ น มี ม ติ ว าจะเสนอให ส ภา
ผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกิน 3 รายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปด
การรับสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 88) (จะไมเสนอก็ได) สวนวุฒิสมาชิกที่ถือเปนอีกสวนหนึ่งของฝายนิติบัญญัติประชาชนไมไดมี
สิทธิในการเลือกโดยตรง แตมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคม (มาตรา 107) แตประชาชนอาจจะมีสวนรวม
โดยการสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ในมาตรา 252 ยังบัญญัติใหสมาชิกสภาทองถิ่น
ตองมาจากการเลือกตั้ ง และผู บริ หารท องถิ่ นใหม าจากการเลือกตั้ งหรือมาจากความเห็ นชอบของสภาทองถิ่ น ซึ่ ง แสดงว า
ประชาชนสามารถเปนตัวแทน เปนผูบริหาร และเลือกตัวแทนในระดับการปกครองทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง
การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกเหนือไปจากที่เกี่ยวของ
กับการเลือกตั้ง ไดศึกษาใน 2 ประเด็น คือ การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ และการมีสวนรวมคิดและรวมทํา
การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ พบวา ในมาตรา 78 บัญญัติวารัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐการ
ตอตานการทุจริต และประพฤติมิ ชอบ รวมตลอดทั้ งการตัด สินใจทางการเมื อง และการอื่ นใดบรรดาที่อาจมีผ ลกระทบต อ
ประชาชนหรือชุมชน มาตรา 254 บัญญัติวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกัน เพื่อเสนอ
ขอบั ญญั ติห รือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท องถิ่ น หรื อผู บริห ารทองถิ่ นได นอกจากนี้ มาตรา 63 บั ญญั ติวารัฐ ตองส งเสริ ม
สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด
ใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไก
ในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจาก
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการมีสวนรวมรับรู รวมคิด และรวมปฏิบัติ พบวา ในมาตรา 43 บัญญัติวาบุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิที่จะอนุรักษ
ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ จัดการ
บํารุง รักษา และใชป ระโยชนจากทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล อม และความหลากหลายทางชี วภาพอยางสมดุ ลและยั่งยื น
เข าชื่ อกั นเพื่ อเสนอแนะต อหน วยงานของรั ฐ ให ดําเนินการใดอันจะเปนประโยชน ตอประชาชนหรือชุม ชน หรื องดเว นการ
ดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุ ขของประชาชนหรือชุมชน รวมถึ งจัดให มีระบบสวัสดิ การของชุมชน
ในมาตรา 41 บัญญั ติวา บุค คลและชุ มชนยอมมีสิทธิไ ดรับทราบและเข าถึงขอมู ลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
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หนวยงานของรัฐ เสนอเรื่องราวรองทุกข ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิด นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติในเรื่องหนาที่ของรัฐวา มี
หนาที่อนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่น
ที่เกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชน (มาตรา 57) รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัดให
ประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก (มาตรา 59)
3.2 ความเปนเสรีนิยมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ดังที่กลาวในตอนตนแลววาเสรีนิยมจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญที่สรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐ เพื่อไมให
อํานาจในการปกครองประเทศรวมไวที่บุคคลหรือสถาบันหนึ่งๆ ซึ่งฝายบริหารรัฐธรรมนูญกําหนดวาพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไมเกิน 35 คน นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหค วามเห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงรวมกันแลวเกิน 8 ปไมได ไมวาจะเปนการดํารงตําแหนงติดตอกันหรือไม (มาตรา 158) และที่
น าสนใจ คื อ ไม ไ ด กํา หนดว านายกรั ฐ มนตรี จ ะต องเป นสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร และกลไกการจํ ากั ด อํ านาจรั ฐ เพื่ อให
รัฐธรรมนูญมีลักษณะเสรีนิยม มีปรากฏดังนี้
การตรวจสอบถวงดุลของฝายนิติบัญญัติตอฝายบริหารรัฐธรรมนูญบัญญัติวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย
กวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไ ววางใจรัฐมนตรี เปนรายบุคคลหรื อทั้ง คณะ (มาตรา 151) สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจํ านวนไม นอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามขอเท็จจริง
หรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยไมมีการลงมติก็ได (มาตรา 152) และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง
หรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ (มาตรา 153)
การตรวจสอบถวงดุลของฝายตุลาการตอฝายบริหารรัฐ ธรรมนูญบัญญัติในหมวดที่ 10 วาศาล ประกอบดวย ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลยุติธรรมใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาล
ฎีกา (มาตรา 195) ใหมีศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ปกครองอันเนื่องมาจากการใช อํานาจทางปกครองตาม
กฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง (มาตรา 197) สวนโดยศาลรัฐ ธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจํานวน 9 คน (มาตรา 200) มีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย
พิจารณาวิ นิจฉั ย ปญ หาเกี่ ยวกั บหน าที่ แ ละอํานาจของสภาผู แทนราษฎร วุฒิ ส ภา รั ฐ สภาคณะรัฐ มนตรี หรื อองคกรอิส ระ
(มาตรา 210)
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารและกลไกรัฐ เชน ผูตรวจการ
แผ นดิ น จํ านวน 3 คนซึ่ ง พระมหากษั ตริ ย ท รงแต ง ตั้ งตามคํ าแนะนํ าของวุ ฒิ สภา (มาตรา 228) มีห น าที่ และอํ านาจ เช น
เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบี ยบ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปน แสวงหา
ขอเท็จจริง เมื่ อเห็นว ามี ผูได รับ ความเดือดรอนหรือความไมเป นธรรมอันเนื่ องมาจากการไม ปฏิบั ติต ามกฎหมายหรื อปฏิบั ติ
นอกเหนื อหนาที่แ ละอํานาจตามกฎหมายของหน วยงานของรัฐ หรื อเจาหน าที่ ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต อหนวยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยัง
มิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด 5 หนาที่ของรัฐ (มาตรา 230)
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องคกรอิสระตอมา คือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริ ยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิส ภา (มาตรา 233) มีหนาที่ และอํานาจไต สวนและมีความเห็นกรณีมีการ
กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ผูใดมี พฤติการณร่ํ ารวยผิดปกติ ทุ จริต ตอหน าที่ หรือจงใจปฏิบัติห นาที่ หรือใชอํานาจขั ดตอบทบัญญั ติแห งรัฐธรรมนู ญหรื อ
กฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง เพื่อดําเนินการตอไปตามรัฐ ธรรมนูญ ไตสวนและ
วินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตนคูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน (มาตรา 234)
องคกรอิสระตอมา คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คนซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 238) มีหนาที่และอํานาจ เชน วางนโยบายและกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผนดิน กํากับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐในการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับ
การใชจายเงินแผนดิน รวมถึงสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา
240) และใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยไดรับการเสนอชื่อ
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา 241)
องคกรอิสระตอมา คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คนซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ งตามคําแนะนํ าของวุฒิส ภา (มาตรา 246) มี หนาที่และอํานาจ เชน ตรวจสอบและรายงานขอเท็ จจริ งที่ถู กตอง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชนการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ย วของ จัดทํา
รายงานผลการประเมิ นสถานการณด านสิ ทธิ มนุ ษยชน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสง เสริม และคุ มครองสิ ท ธิ
มนุษยชน ชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงกรณีที่มีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถ ูกตอง
หรือไมเปนธรรม รวมถึงสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247)
นอกจากที่กลาวไปแลวในหมวดที่ 9 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังมีหมวดที่วาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน ที่เปนการควบคุมไมใหผูใชอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัว
ดวย ดั ง ปรากฏในมาตรา 184 ที่ 1) ห ามไมใ ห สมาชิกสภาผู แทนราษฎรและวุ ฒิส มาชิ กดํารงตํ าแหน งในหน วยราชการ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 2) หามไมรับหรือแทรกแซงการเขารับ
สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 3) หาม
รับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษกวาบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานปกติ
4) หามขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ รวมถึงมาตรา 185 ไดหาม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกกระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง
ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปน 1) เรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานใน
หนาที่ประจําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น 2) กระทําการในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณหรือใหความเห็นชอบในการ
จัดทําโครงการใดๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา 3) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน
เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมื อง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รั ฐวิ สาหกิจ กิ จ การที่รัฐ ถือหุนใหญ หรือราชการสวน
ทองถิ่น และใหนําความในมาตรา 184 มาใชกับรัฐมนตรีโดยอนุโลมดวย (มาตรา 186) เวนแตทําตามอํานาจหนาที่หรือตามที่ได
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1213

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

แถลงนโยบายไวตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ในมาตรา 187 ยังบัญญัติใหรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผู
ถือหุนในหางหุ นส วนหรื อบริ ษัท หรื อไมค งไวซึ่งความเป นหุ นส วนหรื อผู ถื อหุ นในห างหุนสวนหรือบริษั ทต อไปตามจํานวนที่
กฎหมายบั ญญั ติ และตองไมเ ปนลู กจ างของบุ คคลใด และจะเขาไปเกี่ ยวของกับ การบริห ารจั ดการหุนหรื อกิจการของหาง
หุนสวนหรือบริษัทในทางใดๆ มิได โดยใหบังคับรวมถึงแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุน
ของรัฐมนตรีที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางใดๆ ดวย
4. บทสรุป
รัฐธรรมนูญในฐานะของการแสดงออกซึ่งคุณคาบางประการที่ไมใชแคประกาศถึงคุณคาบางอยางแตยังปรากฏความ
ตึงเครียดระหวางสิ่งที่อยากจะเปน อุดมคติ ตลอดจนเปาหมายอื่นๆ ที่สังคมการเมืองนั้นปรารถนา โดยที่แตล ะกลุม ฝาย หรือ
ชนชั้น ตางก็พยายามจะทําใหรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่สอดคลองหรือรับใชอุดมคติและเปาหมายของกลุมใด เชน เปาหมายของ
ความพยายามรักษาอํานาจของชนชั้นนํา เปาหมายของความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน เปาหมายทางเศรษฐกิจของ
กลุมตน ฯลฯ
รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนา ไมใชวาจะมีแตเนื้อหาตามความเปนจริงในเชิงนําไปปฏิบัติหรือบังคับใชแตเพียงเทานั้น แต
ควรมีความเปนอุดมคติ หรือสิ่งที่ควรจะเปน ในฐานะเปาหมายของสังคมที่มุงหนาไป ที่วางอยูบนอุดมการณทางการเมืองและ
สังคม ตลอดจนแบบแผนทางวัฒนธรรมของประชาชนในสังคมนั้นดวย รวมถึงมีพื้นที่ใหกลับกลุมตางๆ ที่ครองอํานาจอยูจริงใน
สังคมการเมืองนั้นดวย หาไมแลวรัฐธรรมนูญก็จะเปนเพียงกระดาษที่ไมมีการยอมรับจากทั้งผูปกครอง กลุม/ฝายตางๆ ที่มีพลัง
ในสังคม รวมถึงประชาชนทั่วๆ ไป กลายเปนรัฐธรรมนูญยอมจะยุติตัวเองลงในไมชาจากวิธีการใดทั้งทางสันติและไมสันติ และ
ไมกลายเปนสิ่งที่ทําใหสังคมอยูรวมกันได เพราะไมจัดสรรอํานาจ สิทธิและเสรีภาพ บทบาทหนาที่อยางเหมาะสมความที่ควรจะ
เปนในความคิดของประชาชนในสังคมนั้น เห็นไดชัดเจนจากรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบับที่ไมไดกลายเปนสิ่งที่ทุกฝายยอมรับ
อยางเพียงพอ เฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาของความหลากหลายทางความคิดของประชาชนที่มีตอเรื่องของบทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองและการปกครอง สิท ธิและเสรีภาพของประชาชน ยิ่งทํ าใหการออกเปนรัฐธรรมนูญที่มีพื้นที่สําหรับ ทุกฝายใน
สังคมใหมีบทบาททางการเมืองอยางเหมาะสมทําไดยาก แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็ยังตองเปนผลผลิตความรวมมือกันทาง
สังคมของในระดับหนึ่งในฐานะขอตกลงของประชาคมถึงจะทําใหรัฐธรรมนูญมีความยั่งยื น จึงตองอาศัยกระบวนการเผยแพร
รางรัฐธรรมนูญ การรับฟงความคิดเห็นและการลงประชามติเขามาทําใหเกิดกระบวนการเจรจาตอรอง ประนีประนอมระหวาง
กลุมตางๆ เกิดขึ้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนรัฐธรรมนูญที่เล็งเห็นถึงปญหาของการใชอํานาจที่ผูใ ช
อํานาจอธิป ไตย ไมวาจะเป นอํานาจบริหาร หรืออํานาจนิติ บัญญัติ แทนประชาชนไม เคารพกฎเกณฑ การปกครองบานเมือง
กระทําการทุจริต ใชอํานาจในทางที่ขาดความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน ดังนั้นจะเห็นจากดานของเสรี นิยมที่
ปรากฏตามรัฐธรรมนูญวาไดสรางสถาบันและกลไกจํานวนมากเพื่อเขามาจํากัดการใชอํานาจรัฐ ทั้งจํากัดในแงของคุณสมบัติ
ของตัวผูใชอํานาจ และจํากัดดวยสถาบันที่ทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ ไมวาจะเปนการใชฝายนิติบัญญัติเขามา
ตรวจสอบถวงดุลอํานาจฝายบริหาร ใชอํานาจฝายตุลาการและองคกรอิสระเขามาตรวจสอบการใช อํานาจของทั้งฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติรวมถึงระบบราชการที่เปนกลไกของฝายบริหารที่อาจเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจในทางที่ผิดและนําไปสู
การละเมิ ด สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของประชาชนได นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั งมี การกําหนดเกี่ย วกั บ หน าที่ ข องรั ฐ ว ามีห น าที่ ต อ
ประชาชนอยางไรบางซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนา ที่จะชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบติดตาม
การทํ างานของรั ฐ ในแง มุ ม ต างๆ ตลอดจนมี ส วนร วมในมิ ติ ต างๆ เช น ร วมรั บ รู ร วมคิ ด และร วมปฏิบั ติ ได อ ยางมาก ซึ่ ง
ขอบัญญัติตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายนี้จะชวยกันทําใหเกิดรัฐธรรมนูญที่เปนแบบเสรีนิยมอยางไดผล
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนบทความขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรทุกทานที่
ชวยสนับสนุนการทํางานของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรอยางเขมแข็งจนทําใหผูเขียนบทความมีโอกาสและเวลาที่ สามารถ
เขียนบทความนี้ใหเสร็จสิ้นลงได
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ความพึงพอใจของผูบ ริหารชาวญีป่ นุ ตอวิศวกรชาวไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด
Japanese executives’ satisfaction with Thai engineers: A case study of the
automotive industry in the Eastern Seaboard Industrial Estate
ถาวร งามตระกูลชล
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม
tokyojuku@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรไทยใน 2 มิติ คือ มิติ “พฤติกรรม
การทํางาน” และมิติ “ทักษะการทํางาน” โดยศึกษาจากงานศึกษาวิจัยและบทความที่มีมาจนถึงปจจุบันในเรื่องเกี่ยวกับความ
ตองการและความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนที่มีตอเจาหนาที่ชาวไทยในองคการสัญชาติญี่ปุน และดําเนินการสงแบบสอบถาม
รวมทั้งสั มภาษณ ผูบริหารชาวญี่ปุ นในองคการอุต สาหกรรมยานยนตสัญชาติญี่ปุนในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอีส เทริ นซีบอร ด
จังหวัดระยองเพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนที่มีตอวิศวกรไทยในปจจุบันวามีเปลี่ยนแปลงจากงานวิจัยที่เคย
มีมาหรือไม อยางไร ผลวิจัยนําไปสูการเสนอแนะเพื่อการเตรียมความพรอมของวิศวกรไทยในปจจุบัน
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ ผูบริหารชาวญี่ปุนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด
จังหวัดระยอง จํานวน 75 คน เพื่อเปดโอกาสใหประชากรมีโอกาสถูกเลือกเปนตัวอยางเทา ๆ กัน และโอกาสที่ถูกเลือกเปน
อิสระตอกัน ผูวิจัยใชวิธีการจับฉลาก (Drawing) จากการหาขนาดตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูป เพื่อดําเนินการสงแบบสอบถาม
ตามจํานวนตัวอยางโดยใชแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับและแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อขอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลไดผลวิจัยเชิงปริมาณแลว นํามาตั้งเปนคําถาม ดําเนินการสัมภาษณ
ผูบริหารชาวญี่ปุนจํานวน 20 รายจากผูตอบแบบสอบถามโดยคัดเลือกจากผูสมัครใจใหสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง โดยทั้งดานพฤติกรรมการทํางานและดานทักษะการทํางานมีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานแยกตามประเด็นจากความพึงพอใจนอยที่สุดไปหานอย ไดดังนี้ การไมใชเวลาในการปฎิบัติงาน
ไปกับงานสวนตัว การตรงตอเวลา การมีความอดทนอดกลั้นตอความคับของใจหรือความกดดัน การคํานึงถึงผูอื่นเสมอเมื่อการ
กระทําสงผลตอผูอื่น การมีความจงรักภักดีตอองคกร ความผูกพันตอองคกร การใหคําแนะนําแกเพื่อนในการปรับปรุงงาน
ไมใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง การเก็บความลับบริษัท การชวยเหลือพนักงานผูอื่นในการแกปญหา ความรูสึกตองพัฒนาบริษัท
ตามลําดับ สวนผลการศึกษาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทยเกี่ยวกับทักษะการทํางาน
แยกตามประเด็นจากความพึงพอใจนอยที่สุดไปหานอย ไดดังนี้ การคํานึงถึงภาพสวนรวมบริษัท การตัดสินใจ การวางแผน
การจัดการ เขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับคน คํานึงถึงความสัมพันธของบริษัทกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
การพัฒนาตนเอง การรับรูบทบาท ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ การมีทักษะการปฎิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ตามลําดับ
ผลการวิจัยแสดงความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 2 ประเด็น คือ
ประเด็น “การใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง” ในหัวขอพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) ของดานพฤติกรรมของวิศวกร
ชาวไทยในกรอบการวิจัย แสดงถึงความพึงพอใจที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเมื่อเทียบกับอดีต และประเด็น “การทํางานเปนทีม”
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ในหัวขอทักษะดานคน (Human skill) ของทักษะการทํางานของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย แสดงถึงความพึงพอใจที่มี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเมื่อเทียบกับอดีต
คําสําคัญ: ผูบริหารชาวญี่ปุน วิศวกรชาวไทย ความพึงพอใจ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทรินซีบอรด
Abstract
The purpose of this research was to study Japanese executives' satisfaction with Thai engineers
in two dimensions: "working behavior" and "working skills" from the previous researches focusing on the
needs and satisfaction of Japanese executives with Thai officials in the Japanese organizations, as well as
the questionnaires which are sent to Japanese executives in the Japanese automotive industry organization
in the Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong province to find out the satisfaction of Japanese
executives with Thai engineers today that they have changed from previous researches or not. The result
from this research will lead us to the suggestions to improve preparation of the current Thai engineers.
The sample consisted of 75 Japanese executives from the automotive industry in Rayong Province. In
order to give the population a chance to be sampled equally and independently, the researcher used
the sampling method from the sample size with the finished table. To carry out a sample questionnaire
using a 5-level closed-end questionnaire and open-ended questionnaire for further feedback. After collecting
the data, quantitative research results are put into the questions to interview 20 Japanese executives
from the respondents.
The results show that the average level of satisfaction of Japanese executives with Thai engineers is
moderately satisfied. In terms of work behavior and work skills, there was a moderate level of satisfaction.
The average level of job satisfaction was determined by the minimum satisfaction level as follows: No
time spent working on personal tasks, Punctuality, Tolerance to frustration or pressure, Always consider
others when action affects others, and Loyalty to the organization, Organizational commitment, Advising
friends on job improvement, Do not use emotion when conflict occurs, Company Confidentiality, Helping
other employees solve problems. The perception of the Japanese executives' satisfaction with Thai engineers
on the skills of work is divided into the following topics, from the smallest to the least; Corporate management
planning decisions understand how to motivate people, Take into account the company's relationship
with both internal and external environment, Personal Development Role recognition, Responsible
obligation Professional skills in engineering, respectively.
The results of the research show two perspectives of Thai engineers from Japanese executives
point of view have changed from the past. First, the "Emotional Conflict," in the topic of Courtesy Behavior of
Thai engineers in the research framework showed the satisfaction level which has the negative changes
compared to the past. Second, the "Teamwork" in the Human Skill section of Thai Engineers working skills
in the Research Framework showed satisfaction with a positive change compared to the past.
Keywords: Japanese executives, Thai engineers, satisfaction, eastern seaboard industrial estate
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1. บทนํา
จากการที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซีย นจะมีการเคลื่ อนยายทุนมากขึ้น เป นความกังวลว านักลงทุนชาว
ญี่ปุนในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยตัดสินใจยายฐานผลิตไปประเทศอื่นในอาเซียนไดงายขึ้น และหากวิศวกรไทยไม
สามารถตอบสนองหรือตอบสนองไดนอยตอความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนทั้งในมิติพฤติกรรม(Behavior) และมิติทักษะ
(Skill) จะกลายเปนแรงผลักดันหรือแรงเสริมใหเกิดการตัดสินใจยายฐานผลิตไปประเทศอื่นในอาเซี ยนไดงายยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้
ศึกษาความพึงพอใจของผูบริห ารชาวญี่ปุ นที่มีตอวิศ วกรไทยในอุตสาหกรรมยานยนตเขตนิค มอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร ด
จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสามารถเสนอแนะเพื่อประโยชนในการเตรียมความพรอมวิศวกรไทยใหมีทั้งมิติพฤติกรรมและมิ ติ
ทักษะที่ตรงความตองการของผูบริหารชาวญี่ปุน สงผลใหฐานผลิตรถยนตสัญชาติญี่ปุนในประเทศไทยไมถูกผลักใหยายฐานการ
ผลิ ตไปประเทศอื่ น และในทางตรงกันขามจะกลายเป นแรงดึง ดูด ให นักลงทุ นชาวญี่ปุ นตั ดสิ นใจขยายฐานผลิต การผลิ ต ใน
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง นํารายไดเขาสูประเทศมากขึ้น เกิดการพัฒนาในระดับมหภาคตอไป
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน เติบโตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก รัฐบสล
ยุคนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เลือกอุตสาหกรรมยานยนตเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่รัฐใหการสงเสริม และพัฒนา
(บัญชา ชุณหสวัสดิกุล. 2555: 191)
ป จจุ บั น อุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละชิ้ นส วนยานยนต มี บ ทบาทและความสํ าคั ญ ช วยกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยไปอีกระกับหนึ่ ง ประเทศไทยมี ประวัติการพัฒนายานยนตม ากกวา 50 ปโดยเริ่มจากโรงงาน
ประกอบรถยนตแบบนําชิ้นสวนยานยนตจากตางประเทศเขามาประกอบ
ปพ.ศ. 2537 นายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน เปนผูพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยไปอีกขั้นหนึ่ง ประกาศเนน
การผลิตเพื่อการสงออกพรอมยกเลิกการหามนําเขารถยนตสํ าเร็จรูปจากตางประเทศเพื่อใหผูประกอบรถยนตต องปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีและคุณภาพของรถยนตใหทัดเทียมกับรถยตนําเขา
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปพ.ศ. 2540 ในประเทศไทย ผูผลิตรถยนตหันมาผลิตรถยนตที่ใชชิ้นสวนภายในประเทศมาก
ขึ้น รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด 1 ตัน เปนรถยอดนิยมชของประเทศไทย จนประเทศไทยกลายเปนฐานผลิตรถยนตอันดับต นๆ
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2542 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ออกนโยบายสงเสริมการลงทุนในประเทศโดยผาน
คณะกรรมการสง เสริม การลงทุน และใหความสําคั ญตอการขยายการลงทุ นอุตสาหกรรมยานยนต และผู ประกอบชิ้นสวนที ่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต ทําใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตยายฐานการผลิต จากประเทศญี่ ปุนมาลงทุนในประเทศมาก
ยิ่งขึ้น (บัญชา ชุณหสวัสดิกุล. 2555: 193)
นอกจากการสงเสริมตามนโยบายขางตน รถยนตอิโคคาร เปนนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
แหงประเทศไทยเนนใหเปนรถยนตรุนใหมตัวถัดไป ดวยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นใน ป พ.ศ. 2558 เปนแรงผลักดัน
ใหอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยยิ่งแข็งแกรงขึ้น
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ป พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อเปน
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation
Automotive) เปนหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีบทบาทสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยในอนาคต และใน
วันที่ 2 สิงหาคม ป พ.ศ.2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการที่สนับสนุนการผลิตรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาใน
ประเทศไทยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานเกี่ยวของเรงใหเกิดเปนรูปธรรม
โดยเร็ว (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. คนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 จาก http://www.industry.go.th)
เพื่อนําประเทศไทยสู Thailand 4.0 ในป พ.ศ.2560 รัฐบาลมุงเนนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด วยนวัตกรรม
(Innovation Driven Economy) ผานผูประกอบการ โดยมีนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในพื้นที่ดังกลาว
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เพื่อนําประเทศไทยสูไทยแลน 4.0 โดยรัฐบาลลงทุนโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงอนาคต รองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งรวมถึง อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ที่ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟา อยูดวย (MGR ONLINEขาวการเมือง. คนเมื่อ 5 เมษายน 2560 จาก http://www.mgronline.com)
รถยนตและสวนประกอบรถยนตกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญ ยืนยันไดจากขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย จัดทําเปนสถิติแสดงสินคาสงออกสําคัญ 15 อันดับแรกของไทย (ป 2559) โดย
อันดับหนึ่งคือรถยนต อุปกรณและส วนประกอบรถยนต ฉะนั้นสินคารถยนตและสวนประกอบ จึงเปนอุต สาหกรรมหนึ่งที่ มี
ความสํ าคัญ ต อเศรษฐกิจของไทย นอกจากเปนอุ ต สาหกรรมที่ มี ขนาดใหญ ยัง มี ความเชื่ อมโยงกั บ อุต สาหกรรมตางๆ เช น
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเหล็ ก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมสีและชุบผิว อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่นๆ ดังนั้นถาอุตสาหกรรมยานยนตขยายตั วยอม
สงผลใหอุตสาหกรรมอื่นๆ ขยายตามไปดวย จึงสงผลใหอุตสาหกรรมยานยนตกลายเป นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่รัฐบาลใหความ
สนใจ และกําหนดมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตใหเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยมีการดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรยานยนตเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตของเอเชีย หรือ "ดี
ทรอยทแหงเอเชีย"
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดเปนอันดับตน สงผลตอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนตยังสรางงานใหกับแรงงานไทย ทําใหแรงงานไทยในอุตสาหกรรมยาน
ยนตมีรายไดสูง แรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนตมีอยูหลายสวนงาน แตแรงงานในสวนงานที่เปนหัวใจสําคัญของการผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนตคือแรงงานในสวนงานวิศวกรฝายผลิตที่มีหนาที่ผลิตสินคาออกจําหนายสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรม
ยานยนตโดยตรง
อุตสาหกรรมยานยนตสร างอุต สาหกรรมตอเนื่องใหกับอุตสาหกรรมไทยอยางมากมาย แมอุตสาหกรรมยานยนต
ประเทศไทยจะอยูในมือของบริษทั ตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทสัญชาติญี่ปุน แตสถิติผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในปจจุบันที่มี
กวา 2300 รายเปนทั้งผูประกอบการไทยและตางชาติที่ลงทุนเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนตนี้ (บัญชา
ชุณหสวัสดิกุล. 2555: 202)
จากขอมูลของกองความรวมมือการลงทุน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แสดงถึงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ
ไทยมีอัตราสวนการลงทุนจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เรียงจากมากไปนอยดังนี้ประเทศญี่ปุน สิงคโปร จีน ยุโรป และอื่นๆ
ซึ่งการลงทุนสูงมากจากประเทศญี่ปุนทําใหอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปนองคการอุตสาหกรรมยานยนตที่มีสัญชาติ
ญี่ปุนเปนสวนใหญ อีกทั้งยังมีจํานวนเงินลงทุนและจํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยระบุวาประเทศญี่ปุนมีปริมาณเงิน
ลงทุนในการยื่นขอสงเสริมการลงทุนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 19 ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติทั้งหมด โดยมี การขอรับการ
สง เสริ ม การลงทุ นขนาดใหญ คือ กิ จการผลิ ต เครื่ องยนต สําหรับ ยานพาหนะ มูล ค า 7,200 ลานบาท กิ จการผลิ ต รถยนต
เอนกประสงค มู ล ค า 2,875 ล านบาท และกิ จ การชิ้ น ส ว นยานยนต อื่ นๆ (กองความร ว มมื อการลงทุ น ต า งประเทศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2560: 1) เมื่ออุตสาหกรรมยานยนตสัญชาติญี่ปุนกลุมโรงประกอบรถยนตเขามาตั้งฐานผลิต
ในไทย องคการอุตสาหกรรมยานยนตในสวนผลิตชิ้นสวนเพื่อปอนโรงประกอบตามมาลงทุนในประเทศไทย ทําใหการลงทุนใน
ภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต สั ญ ชาติ ญี่ ปุ นยิ่ ง ทวี จํา นวนมากขึ้ น วิ ศ วกรไทยที่ ป ฏิ บั ติ ง านในอุ ต สาหกรรมยานยนต จึ ง อยู ใ น
อุตสาหกรรมยานยนตสัญชาติญี่ปุนเปนสวนใหญ
มีการศึ กษาพบวาอุ ตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมี บุคลากรเพีย งพอในเชิง ปริมาณแตยัง ขาดในเชิง คุณภาพ
บุคลากร โดยหลักในอุต สาหกรรมยานยนตจะถูกแบงออกเปน 3 ระดับ ได แก (1) ระดับวิ ศวกร (2) ระดั บชางเทคนิค (3)
ระดั บแรงงาน จากการวิเ คราะหพบวา สถาบั นการศึกษาต างๆในประเทศสามารถผลิตบุ คลากรทั้ ง 3 ระดั บอยู ในเกณฑ ที่
เพีย งพอโดยเฉพาะในระดั บวิศ วกร แต บุค ลากรซึ่ งปฏิบัติ การอยูในอุต สาหกรรมโดยเฉพาะวิศ วกรและช างเทคนิค ยัง ขาด
คุณภาพ ซึ่งแบงเปน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ (2) บัณฑิตใหมขาดประสบการณตรง
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(ภาคอุตสาหกรรม สพศ, 2555: ง-7) ปญหาวิศวกรไทยขาดคุณภาพที่พบจากการศึกษาขางตนยอมมีโอกาสสงผลใหเกิดปญหา
ตออุตสาหกรรมยานยนต ถือเปนจุดออนของอุตสาหกรรมยานยนตได
สวนผูบริหารที่อยูในตําแหนงสูงระดับกรรมการบริษัทมักเปนชาวญี่ปุนที่เดินทางมาประจําอยูในประเทศไทย ฉะนั้น
วิศ วกรไทยจึ งต องปฏิ บั ติ ง านร วมกั บ ผู บั งคั บ บั ญ ชาที่ เ ปนชาวญี่ ปุ นอยางหลี กเลี่ ย งไม ไ ด นอกจากภาษาที่ แ ตกต างกั นแล ว
วั ฒ นธรรมการทํ างานก็ มี ค วามแตกต า งอั นนํ าไปสู ค วามเข าใจที่ ไ ม ต รงกั น เกิ ด กลายเป น ความขั ด แย ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารชาวญี่ปุนและวิศวกรไทยซึ่งถือเปนปญหาในระดับจุลภาค จนอาจสงผลกระทบตออุ ตสาหกรรม
ยานยนตโดยรวม และเมื่อปญหาขยายตัวสูงขึ้นจะมีผลสงถึงระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศไดในที่สุด
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนที่มี
ตอวิศ วกรชาวไทยอุ ต สาหกรรมยานยนตใ นเขตนิ ค มอุ ตสาหกรรมอีส เทริ นซี บอร ดจั งหวั ดระยอง ผลการศึกษาที่ ได จะเป น
ประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางวิศวกรไทยและผูบริหารชาวญี่ปุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนตใหดียิ่งขึ้น ใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิศวกรชาวไทยอุ ตสาหกรรมยานยนต ใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ
ผูบริหารชาวญี่ปนในอุตสาหกรรมยานยนต อันจะสงผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปนไปตามเปาหมายของ
รัฐบาลที่จะผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตของเอเชีย เกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย
2.1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู บ ริ ห ารชาวญี่ ปุ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและทั ก ษะของวิ ศ วกรชาวไทย
อุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง
2.2. เพื่อศึกษาคุ ณลั กษณะเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมและทักษะที่พึ งประสงค ของวิ ศวกรชาวไทยตามความคาดหวั งของ
ผูบริหารชาวญี่ปุน
ความสําคัญของการวิจัย คือ ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะของ
วิศวกรชาวไทยอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง ทําใหทราบคุณลักษณะเกี่ย วกับ
พฤติกรรมและทักษะที่พึงประสงคของวิศวกรชาวไทยตามความคาดหวังของผูบริหารชาวญี่ปุน ผูบริหารและผูเกี่ ยวของฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยสามารถนําผลวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะของ
วิศวกรชาวไทยใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุน วิศวกรไทยสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง ใหมีคุณลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะตรงตามความตองการของผูบริหารชาวญี่ปุน และผูสนใจ
สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป
สมมติฐานการวิจัย คือ ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศกรชาวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
อธิบายสวนประกอบของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ กรอบตัวแปรตนในสวนของพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทย ผูวิจัย
นําแนวความคิ ด มาจากแนวความคิด ของ กรี นเบริก และบารอน (Greenberg and Baron. 1997: 370) ซึ่ งกล าวถึ ง
องคประกอบที่ผูวิจัยมาเปนตัวแปร 5 ตัวแรก ประกอบดวย พฤติ กรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความ
สํ านึ กในหน าที่ (Conscientiousness) พฤติ กรรมความอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) พฤติ กรรมการคํ านึ ง ถึ ง ผู อื่ น
(Courtesy) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) สวนตัวแปร ที่ 6 พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติ ตาม (Compliance)
ของกรอบการวิจัย ผูวิจัยนํามาจากแนวความคิดของ Organ & Konovsky (1989: 157) ประกอบกันเปน 6 ตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทยในมิติของพฤติกรรมการทํางานของวิศวกรชาวไทย
ในส วนของทั กษะของวิ ศ วกรชาวไทย ผู วิจั ย นํ า แนวความคิ ด มาจากแนวความคิ ด ของสภาวิ ศ วกร ซึ่ ง กล าวถึ ง
องคประกอบของทักษะของวิศวกร 5 ประการ ประกอบดวย ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม (Communication Skill) ทักษะการ
คํานวณ (Computation Skill) ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Skill) ทักษะการบริหาร (Management
Skill) ทักษะการบริการทางวิศวกรรม (Engineering Services Skill) ผูวิจัยนําองคประกอบทั้ง 5 ประการมาจัดกลุมใหเขากับ
แนวคิ ด ของโรเบิ ร ต เคตซ ซึ่ ง เป นแนวคิ ด ที่ ส อดคล องกั นกั บ แนวคิ ด ของสภาวิ ศ วกร โดยแบ ง ทั กษะออกเป น 3 ด า น
(ประกอบดวย ทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills) ทักษะทางดานคนหรือมนุษยสัมพันธ (Human or People Skills)
ทักษะทางดานการใชความคิด (Conceotual Skills)) ผูวิจัยนําทักษะการสื่อทางวิศวกรรม (Communication Skill) ทักษะ
การคํานวณ (Computation Skill) ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Skill) ตามแนวคิดของสภาวิศวกรมาจัด
กลุ ม รวมเป น ตั ว แปรทั ก ษะทางด า นเทคนิ ค (Technical Skills)ของกรอบการวิ จั ย และเปลี่ ย นทั ก ษะการบริ ห าร
(Management Skill)ตามแนวคิดของสภาวิศวกรเปนทักษะดานคน (Human skill)ในกรอบการวิจัย และเปลี่ยนทักษะการ
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บริการทางวิศวกรรม (Engineering Services Skill)เปนทักษะทางดานการใชความคิด (Conceotual Skills)ในกรอบการวิจัย
เมื่อจัดกลุมใหมแลวไดเปน 3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศกรชาวไทยในมิติของทักษะการ
ทํางานของวิศวกรชาวไทย
ตัวแปรตามคือระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ )Survey Researchรวิจัยตามซึ่งผูวิจัยไดดําเนินกา (
ขั้นตอน คือ กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารชาวญี่ปุนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด
จังหวัดระยอง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารชาวญี่ปุนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด
จังหวัดระยอง จํานวน 75 ราย ประมาณขนาดตัวอยางดวยตาราง Krejcie and Morgan
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของสถานประกอบการ จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจของผูบริ หารชาวญี่ปุนต อวิศ วกรไทย จํานวน 33 ขอ มีลักษณะแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนว ของลิเครท (Likert) แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจนอยและมีความพึงพอใจนอยที่สุด โดยจําแนกความพึงพอใจ
ของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทยออกเปน 2 ดาน คือ ดานพฤติกรรมการทํางาน และ ดานทักษะการทํางาน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และความตองการของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย เปนคําถามปลายเป ด
เพื่อใหผูบริหารชาวญี่ปุนแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการเพิ่มเติมดานตางๆอยางอิสระ รวมทั้งการสัมภาษณ
เพิ่มเติมผูบริหารชาวญี่ปุนที่ตอบแบบสอบถามจากผูสมัครใจ
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยรวบรวมรายชื่อและที่อยูอุตสาหกรรมยานยนตจากเอกสารบัญชีรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม
ของสํ านั กงานนิ ค มอุ ต สาหกรรมอี ส เทริ นซี บ อร ด จั ง หวั ด ระยอง ป 2555 ได จํ านวนอุ ต สาหกรรมยานยนต ใ นเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด จํานวน 89 ราย และไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 75 ราย ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามจํานวน 75
ชุด สงใหผูบริหารชาวญี่ปุน การสงและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยสงทางไปรษณียและนําสงตรงใหแ กผูบริหาร
ชาวญี่ปุ น ไดรั บแบบสอบถามคื น 49 ฉบั บ สมบู รณ และสามารถนํ ามาวิ เคราะหข อมูล ได จํ านวน 49 ฉบั บ คิด เปนรอยละ
65.33%
ผลการวิจัยปรากฏวาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนที่มีตอวิศวกรชาวไทยทั้งดานพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทย
และดานทักษะของวิศวกรชาวไทยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจระดับปานกลางเปนสวนใหญ ไมปรากฏประเด็นโดดเดน ผูวิจัย
จึงศึกษาประเด็นยอยที่เปนองคประกอบภายในหัวขอตางๆของดานพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทยและดานทักษะของวิศ วกร
ชาวไทยเพิ่มเติม โดยศึกษาคาเฉลี่ยของประเด็นยอยทั้งหมดและดําเนินการสัมภาษณผูบริหารชาวญี่ปุนเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความ
โดดเดนและความนาสนใจจากประเด็นยอยดังกลาว
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทยในประเด็นยอยโดยดูที่คาเฉลี่ ยต่ําที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ 1 และ 2 แตไมเกิน 3 จากสเกล 5 ระดับ กลาวคือผูวิจัยเลือกประเด็นยอยในมิติพฤติกรรมของวิศวกร
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ชาวไทยและมิติทักษะของวิศวกรชาวไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยไมถึง 3 ซึ่งหมายถึงประเด็นยอยที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ
นอยและนอยที่สุดจะถูกมาใชวิเคราะหและอภิปรายตอไป
ขั้นตอนการสัมภาษณเจาะลึกสําหรับโครงการวิจัยมีดังนี้
1. ผูวิจัย กําหนดขอบเขตการวิ จัย กํ าหนดประเด็ นข อคํ าถามแต ล ะข อ โดยยึ ดตามวัต ถุ ป ระสงค ของการศึ กษา
จัด เตรี ยมอุ ป กรณ เ ครื่ องใช ได แ ก ส มุด กระดาษสํ าหรั บ จดบันทึ กที่ มีคุ ณภาพ ปากกา เครื่องบั นทึกเสี ย ง ติ ด ต อนั ด หมาย
ประชากรเปาหมาย ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเครื่องใชทุกอยาง
2. ผูวิจัย เขาสูสถานที่นัดหมายโดยใหเกียรติแกประชากรเปาหมายเปนผูเลือกสถานที่ และแนะนําตนเองกับผูใ ห
สัมภาษณ
3. ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายและแนะนํางานวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัย การรักษาความลับของผูใหสัมภาษณ การไม
เปดเผยชื่อของผูใหสัมภาษณ แจงใหทราบวาผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมไมมีการเสนอขอมูลรายบุคคล พรอมทั้งขอ
อนุญาตบันทึกเสียง รวมทั้งเวลาที่ใชสัมภาษณ
4. ผูวิจัยเริ่มตนจากการตั้งคําถามอยางชัดเจน เปดโอกาสผูใหสัมภาษณไดตอบอยางเต็มที่ จับประเด็นที่ผูตอบและ
ซักถามเจาะลึกเพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด และเริ่มคําถามถัดๆไป
ผูวิจัยกําหนดแนวทางขอคําถาม ใชซักถามติดตามรายละเอียดเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการและซักถามติดตามประเด็น
เพื่อให ได รายละเอีย ดที่ ลึกซึ้ ง ซักไซ ไล เรี ยงตามหัวขอหลั ก ลักษณะคํ าถามผู วิจัยแยกเป นคํ าถามหลัก (main question)
คําถามซักไซไลเรียง (probe) และคําถามติดตาม (follow up) (Rubin and Rubin, 1995 อางใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.
2547: 67) โดยคําถามหลักจะเปนคําถามตามประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงค สวนคําถามซักไซไลเรียงจะเปนการถามเพื่อ
ตองการใหผูตอบระบุถึงความรูสึกถึงสาเหตุเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ และสําหรับคําถามติดตามเปนการซักถามตอเนื่องถึงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะแกไขประเด็นนั้นๆ
แนวทางขอคําถาม ดังนี้ 1. ทานเห็นดวยกับผลวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือ และทานคิดวาประเด็น ปญหา
พฤติกรรมการทํางานและทักษะการทํางานของวิศวกรชาวไทยประเด็นใดที่เปนปญหาสําคัญควรไดรับการแกไขมากที่สุด (ตอบ
ไดหลายคําตอบ) 2 ทานรูหรือไมวาทําไมปญหาเหลานั้นจึงเกิ ดขึ้น 3. ทานมีขอแนะนําเพื่อการลดปญหาลงหรือไม หากผูใ ห
สัมภาษณมีหลายประเด็น ผูวิจัยจะถามคําถามขอที่ 2 และคําถามขอที่ 3 สําหรับประเด็นถัดไปไลทีละประเด็ นจนครบถวน
กอนปดสนทนาเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยและเปนอิสระในประเด็นที่เกี่ยวของ สิ้นสุดการสัมภาษณ
กลาวแสดงความขอบคุณโดยกลาวถึงความประทับใจที่ไดรับ กลาวถึงคุณคาของขอมูลที่ผูใหสัมภาษณไดเสียสละเวลาที่มีคาให
ผูวิจัย ตลอดจนใหความมั่นใจเกี่ยวกับความลับของขอมูลและการนําขอมูลไปใชเสนอรายงาน และเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณ
ซักถามขอของใจ(ถามี) และหากมีประเด็นใดขาดตกบกพรองอาจขออนุญาตโทรสอบถามเพิ่มเติมในภายหลัง
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก มาชวยเสริมดานการวิจัยเชิงปริมาณในดานความเขาใจและการตีความ
กล าวคือใช รวมกั บการวิจัยเชิง ปริม าณ เพื่อเป นข อมู ลเสริ มความเข าใจและชวยตี ความหมายผลที่ ได จากการวิ เ คราะหเ ชิ ง
ปริมาณ โดยผูวิจัยเลือกผูใหสัมภาษณจากผูตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจตามจํานวนที่กําหนดไว
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ผูบริหารชาวญี่ปุนตอบและสงกลับมาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดย
กําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูบริหารชาวญี่ปุน วิเคราะหโดยการแจกแจงคารอยละ
2. ขอมูลความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย วิเคราะหโดยการแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.
ข อ มู ล แสดงความคิ ด เห็ นและเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ต า งๆ เป น ลั ก ษณะคํ า ถามปลายเป ด รวมทั้ ง สั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม ผู ต อบ
แบบสอบถามและสัมภาษณเจาะลึก สรุปดวย Content Analysis โดยการแจกแจงดวย ความถี่ คารอยละ รวมทั้งวิเคราะหเชิง
คุณภาพจากผลการสัมภาษณเพิ่มเติมผูบริหารชาวญี่ปุนเพื่อนําเสนอในสวนขอมูลที่ผลการวิจัยเชิงปริมาณไม สามารถเขาถึงได
โดยวิเคราะหเชิงตรรกะ อางอิงคําพูดหรือเรื่องราวจริงจากกลุมตัวอยาง
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4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง พบวาผูบริหารชาวญี่ปุนที่ เปนกลุม ตัวอยางเปนเพศชายทั้ง หมด
จํานวน 49 คน คิดเปนร อยละ 100.0 อายุผูบริห ารชาวญี่ปุนสวนใหญ อายุ 41-49 ป จํานวน 18 คน คิดเปนร อยละ 36.7
รองลงมาคืออายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.7 และอายุ 0-40 ป คิดเปนรอยละ 30.6 ตามลําดับ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด
ของผูบริหารชาวญี่ปุนสวนใหญ ปริญญาตรีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 67.3. รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 16.3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และอนุปริญญาหรือปวส จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ ตําแหนงหนาที่งานในปจจุบันของผูบริหารชาวญี่ปุนสวนใหญ ผูจัดการฝายหรื อแผนก จํานวน 23
คน คิ ด เป น ร อ ยละ 46.9 รองลงมาคื อผู จัด การทั่ ว ไป จํ านวน 14 คน คิ ด เป นร อยละ 28.6 และ ประธานบริ ษั ท หรื อ
กรรมการบริหาร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.5 ตามลําดับ ประสบการณทํางานหลังจากจบการศึกษาจนถึงปจจุบันของ
ผูบริหารชาวญี่ปุนสวนใหญ 16 - 30ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาคือต่ํากวา 16 ป จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 22.4และ สูงกวา 30 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.4 ตามลําดับ ประสบการณทํางานในประเทศไทยของผูบริหาร
ชาวญี่ปุนสวนใหญ ต่ํากวา 3 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมาคือ 3 - 5 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
30.6 และ สูงกวา 5 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ วุฒิการศึกษาสวนใหญของวิศวกรชาวไทยในบริษัทของ
ผูบริหารชาวญี่ปุนในปจจุบันสวนใหญ ปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมาคือ ปวส และ ปวช คิดเปน
รอยละ 8.2 และ 4.1 ตามลําดับ
ผลการศึกษาคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย โดยรวม อยูในระดับพึงพอใจปาน
กลาง มีคา x̄ = 3.02 S.D.= 0.576 โดยทั้งดานพฤติกรรมการทํางาน และ ดานทักษะการทํางาน มีระดับความพึงพอใจเทากัน
คือมีคา x̄ = 3.02 S.D.= 0.616 และ x̄ = 3.02 S.D.= 0.587 ตามลําดับ
ผลการศึกษาคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย เกี่ยวกับ พฤติกรรมการทํางานแยก
ตามประเด็นพบวา ขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การไมใชเวลาในการปฏิบัติงานไปกับงานสวนตัว มีคา x̄ = 2.67 S.D =
0.987 รองลงมาคือ การตรงตอเวลา มีคา x̄ = 2.65 S.D = 0.779 การมีอดทนอดกลั้นตอความคับของใจหรือความกดดัน มีคา
x̄ = 2.80 S.D = 0.889 คํานึงถึงผูอื่นเสมอเมื่อการกระทําสงผลตอผูอื่น มีคา x̄ = 2.84 S.D = 0.889 มีความจงรักภักดีตอ
องคกร มีคา x̄ = 2.88 S.D = 0.807 มีความผูกพันตอองคกร มีคา x̄ = 2.88 S.D = 0.726 ใหคําแนะนําแกเพื่อนในการ
ปรับปรุงงาน มีคา x̄ = 2.90 S.D = 0.823 ไมใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง มีคา x̄ = 2.92 S.D = 0.838 การเก็บความลับ
บริษัท มีคา x̄ = 2.96 S.D = 0.789 การชวยเหลือพนักงานผูอื่นในการแกปญหา มีคา x̄ = 2.96 S.D = 0.865 มีความรูสึกตอง
พัฒนาบริษัท มีคา x̄ = 2.98 S.D = 0.803 ตามลําดับ
ผลการศึกษาคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย เกี่ยวกับ ทักษะการทํางานแยกตาม
ประเด็นพบวา ขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การคํานึงถึงภาพสวนรวมบริษัท มีคา x̄ = 2.61 S.D = 0.759 รองลงมา คือ
มีการตัดสินใจ การวางแผน การจัดการ มีคา x̄ = 2.65 S.D =0.779 และ เขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับคน มีคา x̄ =
2.69 S.D = 0.769 คํานึงถึงความสัมพันธของบริษัทกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก มีคา x̄ = 2.71 S.D = 0.842
การพัฒนาตนเอง มีคา x̄ = 2.94 S.D = 0.922 การรับรูบทบาท ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ มีคา x̄ = 2.96 S.D = 0.815 มี
ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรม มีคา x̄ = 2.98 S.D = 0.777 ตามลําดับ
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5. อภิปรายผล
จากการศึกษาผูวิจัยไดพบประเด็นที่ควรคาแกการอภิปรายดังนี้ สมมติฐานที่วาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุน
ตอวิศวกรชาวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คําถามที่วาเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอ
วิศวกรชาวไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสมมติฐานหรือไมนั้น ผูวิจัยเห็นวาเปรียบเทียบไดยาก เนื่องจากวรรณกรรมและงานวิจัยใน
อดีตมีกรอบการวิจัยที่แตกตางจากงานวิจัยนี้
ผูวิจัยพบวาวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตมักเนนอธิบายพฤติกรรมและลักษณะเดนของคนไทยทั่วไปแบบกวาง ไม
เนนที่วิช าชีพ ใดวิ ชาหนึ่ง สํารวจความคิดเห็นของชาวญี่ ปุนทั่ วไปที่ไม ไดเ ปนผู บริห ารหรือผู บังคั บบัญ ชาของวิ ศวกรชาวไทย
โดยตรง งานที่มีลักษณะเจาะลึกโดยเอากรอบเฉพาะเจาะจงมาใชในการประเมินพฤติกรรมยังไมคอยมี งานวิจัยนี้จึงเสนอกรอบ
การวิจัยที่ศึกษาลักษณะความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทยที่ครอบคลุมเฉพาะเจาะจงมิติพฤติกรรมและมิติ
ทักษะของวิศวกรชาวไทยอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง ขอสังเกตความแตกตาง
ของวรรณกรรมและงานวื จัย ในอดีต มี ป ระเด็ นอภิ ปรายผ านมุ ม มองของรู ป แบบวรรณกรรมและงานวิ จัย ที่ ผ านมาได ดั ง นี้
วรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมาสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆได 2 กลุม คือกลุมที่เนนศึกษาลักษณะเดนของคนไทย และ
กลุ ม ที่ เ น น ศึ กษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ แ ละอุ ป นิ สั ย ระหว างคนไทยกั บ คนญี่ ปุ น และเมื่ อสั ง เกตจากป ที่ ง านวิ จั ย และ
วรรณกรรมเกิดขึ้น พบวางานวิจัยและวนนณกรรมที่โดดเดนเริ่มในป ค.ศ.1987 ที่เนนศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางคนไทยกับ
คนญี่ปุน และหลังจากนั้นจนถึงป ค.ศ.1996 วงการวิชาการสนใจศึกษาเนนลักษณะเดนและลักษณะพิเศษของคนไทยในสายตา
คนญี่ปุน และหลังจากป ค.ศ.2001 จนถึงป ค.ศ.2002 แนวทางการศึกษาเนนเชิงเปรียบเทียบระหวางคนไทยกับคนญี่ปุนอีก
ครั้ง จากนั้นชาวงป ค.ศ.2003 ถึงป ค.ศ.2008 ไมปรากฏงานวิจัยและวรรณกรรมโดดเดนที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเดนของคน
ไทยหรือเปรียบเทียบระหวางคนไทยกับคนญี่ปุน เมื่อเริ่มปค.ศ.2009 ถึงปค.ศ.2010 วงการวิชาการกลับมาสนใจศึกษาลักษณะ
เดนของคนไทยอีกครั้ง และปค.ศ.2011ถึงปค.ศ. 2012 นักคิดยอนกลับมาศึกษาเชิงเปรียบเทียบคนไทยกับคนญี่ปุนอีกครั้ง จาก
ขางตนจะเห็นวาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมาตั้งแตปค.ศ.1987จนถึงปค.ศ. 2012 เปนงานที่เนนศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ
นิ สั ย ระหว า งคนไทยกั บ คนญี่ ปุ นและศึ ก ษาด า นลั กษณะเด นของคนไทยแบบกว าง นอกจากนี้ แ ล ว งานวิ จัย ที่ ผ านมามี
กลุมเปาหมายในการศึกษาอยูที่กลุมคนไทยและพนักงานไทยแบบกวางที่ไมเจาะจงเฉพาะวิชาชีพใดวิชาอาชีพหนึ่ง
จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวางานวิจัยนี้แตกตางจากวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตอยางชัดเจน ฉะนั้นการ
ดําเนินการเปรียบเทียบบนกรอบการวิจัยที่แตกตางกันจึงทําไดยาก
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวายังพอทําการเปรียบเทีนบไดโดยวิเคราะหประเด็นยอยที่เปนองคประกอบในตัวแปรตนใน
ดานพฤติกรรมและทักษะของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย อภิปรายไดดังนี้
การตอบขอสมมติฐานงานวิจัยที่กําหนดไว จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวาสวนใหญของดานพฤติ กรรมและทักษะของ
วิศวกรชาวไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต แตขอคนพบนี้มีประเด็นอภิปรายผานมุมมองของประเด็นยอยที่มีความโดดเดน
และมีนัยสําคัญ พบวาผูบริหารชาวญี่ปุนมีความพึงพอใจในระดับต่ําตอพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทยในเรื่อง “การใชอารมณ
เมื่อเกิดความขัดแยง” ในหัวขอพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) ของดานพฤติกรรมในกรอบการวิจัย
ความพึ ง พอใจของผู บ ริ ห ารชาวญี่ ปุ นต อวิ ศ วกรไทย เรื่ องการใช อารมณ เ มื่ อ เกิ ด ความขั ด แย ง ซึ่ ง แตกต างจาก
วรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตที่กลาวเสมอวาคนไทยเปนคนรักสนุก มองโลกในแงดี เปนคนใจดี ราเริง ซึ่งหมายความวาใน
อดีต คนไทยจะไมใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง แตงานวิจัยนี้ไดผลตรงกันขามวาวิศวกรชาวไทยเปนคนโกรธงายเมื่อตองพบ
กับปญหาตางๆ จึงมีคําถามวาจะอธิบายปรากฎการณนี้อยางไร มีแงมุมตางๆที่ควรพิจารณาประกอบการอธิบายปรากฎการณ
นี้ ผูวิจัยเห็นวาปรากฎการณนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต ใน
ประเทศไทยที่พั ฒนาอย างรวดเร็ว ไม วาจะเปนนโยบายรถคั นแรกของรัฐบาลในป 2555 ที่ สง ผลใหมีย อดการจองรถตาม
นโยบายนี้ถึง 1,256,291 คัน เมื่อรวมกับรถยนตประเภทอื่นสงผลใหรถยนตโดยรวมรถยนตสูงเปน 2.8 ลานคัน ทุกคายรถยนต
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1225

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

จําเปนตองเพิ่มกําลังผลิตเต็ม100% และนโยบายสงเสริมการผลิตรถยนตไฟฟาที่จะนําประเทศไทยสู Thailand 4.0 จากการ
เปลี่ ย นแปลงในอุ ต สาหกรรมยานยนต ข างต นส ง ผลให โ รงงานอุ ต สาหกรรมไม ส ามารถผลิ ต ส ง ป อนตลาดได ทั น โรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนตที่เกี่ยวของจึงตองเรงการผลิตโดยเพิ่มชั่วโมงทํางาน ทํางานเปน 2 หรือ 3 กะเพื่อผลิตใหไดมากที่สุดเทาที่
ทําได ตั้ ง แต ป 2555 เปนต นมา มี ผ ลทํ าให วิศ วกรชาวไทยต องทํ างานในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น รั บผิ ด ชอบมากขึ้ น เกิ ด เป น
ความเครียด เมื่อเกิด ปญหาขึ้นกับการทํางาน วิศวกรชาวไทยจึงไมมีความอดทนอดกลั้น และแสดงอาการโกรธออกมาอยาง
ชัดเจน ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่คนไทยจะยิ้มและพูดคุยกันไดดวยดี
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารชาวญี่ปุน มีขอสังเกตุที่นาสนใจและเปนขอมูลที่โดดเดนนํามา
อภิ ป รายในงานวิ จัย นี้ ประเด็ นดั ง กล าวคื อประเด็ นเรื่ องการให ค วามสํ าคั ญ กั บการทํ างานเป นที ม ในหั วข อทั กษะด านคน
(Human skill) ของทักษะการทํางานของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย แสดงวาวิศวกรชาวไทยมีการทํางานเปนทีมดีขึ้นกวา
ในอดีต จึงมีคําถามวาจะอธิบายปรากฎการณนี้อยางไร มีแงมุมตางๆที่ควรพิจารณาประกอบการอธิบายปรากฎการณนี้ ผูวิจัย
เห็นวาปรากฎการณนี้อาจเกิดจากการที่วิศวกรชาวไทยเห็นถึงประโยชนจากการทํางานเปนทีมมากขึ้นกวาในอดีตจากการได
ฝกอบรมในบริษัท สอดคลองกับแนวคิดของ อิมาอิ ที่กลาวถึงการทํางานเปนทีมในประเทศไทย (Teamwork in Thailand)
วา แมวาคนไทยตั้งแตอดีตที่มีความเปนอัตตาสูง ซึ่งขัดแยงกับการทํางานเปนทีมของญี่ปุนที่เนนความเปนกลุมเปนสําคัญ การ
ทํางานเปนทีมของญี่ปุน เพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน การทํางานเปนทีมเปนแรงกระตุนอยางดีในการทําใหงานคืบหนาไป แต
ปจจุบันเมื่อพนักงานชาวไทยฟงหัวหนาชาวญี่ปุนอธิบายประโยชนของการทํางานเปนทีมรวมทั้งไดรับ การฝกอบรมบอยครั้ ง
วิศวกรไทยก็ไมไดแคเพียงทําตามอยางผิวเผินเทานั้น แตยังพยายามทําความเขาใจประโยชนของการทํางานเปนทีมที่จะเกิดกับ
งานที่ทําอยางแทจริง วิศวกรชาวไทยพยายามทําความคุนเคยกับการทํางานเปนทีมมากขึ้นกวาในอดีต นอกจากนี้ พัลลภา เห็น
ถึงประโยชนของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอองคกร โดยกลาววา แมในอดีตวิศวกรชาวไทยจะมีมุมมองที่ไมใหความสําคัญกับ
เรื่องของความเปนกลุมหรือเปนทีม และกลับมีมุมมองวาคนญี่ปุนใหความสั มพันธเรื่องทีมมากเกินไปจนทําใหบางครั้งการให
ความสําคัญเรื่องการตัดสินใจเปนทีมกอใหเกิดปญหาความลาชาในการทํางาน แตจากความเปนจริงในปจจุบัน ความสําคัญของ
การทํางานเป นกลุมเปนทีม สามารถกอใหเกิดการจัดตั้ งคลับของผูผ ลิตชิ้นสวน ซึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ย น
ประสบการณ การบริหารจัดการดานคุณภาพ และการปรับปรุงแกไขปญหาดานคุณภาพระหวางผูผลิตชิ้นสวนดวยกันได ซึ่งมี
ประโยชนตอองคกรเปนอยางมาก ประโยชนที่เห็นไดชัดเหลานี้สงผลใหวิศวกรชาวไทยสนใจในการเรียนรูและฝกฝนทักษะการ
ทํางานเปนทีมมากขึน้ กวาในอดีต
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากขอคนพบดังกลาวขางตนย้ําใหเห็นวาผลจากการศึกษาแสดงความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาว
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 2 ประเด็น คือ ประเด็นการใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง ในหัวขอพฤติกรรมการคํานึงถึง
ผูอื่น (Courtesy) ของดานพฤติกรรมในกรอบการวิจัย โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ ซึ่งหมายถึงผูบริหารชาวญี่ปุนมีความ
พึงพอใจตอวิศวกรชาวไทยในประเด็นดังกลาวนอยลงกว าในอดีต และ ประเด็ นการทํางานเป นทีม ในหัวขอทั กษะดา นคน
(Human skill) ของดานทักษะของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก ซึ่งหมายถึงผูบริหารชาว
ญี่ปุนมีความพึงพอใจตอวิศวกรชาวไทยในประเด็นดังกลาวมากขึ้นกวาในอดีต ผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. วิศวกรชาวไทยควรสรางจิตสํานึกในเรื่องหนาที่พลเมือง โดยไมยึดถือแนวคิดวาหนาที่พลเมืองจํากัดเฉพาะการเสีย
ภาษีและการเลือกตั้ง แตควรตองมีหนาที่ “เรียนรู” และ “ทํางาน” ตามแนวคิดสังคมญี่ปุน เพื่อใหเกิดการเรียนรูพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และขยัน มุงมั่นในการปฎิบัติงาน รวมทั้งเมื่อเกิดปญหาตองคํานึงเสมอวาเปนหนาที่ตองแกไขโดยไมใชอารมณ
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2. วิศวกรชาวไทยควรสนใจในการเขารับการฝกอบรมดานวิชาชีพวิศวกรรมจากผูชํานาญฉพาะทางจากญี่ปุน ดาน
กานวางแผน การควบคุม การดําเนินตามแผนอยางเปนระบบ รูจักใช PDCA รวมทั้งความรูเฉพาะวิชาชีพวิศวกรรม ที่จําเปนตอ
หนาที่วานโดยการสนับสนุนจากบริษัท
3. วิศวกรชาวไทยควรสนใจฝกฝนการเรียนรูดวยตนเองจนเกิดความเคยชินเพื่อการพัฒนาความรูทักษะของตนเองใน
ระยะยาวโดยบริษัทใหการสนับสนุน
4. วิศวกรชาวไทยควรสอนงานวิศวกรรุนนองดวยความเต็มใจ หรือ โดยทางบริษัทจายเบี้ยพิเศษ(Incentive) กระตุน
วิ ศ วกรรุ น พี่ ใ ห ดํ าเนิ น การถ า ยทอดความรู เ กี่ ย วกั บ งานที่ ทํ า แก วิ ศ วกรรุ น น อ ง ซึ่ ง ถื อ เป น การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) เรื่องบุคลากรชํานาญงานภายในบริษัทที่อาจขาดแคลนในอนาคต
5. วิศกรชาวไทยควรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเปดรับแนวคิดใหมๆ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรไทยในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อนําผลวิจัยมา
เปรียบเทียบผลระหวางอุตสาหกรรมที่แตกตาง
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญี่ปุนตอตําแหนงงานอื่น เชน บัญชี จัดซื้อ บุคคล เพื่อนําผลวิจัย
มาเปรียบเทียบผลระหวางตําแหนงงานที่แตกตาง
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารในมิติอื่นที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการทํางานและทักษะการทํางาน
4. ควรศึ กษาประเด็ นต อเนื่ องเช นเรื่ อง ป จจั ย ที่มี ผ ลตอการทํ า งานเป นทีม ของวิ ศ วกรชาวไทย ปจจั ย ที่มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการใชอารมณเมื่อมีขอขัดแยงของวิศวกรชาวไทย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเรียน MBA ของวิศวกรชาวไทย เปนตน
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สิทธิของทารกในครรภมารดาวัยรุน
The rights of the fetus in adolescent mothers
ฉลองบูรณ เพ็งลํา
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม
oede_ee@hotmail.com
บทคัดยอ
การตั้งครรภในวัยรุนเกิดจากการที่หญิงซึ่งอยูอายุระหวาง 10-19 ป มีเพศสัมพันธกับชายโดยมิไดมีการสมรสกันตาม
กฎหมาย สงผลใหเด็กที่คลอดออกมาเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของชายที่เปนบิดา เด็กจึงไมไดรับสิทธิตาง ๆ ที่บุตรพึงไดรับ
จากบิดา เชน สิทธิที่จะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษา สิทธิใชชื่อสกุล สิทธิในสัญชาติไทย สิทธิในการไดรับมรดก และ
หากมีผูกระทําละเมิดใหชายถึงแกความตาย เด็กก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาขาดอุปการะเลี้ยงดูจากผูกระทําละเมิด เด็กจะเปนบุตร
ที่ชอบดวยกฎหมายของบิดาตอเมือ่ บิดาไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาหรือบิดาไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรหรือศาลมีคําพิพากษา
วาเด็กเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
คําสําคัญ: การตั้งครรภในวัยรุน สิทธิของบุตร บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย
Abstract
The adolescent pregnancy happens from the females who age 10-19 year old, these females
have had sexual affair with any male without marriage legislation. This phenomena resulted in the infant
was born with the status paternal illegitimate child, moreover; the child doesn’t get any rights from his
father for examples: right to patronage and education, the right to use the family name, the right to be
Thai nationality, the right to claim heritage. If any one violated his father till death, the child have also
no right to sue for foster caring from that the violator. The child can be the paternal legitimate child when
only the parents have registered a marriage certificate or the father registered an infant as legitimate
child or the court sentenced that the infant is the legitimate child.
Keywords: the adolescent pregnancy, child’s right, legitimate father
1. บทนํา
ปญหาการตั้งครรภขณะกําลังศึกษาไมวาจะเปนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา ทําใหหญิงที่ตั้งครรภบาง
รายตองลาออกและบางรายก็ตองพักการเรียนไป โดยการตั้งครรภในวัยรุน หมายถึง การตั้งครรภในสตรีที่มีอายุระหวาง 10-
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19 ป โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร สถิติการคลอดของแมวัยรุนประเทศไทยป พ.ศ. 2558 ของสํานักอนามัยการเจริญ
พันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา รอยละการคลอดในวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ปตอจํานวนหญิงคลอดทั้งหมด ในชวง
13 ป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.9 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 15.3 ในป พ.ศ. 2558 ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนหญิงคลอดบุตรอายุ 10 – 19 ป25
ป พ.ศ.
จํานวนหญิงคลอดทั้งหมด จํานวนหญิงคลอดอายุ 10-19 ป
2546
742,183
95,873
2547
813,069
112,675
2548
809,485
115,634
2549
793,623
115,054
2550
797,588
118,740
2551
784,256
121,666
2552
765,047
122,756
2553
761,689
123,189
2554
782,198
132,180
2555
780,975
132,203
2556
748,081
125,375
2557
711,805
115,491
2558
679,502
104,289

รอยละ
12.9
13.9
14.3
14.5
14.9
15.5
16.0
16.2
16.9
16.9
16.8
16.2
15.3

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 เพื่อสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม ในการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
เปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตสิ่งที่สําคัญของปญหาการตั้งครรภในวัยรุนคือ เด็กที่คลอดและ
ตองมีชีวิตตอไปวาเขามีสิทธิทางกฎหมายตอชายซึ่งเปนบิดาอยางไรบาง
2. สิทธิของบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
2.1 สิทธิของบุตรในชื่อสกุล
26
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลของบิดา ในกรณีที่บิดาไมปรากฏ บุตรมีสิทธิใชชื่อสกุลของมารดา

24

มนฤดี เตชะอินทร และพรรณี ศิริวรรธนาภา. การตั้งครรภในวัยรุน. คนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.medicine.
cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=742:adolescent-pregnancy&catid=45:topicreview&Itemid=561
25
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2.2 สิทธิของบุตรในสัญชาติ
บุตรที่เ กิดโดยบิดา (บิดาหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรั บการพิ สูจนวาเปนบิ ดาของผูเกิด แมผูนั้นจะมิ ได จดทะเบีย น
27
สมรสกับมารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม ) หรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทยยอมไดสัญชาติไทย
โดยการเกิด ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทยและบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดาเปนคนตางด าวยอม
ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน เวนแตในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมีการสมรสกับมารดา หรือ
28
มารดาของผูนั้นเปน
(1) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว
(3) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
2.3 สิทธิของบุตรในการไดรับการอุปการะเลี้ยงดู
บิดามารดาจําตองอุ ปการะเลี้ยงดูและใหการศึ กษาตามสมควรแกบุ ตรในระหวางที่เป นผูเยาว บิดามารดาจําตอ ง
29
อุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไมได นอกจากนี้ยังสงผลใหบุตรเกิดสิทธิที่
จะเรียกคาสินไหมทดแทนจากบุคคลที่กระทําละเมิดเปนเหตุใหบิดามารดาของตนถึงแกความตายตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย มาตรา 443 วรรคทายได เพราะถือวาบุตรตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย โดยไมตองคําถึงวาบิดาจะไดอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรอยูหรือไม ผูตายจะมีฐานะยากดีมีจนอยางไร หรือไมตองคํานึงวาผูตายจะตองเปนผูมีรายได และบุตรไดรับการ
30
อุปการะจากผูตายจริงแตอยางใด
หนาที่ของบิดามารดาในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาว หมายถึง การจัดหาอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการ
31
รักษาพยาบาล รวมทั้งใหเงินทองไวใชสอยตามสมควร สวนหนาที่ในการใหการศึกษาตามสมควรนั้น กฎหมายไดกําหนด
การศึกษาภาคบั งคั บ ที่บิ ด ามารดาจะต องดํ าเนิ นการไว การให การศึ กษาแกบุ ต รในขั้ นอุ ด มศึกษาไม อยูใ นหนาที ่ ข องบิ ด า
32
มารดา
2.4 สิทธิของบุตรในการรับมรดก
ผู สื บ สั น สานเป น ทายาทโดยธรรมในลํ า ดั บ ที่ ห นึ่ ง จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ มรดกจากเจ า มรดก ถ า เจ า มรดกคื อ มารดา
ผูสื บ สันดานคื อบุ ต รไม วาบิ ดากั บมารดาจะไดจดทะเบีย นสมรสกั นหรื อไม ถามี การรับ บุ ตรบุ ญธรรม บุต รบุญ ธรรมก็เ ป น
33
ผูสืบสันดานเชนกัน แตถาเจามรดกเปนบิดา ผูสืบสันดานไดแก
- บุตรที่เกิดแตบิดามารดาไดจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย
- บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกันแตบิดารับรองแลว สําหรับพฤติการณที่ถือวาบิดาได
รับรองวาเปนบุตรแลว เชน การใหใชนามสกุล ใหการอุปการะเลี้ยงดู ใหการศึกษา แจงในทะเบียนคนเกิดว าเปนบุตร ลงใน
ทะเบียนบานวาเป นบุต ร ซึ่ งการรั บรองนั้ นอาจจะรับ รองบุต รที่ อยูใ นครรภ มารดาก็ได เชน บิด าไปคางกับ มารดาไดแ สดง

27

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 วรรคสอง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 (1) และ (2)
29
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1564
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ความสัมพันธฉันสามีภริยากันในที่ตาง ๆ อยางเปดเผย มีการจัดเลี้ยงการตั้งครรภ เปนการแสดงออกถึงการรับรองวาทารกใน
34
ครรภมารดาเปนบุตรของตนแลว
- บุตรบุญธรรม
- บุ ตรที่เ กิด จากบิ ดามารดาไมไ ด จดทะเบี ยนสมรสกัน แตไ ดจดทะเบี ยนกันในภายหลัง หรื อบิ ดาได จด
35
ทะเบียนวาเปนบุตรหรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร
จะเห็นไดวาบุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิหลายประการ เชน การใชชื่อสกุล การไดสัญชาติ การไดรับอุปการะเลี้ยง
ดู และมีสิทธิไดรับมรดก สวนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายจะไมมีสิทธิทั้งหลายดังที่กลาวมา บุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายจะมีสิทธิ
เพียงประการเดียวกรณีที่บิดาใหการรับรองคือสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
3. การทําใหบุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา
เด็ กเกิ ด ในขณะที่ ห ญิ ง เป นภริ ย าชายตามกฎหมายกล า วคื อหญิ ง และชายได จดทะเบี ย นสมรสกั น กฎหมายให
สันนิษฐานวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี รวมถึงเด็กที่เกิดภายใน 310 วันหลังจากชายผูเปนสามีตาย หยา
36
หรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสกับหญิงดวย สําหรับเด็กที่เกิดจากการที่ชายและหญิงมาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา
โดยไมไดจดทะเบียนสมรส แมจะรูกันโดยทั่วไปวาเปนบุตรของชาย ก็ไมถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชาย ในกรณีที่
หญิงมิไดจดทะเบียนสมรสกับชายแตเกิดตั้งครรภและคลอดบุตรออกมา ถือวาเด็กเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงแต
37
เพียงผูเดียวเทานั้น แตก็มีชองทางที่เด็กจะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย ซึ่งมีอยู 3 วิธี คือ บิดามารดาไดสมรสกันใน
ภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร
3.1 บิดามารดาสมรสกันในภายหลัง
การที่หญิงอยูกินกับชายโดยเปดเผยแตมิไดจดทะเบียนสมรสกับชาย หรือไดเสียกับชายแลวตั้งครรภและคลอดบุตร
ออกมา บุตรจะเปนที่ชอบดวยกฎหมายของหญิงเพียงผูเดียวเทานั้น แตหากตอมาภายหลังหญิงไดจดทะเบียนสมรสกับชาย
ผูใหกําเนิดบุตร บุตรจะถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายดวย การเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมายของชายในกรณีเชนนี้
จะมีผลยอนหลังไปจนถึงวันที่บุตรเกิด สําหรับกรณีที่หญิงมีบุตรติดมาแลวทําการสมรสกับชายคนใหมที่มิใชบิดาที่แทจริงของ
บุตร บุตรไมถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายคนใหมนี้
3.2 บิดาจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร
การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายหรือการจดทะเบียนรับรองบุตร เปนกรณีที่บิดาจดทะเบียนรับเด็กเปน
บุตรโดยไมตองจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก เมื่อมีการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายแลวก็เกิดความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดากับบุตร โดยที่บิดาและมารดามิไดเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย ในการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวย
กฎหมาย ชายผูเปนบิดาจะตองไปยื่นคํารองขอจดทะเบียนการรับรองบุตรตอนายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน
เขต และบิดาจะตองไดรับความยินยอมจากทั้งเด็กและมารดาเด็ก โดยบุคคลทั้งสองจะตองไปใหความยินยอมด วยตนเองตอ
หนานายทะเบียน เมื่อเจาหนาที่ไดรับคํารองแลวหากบุตรและมารดาไดไปอยูตอหนานายทะเบียน นายทะเบียนจะใหบุคคลทั้ง
สองทําหนังสือแสดงความยินยอม แตถาบุตรหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนมิไดไป ณ ที่วาการอําเภอหรือ สํานักงาน
34
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เขตเพื่อใหความยินยอมดวยตนเอง นายทะเบียนจะมีหนังสือสอบถามไปยังบุตรหรือมารดาที่ไมมาวาจะใหความยินยอมหรือไม
เมื่อนายทะเบียนไดรับหนังสือแจงความยินยอมจากบุตรหรือมารดาแลว หรือบุคคลดังกลาวไดมาใหความยินยอมด วยตนเอง
38
นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให บุตรหรือมารดามีสิทธิที่จะทําคําคัดคานวาผูขอจดทะเบียนมิใชเปนบิดาของบุตรสงไปให
นายทะเบี ยนทราบ หรื อจะนิ่ งเฉยเสีย ก็ไ ด ในกรณี ที่บุ ตรหรื อมารดาคั ดค านว าผู ขอจดทะเบีย นไมใ ชบิ ดา หรื อไมใ หค วาม
ยินยอมโดยนิ่งเฉยไมแจงความยินยอมใหนายทะเบียนทราบภายใน 60 วัน ในกรณีที่บุตรหรือมารดาอยูในประเทศไทย หรือ
180 วัน ในกรณีที่อยูนอกประเทศไทย หรือไมอาจใหความยินยอมได นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนไมได ผูขอจดทะเบี ยน
จะตองนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อใหมีคําพิพากษาใหจดทะเบียนรับรองบุตร เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูขอจดทะเบียนจด
ทะเบี ย นเด็กเป นบุ ต รได แ ล ว ผู ข อจดทะเบีย นจะต องนํ าคํ าพิ พ ากษาไปขอจดทะเบี ย นต อนายทะเบี ย น นายทะเบี ย นจะ
39
ดําเนินการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดาตอไป
การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย แมบิดาจะยังไมบรรลุนิติภาวะ บิดาก็สามารถดําเนินการไดเองโดยไม
40
ตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกอน เพราะเปนการที่ตองทําเองเฉพาะตัว การจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรมี
ผลทําใหเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดายอนหลังไปตั้งแตวันที่เด็กเกิด หลังจากจดทะเบียนแลวบิดาผูจ ดทะเบียนรับ
41
เด็กเปนบุตรจะขอถอนการจดทะเบียนดังกลาวไมได อยางไรก็ตามบุคคลที่เปนบิดาของเด็กเทานั้นที่จะจดทะเบียนรับเด็ก
เปนบุตรได ถาผูขอจดทะเบียนมิใชบิดาของเด็ก การจดทะเบียนรับรองเด็กเปนบุตรก็ไมทําใหเด็กนั้นกลายเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของบิดาผูจดทะเบียนรับรองแตอยางใด
3.3 การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ในการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายนั้น กฎหมายไดกําหนดขอสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรที่ชอบดวย
42
กฎหมายของชายไว 7 กรณีดังนี้
(1) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบดวยกฎหมายใน
ระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชูสาว หรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลา
ซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน
(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจงการเกิดหรือรูเห็นยินยอม
ในการแจงนั้น
(5) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภได
(6) เมื่อไดรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได และมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
เด็กนั้นมิไดเปนบุตรของชายอื่น
(6) เมื่อมีพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตร เชน บิดาใหการศึกษา ใหความอุปการะเลี้ยงดู ยอม
ใหเด็กนั้นใชชื่อสกุลของตน

38
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เมื่อมีขอสันนิษฐานเปนคุณแกเด็ก จึงเปนหนาที่ของชายที่ถูกฟองวาเปนบิดาจะตองพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานของ
กฎหมาย การนําสืบถึงความเปนบิดาของบุตรในปจจุบันนี้สามารถใชวิธีการขอใหศาลมีคําสั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคลโดย
การตรวจพิสูจนสายพันธุกรรม (DNA) แตเพียงอยางเดียวโดยไมตองสืบพยานอื่นอีกก็ได
วิธีการในการที่เด็กจะฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรนั้น หากเด็กเปนผูเยาวและมีอายุไมถึง 15 ปบริบูรณ มารดาของ
เด็กซึ่งเปนผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูฟองคดีแทนเด็ก หากเด็กเปนผูเยาวแตมีอายุครบ 15 ปบริบูรณแลว เด็กสามารถฟองคดี
ไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม หากเด็กบรรลุนิติภาวะแลวไมวาจะบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส
หรือมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ เด็กตองฟองคดีเองภายใน 1 ปนับแตวันบรรลุนิติภาวะ หากเด็กถึงแกความตายในขณะที่ยังมี
สิท ธิ ฟ องคดี ข อให รั บ เด็ กเป นบุ ต ร ผู สื บ สั นดานของเด็ ก เช น ลู ก หลาน เหลน จะฟ องคดี ข อให รั บ เด็ กเป นบุ ต รก็ ไ ด ถ า
ผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหที่อาจขอใหรบั เด็กเปนบุตรกอนเด็กนั้นตาย จะตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่เด็กนั้น
ตาย ถาผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหรับเด็กเปนบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย จะตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่รูเหตุ
ดังกลาว แตตองไมเกิน 10 ปนับแตวันที่เด็กนั้นตาย เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเด็กเปนบุตรของชายแลว เด็กจะมีฐานะ
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายยอนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด
4. เงื่อนไขการสมรสของผูเยาว
หากการรวมประเวณีกันระหวางชายและหญิงเกิดจากพื้นฐานของความรัก เมื่อหญิงที่มีอายุระหวาง 10-19 ปซึ่งถือ
วาเปนผูเยาว เกิดตั้งครรภ หากชายและหญิงมีความประสงคที่จะทําการสมรสกันเพื่อใหเกิดสถาบันครอบครั ว กฎหมายได
กําหนดเงื่อนไขการสมรสของผูเยาวไวดังนี้
4.1 ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ
หากชายหญิงฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายทําการสมรสโดยที่อายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณ การสมรสนั้นเปนโมฆียะ
ผูมีสวนไดเสียอันไดแก ตัวชายและหญิงผูทําการสมรส บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูรับบุตรบุญธรรมของชายหรือหญิงผูทําการ
สมรส อาจรองขอตอศาลขอใหพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสนั้นได แตถาบิดามารดาหรือผูปกครองไดใหความยินยอมในการที่
ผูเ ยาวทําการสมรสกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณแลว จะขอใหเพิกถอนการสมรสไมได อยางไรก็ดี ถาศาลมิไดสั่งใหเพิกถอนการ
สมรสจนชายหญิง มีอายุ ครบ 17 ปบ ริบู รณ หรือเมื่อหญิ งมี ครรภกอนอายุครบ 17 ป บริ บูร ณ กฎหมายใหถือวาการสมรส
43
สมบูรณมาตั้งแตเวลาสมรส ผูมีสวนไดเสียจะขอใหศาลเพิกถอนการสมรสนั้นไมได
อยางไรก็ดีชายและหญิงอาจทําการสมรสในระหวางที่ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายอายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณก็
44
ได หากศาลอนุญาตใหทําการสมรสในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ซึ่งศาลจะอนุญาตหรือไมอนุญาตเปนดุลพินิจศาล โดยในการ
ยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตการสมรสนี้ ชายหรือหญิงที่อายุยังไมครบตองเปนฝายยื่นคํารองดวยตนเอง ตัวอยางเชน กรณีที่
ชายอายุ 17 ป บริบู รณกับหญิงอายุไ มถึง 15 ปบริ บูรณ มีเพศสั มพันธกันจนหญิง ตั้งครรภ หญิงอาจร องขอใหศาลมีคํ าสั่ ง
อนุญาตใหทําการสมรสได เพื่อประโยชนแกตนและบุตรที่จะเกิดมา
45
4.2 ผูเยาวจะทําการสมรสตองไดรับความยินยอมของบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง
46

ในการที่ผูเยาวจะทําการสมรสนั้น ผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมของบุคคลดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูเยาวมีทั้งบิดาและมารดา จะตองไดรับความยินยอมจากทั้งสองคน
43
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(2) ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่อาจใหความ
ยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได ผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดาหรือ
มารดาที่เหลืออยูเพียงคนเดียว
(3) ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับความยินยอมจากผูรับบุตรบุญธรรม
(4) ในกรณีที่ผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรมหรือมีแตบุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง
ผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
47
การที่บิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองจะใหความยินยอมใหทําการสมรสสามารถทําได 3 วิธี
(1) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส
(2) ทํ าเปนหนังสื อแสดงความยินยอมโดยระบุ ชื่อผู จะสมรสทั้ง สองฝ ายและลงลายมือชื่อของผูให ความ
ยินยอม
(3) ถามีเหตุจําเปน เชน อยูในภาวะสงคราม หรือผูใหความยินยอมตกอยูในอันตรายใกลความตาย จะให
ความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได
ความยินยอมของบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองใหผูเยาวทําการสมรสนั้น เมื่อใหแลวไมสามารถถอน
ความยินยอมนั้นได ในกรณีที่ผูเยาวไมมีบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง หรือมีแตไมใหความยินยอมหรือไมอยูใน
สภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมได ใหผูเยาวยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตทําการ
สมรสได48 หากผูเยาวทําการสมรสโดยมิไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง การสมรสนั้น
เปนโมฆียะ49 บิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองซึ่งเปนบุคคลที่อาจให ความยินยอมฟองขอใหศาลเพิกถอนการ
สมรสนั้นได สิทธิขอเพิกถอนการสมรสนี้จะระงับไปเมื่อคูสมรสนั้นมีอายุครบ 20 ปบริบูรณหรือเมื่อหญิงมีครรภ และการฟอง
ขอใหเพิกถอนการสมรสนีม้ ีอายุความ 1 ปนับแตวันทราบการสมรส 50
5. แนวคิดการทําแทงของมารดาวัยรุน
กฎหมายอาญาของไทยบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยมีการยกเวนความผิดไวเฉพาะกรณี
แพทยทําแทงใหหญิงในสองกรณีคือ กรณีที่การทําแทงมีความจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือกรณีที่หญิง
มีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อสนองความใครของผูอื่น
51
หรือความผิดฐานพาบุคคลไปเพื่อการอนาจาร แต การทําแท งต องไดรั บความยินยอมจากหญิง นั้นกอน สงผลใหห ญิง ที่
ตั้งครรภจากสาเหตุอนื่ ๆ เชน มีเพศสัมพันธแตไมสามารถเลี้ยงดูบุตรได ไมสามารถทําแทงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย สงผล
ใหหญิงตองสูญเสียความกาวหนาในชีวิต เพราะเมื่อมีบุตรแลวอาจไมไดเรียนตอเนื่องจากมีบุตรเปนภาระที่ตองรับผิดชอบทั้งที่
ยังไมมีความพรอม อนาคตที่จะมีการงานทีด่ ีก็หายไป
ในฝรั่ ง เศส กฎหมายได วางหลั กเกณฑ ไ ว ว าการทํ าแท ง มี ขึ้ นได ต ามคํ าร องของหญิ ง มี ค รรภ ซึ่ง เห็ นว า ตนอยู ใ น
52
สถานการณที่ยากลําบากอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
47
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51
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305
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ปยบุตร แสงกนกกุล. (2548). 30 ปกฎหมายการทําแทงเสรีในฝรั่งเศส. คนเมือ่ 12 สิงหาคม 2560 จาก http://public-law.
net/publaw/view.aspx?id=674
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(1) การทําแทงตองกระทําโดยแพทยภายในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุข
(2) การทําแทงมีขึ้นไดภายในระยะเวลา 12 สัปดาหแรกของอายุครรภ
(3) ในกรณีที่ หญิง ตั้งครรภ เปนผูเยาวไ มจําเปนตองได รับความยินยอมจากผู ปกครอง แต ตองพาบุ คคล
บรรลุนิติภาวะตามแตที่ตนเลือกมาดวย
(4) ในกรณีที่หญิงตั้งครรภเปนคนตางประเทศ ตองอาศัยในประเทศฝรั่งเศสไมนอยกวา 3 เดือน เวนแต
เปนผูลี้ภัยทางการเมือง
(5) หญิ งที่รองขอทําแทงตองผานการปรึกษาหารื อจากแพทยแ ละนักสั งคมสงเคราะห โดยเริ่มจากการ
ปรึกษาแพทยครั้งแรกเพื่อรับทราบขอมูลและวิธีการทําแทงในรูปแบบตาง ๆ ขั้นตอนนี้ใชเวลาหนึ่งสัปดาห ในสัปดาหเดียวกัน
นั้น หญิงตองผานการสัมภาษณโดยนักสังคมสงเคราะห ผลจากการสัมภาษณไมไดบังคับใหหญิงตองเปลี่ยนใจไม ทําแทง แต
หญิงยังคงมีสิทธิในการยืนยันตามคํารองเดิม เมื่อผานการสัมภาษณแลวหญิงจะไดใบรับรอง และหญิงตองปรึกษาแพทยครั้งที่
สองซึ่งตองมีขึ้นอยางชา 1 สัปดาหหลังการปรึกษาแพทยครั้งแรกและ 2 วันหลังการสัมภาษณโดยนักสังคมสงเคราะหเพื่อให
หญิงยืนยันเปนลายลักษณอักษร จากนั้นก็ขึ้นทะเบียนรอรับการทําแทงตอไป
กฎหมายการทําแท งของประเทศตาง ๆ ในสหภาพยุโ รปจะอนุ ญาตใหมี การทําแท งเสรี ได ภายในระยะเวลา 12
สัปดาหแรกของอายุครรภ เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลวการทําแทงไมอาจเกิดขึ้นไดเวนแตกรณีจําเปนตองทําเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายตอรางกายหรือชีวิตของมารดาและบุตร ฮอลแลนด สหราชอาณาจักร และสวีเดน เปนประเทศที่อนุญาตใหทําแทงได
ในระยะเวลายาวนานที่สุด กลาวคือ 24 สัปดาหของอายุครรภสําหรับการทําแทงในสองครั้งแรก และลดลงเหลือ 18 สัปดาห
สําหรับการทําแทงในครั้งที่สาม สเปนไดออกกฎหมายยกเวนโทษจากการทําแทง 2 กรณี กรณีแรกเปนกรณีที่จําเปนตองทํา
แทงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอยางรายแรงตอกายและใจของมารดาหรือการตั้งครรภอันเนื่องมาจากถูกขมขืน ทําแทงไดภายใน
12 สั ป ดาห แรกของอายุ ค รรภ กรณีที่ ส องเปนกรณีที่ เ สี่ย งตอการไมส มประกอบของทารกในครรภ ทําแทง ไดภ ายใน 22
สัปดาหของอายุครรภ กฎหมายโปรตุเกสอนุญาตใหมีการทําแทงไดในกรณีที่เปนอันตรายตอกายหรือใจของมารดาภายใน 12
สัปดาหของอายุครรภ การตั้งครรภเนื่องมาจากถูกขมขืนภายใน 16 สัปดาห และเสี่ยงตอการไมสมประกอบของทารกภายใน
24 สัปดาห สตรีที่ทําแทงโดยไมชอบดวยกฎหมายตองรับโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ประเทศอื่น ๆ ที่อนุญาตใหมีการทําแทงเสรี
ไดแก เยอรมนี ฮังการี สาธารณรัฐเชค ลิธัวเนีย แลตเวีย สโลวาเกีย เบลเยียม เดนมารก ลักแซมเบิรก ออสเตรีย ฟนแลนด
53
กรีซ สโลเวเนีย และอิตาลี
อยางไรก็ตามปญหาการทําแทงเปนประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับสิทธิในรางกายของมารดาและสิทธิในการมีชีวิตของ
ทารกในครรภมารดา สิทธิที่จะมีชีวิตไดมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต
อยูอยางเสรี และมีความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหสภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและ
54
สิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภมารดาก็สามารถมีสิทธิตาง ๆ ได หากวาคลอดแลวอยูรอดเปนทารก คําถามที่เกิดขึ้นคื อ
ทารกในครรภมีสิทธิที่จะดํารงอยูจนคลอดออกมาหรือไม
6. สรุปและขอเสนอแนะ
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเกิดจากการที่หญิงมีอายุระหวาง 10-19 ป ซึ่ ง ถื อ ว า เ ป น ผู เ ย า ว ต า ม ก ฎ ห ม า ย มี
เพศสัมพันธกับชายโดยมิไดมีการจดทะเบียนสมรส เด็กที่เกิดมาจึงมีฐานะเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนบิดา
53
54

แหลงเดียวกัน.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15
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เด็กจึงไมไดรับสิทธิตาง ๆ ที่บุตรพึงไดรับจากบิดา เชน สิทธิที่จะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษา สิทธิใชชื่อสกุล สิทธิใน
สัญชาติไทย สิทธิในการไดรับมรดก และหากมีผูกระทําละเมิดใหชายผูเ ปนบิดาถึงแกความตาย เด็กก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาขาด
อุปการะเลี้ยงดูจากผูกระทําละเมิด เวนแตเด็กนั้นจะมีฐานะเปนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง เชน บิดาใหการอุปการะเลี้ยงดู
ใหการศึกษา ใหใชนามสกุล หรือแจงในทะเบียนคนเกิดวาเปนบิดา จึงจะมีสิทธิไดรับมรดกของบิดาในฐานะเปนผูสืบสันดาน
อยางไรก็ตามมี 3 วิธีที่จะทําใหเด็กกลายเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา
วิธีที่ 1 บิดากับมารดาไดจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง เด็กจะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายยอนหลังไป
จนถึงวันที่บุตรเกิด และการที่บิดาและมารดาจะจดทะเบียนสมรสกันได นั้นจะตองเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวดวย โดย
ชายและหญิงทั้งสองคนจะตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ หากชายและหญิงมีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ เมื่อหญิงตั้งครรภก็ตองยื่น
คํารองตอศาลเพื่อขออนุญาตทําการสมรส โดยอางเหตุสมควร นอกจากนี้เมื่อชายและหญิงยังมีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ การ
สมรสจึงตองขอความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองดวย การสมรสจึงจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
บิดาและมารดาจึงมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย
วิธีที่ 2 บิดาไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขต โดยตองไดรับความยินยอมจากเด็ก
และมารดาเด็ก หากเด็กหรือมารดาเด็กไมยินยอม ชายจะตองฟองศาลเพื่อใหมีคําพิพากษาใหจดทะเบียนรับรองบุต ร ซึ่งวิธีนี้
แมบิดาจะมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ บิดาก็จดทะเบียนดวยตนเองไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
การจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดายอนหลังไปตั้งแตวันที่เด็กเกิด แตมิไดทําใหบิดาและมารดามีฐานะ
เปนสามีภริยากันตามกฎหมาย
วิธีที่ 3 การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ถาเด็กอายุไมถึง 15 ปบริบูรณตองใหมารดาฟองแทน แต
ถาเด็กอายุครบ 15 ปบริบูรณแลว เด็กตองฟองเอง แตเด็กตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งในปจจุบันการนํา
สืบพยานหลักฐานสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวกดวยการขอใหศาลมีคําสั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคลโดยการตรวจสาย
พันธุกรรม (DNA) ที่ใหผลที่แมนยํา เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเด็กเปนบุตรของชายแลว จะมีผลยอนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด
เมื่อเด็กที่เกิดจากมารดาวัยรุนเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดาแลว เด็กจะจะไดรับสิทธิตาง ๆ ที่ตนพึงไดรับจาก
บิดาตามกฎหมาย
7. เอกสารอางอิง
กิ ต ติ พ งศ แซ เ จ็ ง . สถานการณ อ นามั ยการเจริ ญ พั น ธ ใ นวั ย รุ น และเยาวชนป 2558 . ค นเมื่ อ 14 เมษายน 2560 จาก
http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=86
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายอาญา
ประสพสุข บุญเดช. (2559). คําอธิบายกฎหมายครอบครัว. (พิมพครั้งที่ 22). กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง.
ปยบุตร แสงกนกกุล. (2548). 30 ปกฎหมายการทําแทงเสรีในฝรั่งเศส. คนเมื่อ 12 สิงหาคม 2560 จาก http://publiclaw.net/publaw/view.aspx?id=674
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
พรเทพ ทวี กาญจน . บุ ตรนอกกฎหมายที่บิ ด าใหการรั บรองมี สิ ทธิ ไ ด รั บมรดกของบิ ด านอกกฎหมายหรื อไม . คนเมื่ อ 14
กรกฎาคม 2560 จาก http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/92/ContentFile1857.pdf
มนฤดี เตชะอิ น ทร และพรรณี ศิ ริ ว รรธนาภา. การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น . ค น เมื่ อ 11 กรกฎาคม 2560 จาก
http://www.medicine.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id
=742:adolescent-pregnancy&catid=45:topic-review&Itemid=561
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การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชัน่ :
กรณีศึกษาตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
The Participation of People in Solving the Corruption:
A Case Study in Paron Muang, Yala
ฮาซัน มาหามะ1* อับดุลฮาลีม ลือแมะ1 และสุวิมล แซกอง2
1

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
อาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

hasan.ma@yru.ac.th
บทคัดยอ

การมี สวนร วมของประชาชนกับ การแกไขป ญหาคอรรั ปชั่น : กรณีศึกษา ตําบลพรอน อําเภอเมื อง จั งหวัด ยะลา
มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแตละหมูบานที่มีตอการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการ
บริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอการแกไขปญหาคอรรัปชั่น
ขององคการบริห ารส วนร อน อํา เภอเมื อง จัง หวัด ยะลา กลุม ตั วอยาง 372 คน เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข อมู ล ได แ ก
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแตละหมูบานที่ มีตอการแกไขปญหาคอรรัปชั่นของ
องคการบริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 3 ดาน คือ ดานสังคม ด านกฎหมาย และดานการบริหารจัดการ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา ดานสังคม คือ การมีสวนรวมในการรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของการคอรรัปชั่น อยูใ นระดับมาก และการมีส วนรวมในการตรวจการใชงบประมาณในการจัด ซื้อจัดจางอยูในระดับมาก
ดานกฎหมาย คือ การมีสวนรวมในเรื่องของกฎหมายในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น และการมีสวนรวมในการแกไขกฎระเบียบ
ที่มีชองวางหรือมีขอบกพรองอยูในระดับมาก และในสวนของดานการบริหารจัดการ คือ การมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตําบลพรอน อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การมีสวนรวม ประชาชน การแกไขปญหาคอรรัปชั่น
Abstract
Study the level of people's participation in each village in solving the corruption problem of Paron
Subdistrict Administrative Organization, Mueang, Yala province. There were 372 participants involved in
this study. The data collection tool was a questionnaire. The results revealed that the level of people's
participation in solving the corruption problem of Paron Subdistrict Administrative Organization, Mueang,
Yala province is at a high level in all three aspects including Social aspect, legal aspect, and administrative
management aspect. When each aspect was considered, it was found that the social aspect which is the
participation in complaints about the behavior of corruption was at a high level. Also, the participation
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in the audit of the budget for procurement was at a high level. In the case of the legal aspect, it was
found that the legislative involvement in solving corruption and participation in correcting gaps or defects was
at a high level. Finally, in the administrative management aspect, it was found that the participation in
monitoring and regulating of corruption operation of Paron Subdistrict Administrative Organization was at
a high level.
Keywords: participation, people, solving the corruption
1. บทนํา
การทุจริตคอรรัปชั่นหรือการฉอราษฎรบังหลวงเปนปญหาที่รายแรงที่สุดของสังคมไทยในปจจุบัน รากเหงาของการ
ทุจริตคอรรัปชั่นไดแผขยายและฝงลึกไปสูสังคมทุกภูมิภาคบมเพาะและเพิ่มพูนทั้งปญหาการเมือง สังคม และพงษเศรษฐกิจ
(ผาสุก ไพจิตร และคณะ 2541) ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไดเกิดขึ้นอยางกวางขวางในระบบราชการไทย จนกลาวไดวาทุจริต
คอรรัปชั่นไดกลายเปนมะเร็งรายของสังคม การลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในระบบราชการ มิอาจคาดหวังใหห นวยงาน
ตอต านดานทุ จริต คอร รัป ชั่ น อย างเชน คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามทุ จริ ต และพฤติ กรรมมิ ช อบในวงราชการ
(ป.ป.ป.) เปนผูทําหนาที่แตผูเดียวได หนวยงานสําคัญที่มี ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น จะตองมีระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบปองกันการทุจริ ตคอร รั ปชั่ นของตนเองด วยคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามทุ จริ ต และพฤติกรรมมิช อบ
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ควรมุ งเนนไปที่สุ ดสํ าคัญ เชน ประเด็ นเรื่ องระบบส วย การกินตามน้ํา เป นตน ที่ สํ าคั ญการทุ จริ ต
คอร รั ป ชั่ น ทํ า ให เ กิ ด ความไม แ น น อนไม ไ ว เ นื้ อ เชื่ อ ใจซึ่ ง กั น และกั น ผู ค นเสื่ อ มศรั ท ธาในกติ ก าและกฎหมาย
สมาชิ ก ในสั ง คมขั ด แย ง แตกแยก และเมื่ อ ไหร มี ค วามเป น สั ง คมล ม เหลว สั ง คมนั้ น ก็ จ ะอยู ร อดต อ ไปไม ไ ด
สังคมจะไรศักยภาพ ผูคนไมมีความสุข ไรคุณภาพชีวิตที่ดี (อานันท ปนยารชุน, 2543)
ข อ สั ง เกตประการหนึ่ ง คื อ ประเทศที่ มี อั ต ราการคอร รั ป ชั่ น สู ง มั ก อยู ใ นแถบเอเชี ย ซึ่ ง แสดงว า พฤติ ก รรม
การคอรรัปชั่นมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละสังคมอยูไมนอย ปรากฏการณ ที่แสดงวาการคอรรัปชั่นรุนแรงมาก
ประการหนึ่ งก็ คือ การที่ท างฝายราชการได มีการจัด ตั้ง หน วยงาน เพื่ อทํ าการป องกันและปราบปรามคอร รัป ชั่นขึ้นหลาย
หนวยงาน เชน สํ านักงานคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) เปนตน ทางฝายเอกชนเอง
ก็ไดมีการรวมตัวกันตอตาน คอรรัปชั่นเกิดขึ้นเชนกัน เชน เครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น (คตป.) กลุมแนวรวมตอตาน
คอรรัปชั่นภาคเหนือ โครงการสังคมโปรงใส องคการเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย เครือขาย เยาวชนตอตานคอรรัปชั่น
(ปกรณ มณีปกรณ, 2549)
ดังนั้นหากจะแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นโดยใชกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการเพียงอยางเดียว
คงยากที่จะสัมฤทธิ์ผลได ซึ่งผูศึกษาอิสระเห็นวาเครื่องมือที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่นาจะนํามาใชเป นแนวทางของการแกไข
ป ญ หาอย างยั่ ง ยื น คื อ สร างการมี ส วนร วมจากภาคประชาชน เพราะหากการเมื องภาคประชาชนได รั บ การขั บ เคลื่ อ น
แลวกระบวนการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ โดยประชาชนก็เกิดขึ้นเองอัตโนมัติ สังคมปจจุบันการสรางการมีสวนรวม
จากภาคประชาชนใหเขามาตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมีนอยมาก โดยประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองแคเพียงการไปใช
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และผูบริหารเทานั้น ทําใหกระบวนการทดสอบการทํางานของภาครัฐ โดยประชาชนไมเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรมสงผลใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นนั้นยังคงมีเรื่อยๆ ดังนั้น การสรางการมีสวนรวมโดยภาคประชาชนจึงนาจะ
เป น ทางออกของป ญ หาซึ่ ง เป นการปลู ก จิ ต สํ านึ กให ป ระชาชนได ต ระหนั ก และเข าใจว าการดํ าเนิ นการโครงการต างๆ
ที่ ท างภาครั ฐ ได ดํ า เนิ น การนั้ น ต อ งได รั บ การมี ส ว นร ว มจากภาคประชาชนเป น หลั ก เมื่ อ ประชาชนเข า มี ส ว นร ว ม
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การใชจายงบประมาณก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาก็จะประสบผลสัมฤทธิ์ (สํานักงานปลัด องคการบริห ารสวน
ตําบลลาดควาย , 2552)
จากป ญ หาที่ ก ล าวมาทั้ ง หมด ทํ า ให ผู วิจั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษาในเรื่ อ งของการมี ส ว นร วมของประชาชน
กับการแกปญหาคอรรัปชั่น โดยผูวิจัยเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชน วาที่ผานมาประชาชนในตํ าบลพรอน
อําเภอเมือง จังหวัด ยะลา มีสวนรวมในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นอยูในระดับใดในพื้นที่ และปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ นอยู ใ นระดั บ ใด เป นเช นไร โดยผลที่ ไ ด จากการศึ กษาวิ จัย ดั ง กล าวสามารถ
นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางและแบบอยางในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นตอไปในอนาคต
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่ อศึ กษาระดั บการมี ส วนร วมของประชาชนกั บ การแก ไ ขปญ หาคอรรั ป ชั่ น ในพื้ นที่ ตํ าบลพร อน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.1.2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น
1.2 ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1.2.1 ทราบถึ ง ระดั บ การมี ส วนร วมของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ น ในพื้ นที่ ตํ าบลพร อ น
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.2.2 ทราบถึงขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกปญหาคอรรัปชั่น : กรณีศึกษา ตําบลพรอน อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา โดยมีขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาในพื้นที่ตําบลพรอน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เทานั้น
1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัย เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive)
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกปญหาคอรรัปชั่นกรณีศึกษาตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.3.3 ขอบเขตประชากรที่ใชในการศึกษา
1.3.3.1 ประชากรที่ใ ชใ นการศึกษาครั้ งนี้ ได แก หั วหนาครั วเรือนที่ มีภู มิลํ าเนาอาศัย อยู ในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 5,379 คน
1.3.3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก หัวหนาครัวเรือนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ของจํานวนหัวหนาครัวเรือนทั้งหมด ทําใหไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 372 คน
2. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในพืน้ ที่ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวน
รวมของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ น และกลุ ม ตั วอย าง คื อประชากรในเขตชนบทตํ าบลพร อนอํ าเภอเมื อง
จังหวัดยะลามีประชากรทั้งหมดในตําบลพรอนรวมจํานวน 5,379 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย
ซึ่งจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหมูบาน 1)หมูบานพรอน จํานวนกลุมตัวอยาง 30 คน 2) หมูบานดูซง 67 คน
3) หมูบานตาสา 74 คน 4)หมูบานทาวัง 37 คน 5)หมูบาน ควน 60 คน 6) หมูบานจาหนัน104 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง
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ทั้งหมด 372 คน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนที่เปนหัวหนา
ครัวเรือน
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหมูบาน
รายชื่อหมูบาน
จํานวนประชากร
1. พรอน
425
2. ดูซง
974
3. ตาสา
1,091
4. ทาวัง
530
5. ควน
854
6. จาหนัน
1,505
รวม
5,379

รอยละ
8.00
18.00
20.00
10.00
16.00
28.00
100

จํานวนกลุมตัวอยาง
29
67
76
37
59
104
372

รอยละ
8.00
18.00
20.00
10.00
16.00
28.00
100

แบบแผนการวิ จั ย การศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ น :
กรณี ศึกษาตําบลพร อน อําเภอเมือง จัง หวัด ยะลา เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิ งพรรณนา (Descriptive) โดยผู วิจัยได
เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Survey) เพื่อนามาใชประกอบจากเอกสารตางๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยครัง้ นี้ โดยจะทําการศึกษาจากหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพอื่นๆ เพื่อนํามา
พัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีคุณภาพดวยวิธีการทดสอบความถูกตองของแบบสอบถามตามเนื้อหาที่ตองการศึกษา (Content
Validity) รวมถึ ง วิ ธีการในการวิ เ คราะห เ ป นรายข อ และทดสอบหาความน าเชื่ อถื อของแบบสอบถาม (Reliability)
เมื่อได แบบสอบถามที่ มีความนาเชื่ อถื อผู วิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บข อมู ลกั บกลุม ตัวอย าง คือ เก็บ รวบรวมขอมูล จาก
ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่เปนคําถามทั้งปลายปด (Close – Ended
Question) และคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) มีจํานวนทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข อมู ล ทั่ วไป เป น ข อคํ าถามที่ ใ ช แ บบสอบถามที่ ผู ศึ ก ษาสร างขึ้ นเองได แ ก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับคอรรัปชั่น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในเขตตําบล พรอน อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา และในตอนที่ เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนกับ การแกไขปญหาคอร รัปชั่ น ซึ่ งเป น
คําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Question)
หลักเกณฑในการใหคะแนนในแบบสอบถาม แบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน (Rating
Scale) 5 ระดับ แนวทางในการสรางแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถาม
1.) ผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวของ งานวิจัย จากเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.) นําแบบสอบถามที่ผูศึกษาวิจัยสรางความเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิจัยตรวจพิจารณา แลวนํากลับมา
แกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิจัยเสนอแนะ
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การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของขอมูล ผูศึกษาไดดาเนินการเก็บและรวบรวม
ขอมูล
1) ศึกษาพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลในตาบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
2.) การเก็บขอมูล โดยผูศึกษาวิจัยจะเก็บขอมูลดวยตนเองในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
3) ชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยและอธิบายแบบสอบถาม
4.) ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลในแตละครัวเรือนโดยเก็บจากประชาชนในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน
5.) ผูศึกษาวิจัยตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตองและความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามทุกชุด
6.) แบบสอบถามที่ไดนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการประเมินผลโดยใชการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่ออธิบายขอมูลที่ได
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา โดยมีการกําหนดคาวิเคราะหผล ใชคาสถิติรอยละ (Percentage)
สําหรับการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ทาการศึกษา ในการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ผลการวิจัย
การวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลแบงหัวขอจากวัตถุประสงคที่ศึกษาดังนี้คือ
ส วนที่ 1 ระดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ นในเขต ตํ าบลพร อ น อํ าเภอเมื อ ง
จังหวัดยะลา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 2.82) พบวา เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอย
ละ 54.6 รองลงมาเปนเพศชายรอยละ 45.4 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 39.0
ระดั บ การศึ ก ษา พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากมี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 35.8 อาชี พ พบว า
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 46.2 มีรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีรายได
จํ านวน 5,001-10,000 บาท ร อยละ 41.1 การรั บ รู ข าวสารเกี่ ย วกั บ คอร รั ป ชั่ น พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส วนมาก
รับรูขาวสารจากประชาสัมพันธคิดเปนรอยละ 34.1
ส ว นที่ 2 การมี ส ว นร ว มของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ น ในเขตตํ า บลพร อ น อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดยะลา พบวา
1.การแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานสังคม อยูในระดับมาก ( X = 3.00,S.D.= 0.96) โดยพบวา การมีสวนรวมในการ
รองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของการคอรรัปชั่นใหคาเฉลี่ยมากสุด ( X = 3.08,S.D.= 1.02)
2.การแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานกฎหมาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.00,S.D.= 0.96) โดยพบวาการมีสวนรวม
ในการพัฒนากฎหมาย เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น (คาเฉลี่ย = 2.86,S.D = 1.02) การมีสวนรวม
ในการแก ไ ขการบั ง คั บ ใช กฎหมาย เพื่ อลดอํ านาจของหน วยงานรั ฐ ที่ มี ความเสี่ ย งที่ จะทุ จริ ต คอร รั ป ชั่ นให ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
( X = 2.86,S.D.= 1.02)
3.การแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ( X = 3.00,S.D.= 0.96) โดยพบวาการมีสวน
รวมในการตรวจสอบ การกํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตําบลพรอนใหคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 3.04,S.D.= 1.11)
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นในเขตตําบลพรอน อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา พบวา ในดานสังคม ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับการแกไข
ปญหาคอรรัปชั่นและทางองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ใหโอกาสแกประชาชนไดมีสวน
ร วม ในด า นกฎหมาย ประชาชนโดยส วนใหญ ไ ด ใ ห ข อ เสนอแนะว าให องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลพร อ นใช กฎหมายได
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อยางเด็ดขาดและองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก และในดานการบริหาร
ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาควรเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลไดและองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนรับรู
4. การอภิปรายผลการวิจัย
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนกั บการแกไขป ญหาคอรรัปชั่น ในพื้นที่ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวั ดยะลา
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อธิบายไดดังนี้ คือ
ผลการวิ เคราะหข อมู ลเกี่ ยวกับ ระดั บการมีส วนร วมของประชาชนกั บการแกไ ขป ญหาคอรรั ปชั่ นในตําบลพร อน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น 3 ดาน คือ ดานสังคม
ดานกฎหมาย และดานการบริ หารจัดการโดยภาพรวมแลวอยู ในระดั บมากซึ่ งสอดคลองกับ งานวิจัย ของเอกสันต เสี่ยงบุ ญ
(2557)ไดทําการวิจัยประเด็น การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงดวน อํา เภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม พบวาการวิจัยอยูในระดับมาก โดยอธิบายไดดังนี้
ดานสั ง คม การมีส วนร วมของประชาชนกับ การแกไ ขป ญ หาคอร รัป ชั่นพบว ามี ส วนร วมในการใช อํานาจในการ
ตัดสินใจในทุกๆกิจกรรมของภาครัฐ สอดคลองกับงานวิจัยของเอกสันต เสี่ยงบุญ (2557) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบวาในสวนของการ
มีสวนรวมของประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ดานกฎหมาย ในการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชัน คือประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาคอรรัป ชั่นและมีส วนรวมในการแกไ ขการบัง คับใชกฎหมาย เพื่ อลดอํานาจของหน วยงานรัฐ ที่มีความเสี่ยงที่จะ
ทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาณินี กิจพอคา (2550) เรื่องการพัฒนาบทบาทการใหประชาชนและชุมชนมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม : มาตรการคุมครองภาคประชาชนที่มีสวนรวม
คือประชาชนที่มีสวนรวมในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องรองเรียนหรือรับขอมูลเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น
ดานการบริหาร ในการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชัน อธิบายวามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การกํ ากั บ ดํ าเนิ นงานกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ นขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลพร อน ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ
สินธ กีรติยาคม (2544) ในเรื่อง ปญหาการคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาเฉพาะของกรณีองคการบริหารสวน
ตําบล จัง หวั ด ระยอง พบว าการมีส วนร วมภาคประชาชน และการประชาคมแต ละหมู บ านร วมกับ ร วมกันตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น
5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น
ในพื้นที่ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จากผลการศึกษาพบวาระดับ การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหา
คอร รั ป ชั่ น : กรณี ศึ กษาตํ าบลพรอน อํ าเภอเมื อง จั งหวั ด ยะลา จํ าแนกตามระดั บ การมี ส วนร วมของประชาชนกั บ การ
แกไขปญหาคอรรัปชั่น 3 ด าน คือ ดานสั งคม ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสังคมอยูในระดับมาก ดานกฎหมายอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการอยู ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน
ดานสังคม คือ ทานมีสวนรวมในการรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของการคอรรัปชั่น อยูในระดับมากเปนลําดับมาก
ที่สุด และทานมีสวนรวมในการตรวจการใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับมากเปนลําดับนอยที่สุด
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ดานกฎหมาย คือ ทานมีสวนรวมในการแกไขหรือปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นกับทาน
มีสวนรวมในการแกไขกฎระเบียบที่มีชองวางหรือมีขอบกพรองอยูในระดับมากเปนลําดับมากที่สุด และ ทานมีสวนรวมในการ
เสนอขอบัญญัติของกฎหมาย เพื่อบังคับใชอยางครอบคลุมอยูในระดับมากเปนลําดับนอยที่สุด
ดานการบริหารจัดการ คือ ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ การกํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นของ
องคการบริหารสวนตําบลพรอน อยูในระดับมากเปนลําดับมากที่สุด และ ทานมีสวนรวมในการวางระเบียบแบบแผนของการ
บริหารงานของภาครัฐกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นอยูในระดับมากเปนลําดับนอยที่สุด
6. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัย
1. ดานดานสังคม
การมี ส ว นร ว มของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ น ด านสั ง คมขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพร อ น
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในดานสังคม ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับการ
แกไขปญหาคอรรัปชั่นและทางองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ใหโอกาสแกประชาชนได
มีสวนรวม
2. ดานหลักกฎหมาย
การมี ส วนร วมของประชาชนกั บ การแก ไ ขปญ หาคอร รั ป ชั่ นด านกฎหมายขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลพร อน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในดานกฎหมาย ประชาชนโดยสวนใหญไดใ หขอเสนอแนะวาใหองคการบริหารสวนตําบลพรอน
ใชกฎหมายไดอยางเด็ดขาดและองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก
3. ดานการบริหารจัดการ
ทั ศ นคติ ก ารมี ส ว นร วมของประชาชนกั บ การแก ไ ขป ญ หาคอร รั ป ชั่ นด า นการบริ ห ารขององค การบริ ห ารส ว น
ตําบลพร อน อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด ยะลา ในด านการบริ ห าร ประชาชนโดยส วนใหญ ไ ดใ ห ข อเสนอแนะวาควรเปด โอกาส
ใหประชาชนสามารถเข าตรวจสอบการทํางานขององคการบริ หารส วนตํ าบลไดและองคการบริห ารส วนตํ าบลพรอนมีการ
เปดเผยขอมูลใหประชาชนรับรู
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ประสิทธิภาพการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง
The efficiency of sequestration toward court's judgement execution
ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม
note_161@windowslive.com
บทคัดยอ
การอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ คือ การดําเนินการอยางใด ๆ อันเปนการหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน หรือสิทธิ
เรียกรองอยางอื่นของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพื่อประโยชนในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล โดยเจาหนี้ตามคําพิพากษา
สามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ไดหลายประเภท เชน การอายัดสิทธิเรียกรองเปนเงินเดือน คาจาง เงินโบนัส
เงินตอบแทนกรณีจําเลยออกจากงาน หรือเงินคาลวงเวลา คาเบี้ยขยัน คาครองชีพ หรือการอายัดสิทธิเรียกรองเงินในบัญชีเงินฝาก
หรือเงินปนผลสหกรณ คาหุน เปนตน แตกระบวนการบังคับคดีในการอายัดทรัพยสินนั้นมีอุปสรรคที่ทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้
ในแตละครั้งนอยกวาที่ควรจะไดรับและลาชาออกไป เชน การที่ลูกหนี้ขอลดการอายัด หรือทรัพยสินของลูกหนี้ไมอยูในความ
รับผิดแหงการบังคับคดี หรือลูกหนี้เปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ ตลอดจนการอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก
แตเปนบัญชีเงินเดือน จึงสงผลใหตองมีการถอนการอายัดและเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ จึงควรมีการปรับแกแนวปฏิบัติใหมี
ความเปนธรรมกับทุกฝาย
คําสําคัญ: การอายัดทรัพยสิน การบังคับคดี
Abstract
The attachment of a claim of debtors are the operation dealing with the prohibition to sequester
or the right to claim anything of debtors under the judgment execution for the sake of court’s execution
of a sentence. The debtors sentenced by court can operate the attachment of a claim of debtor in many
ways: for example, the attachment of a claim of salary, wage, bonus, compensation, overtime wage, cost
of living or the attachment of a claim of deposit account, cooperative dividend, and share respectively.
Nevertheless, the procession of judgment execution on sequestration faces with problems, the creditors
may get less repayments each time and sometime slow down namely: the debtors beg to reduce the
sequestration or the debtor’s assets are off the responsibility of court’s judgment execution, or the debtors
are officials, authorities, employee of government including of the freezing in deposit account but only
payrolls. This effects the withdrawal sequestration, so the creditors don’t get any repayment. Should the
revised guidelines to be fair to all parties.
Keywords: seizure of property, execution of a sentence
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1. บทนํา
ในการบั ง คั บ คดี แ พ ง ตามคํ า พิ พ ากษาของศาลนั้ น เป น กระบวนการชั้ น ปลายน้ํ า หรื อ เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ย
ของกระบวนการยุติธรรมทางแพง โดยทางปฏิบัติในการบัง คับคดีตามคําพิพ ากษาของศาลในคดีแพ ง เริ่ม จากการที่ลู กหนี้
ผิดนัดชําระหนี้ ไมปฏิบัติตามสัญญา หรือหนี้อันเกิดแตมูลละเมิดก็ได เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไมยอมชําระหนี้ เจาหนี้จะดําเนินการ
ใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายในการดําเนินคดีกับลูกหนี้ โดยการฟองลูกหนี้เปนจํ าเลยตอศาลที่มีอํานาจในการชําระคดีนั้น
เมื่อเจาหนี้ไดยื่นฟอง หากลูกหนี้ไปศาล ยังสามารถที่จะตกลงกันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยใหศาลพิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความได แตถาลูกหนี้ไมไปศาลเพื่อดําเนินคดี ศาลยังสามารถดําเนินคดีไปเพียงแตโจทกฝายเดียวได
ซึ่งเรียกวา การพิจารณาคดีโดยจําเลยขาดนัดพิจารณาหรือขาดนัดยื่นคําใหการแลวแตกรณี จะเห็นไดวา การไปศาลหรือการไม
ไปศาล ศาลสามารถพิจารณาคดีตอ ไปได จึงทําใหศาลดําเนินคดีและตัดสินเปนคําพิพากษา และออกหมายบังคับคดีออกมาได
ในแตละปมีคดีที่ศาลออกหมายบังคดีและสงมาที่กรมบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีเปนจํานวนมาก แตคดีเหลานี้ยังไมเสร็จ
ไปจากสารบบความเป นจํ านวนมากเช นเดี ยวกั น กล าวคื อ เป นคดี ที่ค างดําเนินการ ยั งไมส ามารถที่จะบัง คับ คดี ไ ดสํ าเร็ จ
บริบูรณจนถึงขั้นตอนการถอนการบังคับคดี
การอายั ดทรั พย สิ นในคดี แ พง เป นเพี ย งขั้ นตอนหนึ่ ง ในการบั งคั บ คดี เพื่ อให ไ ดรั บ ชําระหนี้ ตามหมายบั ง คับ คดี
แตการดําเนินการมีขั้นตอนและหลักเกณฑจํานวนมากที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ซึ่งการบังคับคดีจะไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระยะเวลาในการบังคับคดี
การมีอยูข องทรัพย สินของลูกหนี้ที่สามารถอายั ดได ทรัพ ยสินของลูกหนี้ไมอยูในขายของการบังคับคดี หรือลูกหนี้มีเจาหนี้
หลายรายที่ จะร องขอเฉลี่ ยทรั พย เป นต น ด วยเหตุ นี้จึง ควรพิจารณาถึ งป ญหา อุ ปสรรค ขั้นตอน และวิ ธีการในการอายั ด
ทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการบังคับคดีแพง ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการไดรับชําระหนี้ตามกฎหมายของเจาหนี้ตอไป
2. ความหมายของการอายัดทรัพยสิน
การอายัดทรัพยสิน หมายความวา การดําเนินการอยางใด ๆ อันเปนการหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน หรือสิทธิ
เรี ยกรองอยางอื่นของลู กหนี้ ตามคํ าพิ พากษา เพื่อประโยชน ในการบัง คับ คดี ตามคําพิพ ากษาของศาล ซึ่ง ตามปกติ ใ นการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี แบงลักษณะของการอายัดทรัพยสินเปน 2 ลักษณะ คือ การอายัดเงิน เปนกรณีการอายัด
สิทธิรองขอใหชําระเงิน และการอายัดหามโอน คือ การขอใหงดหรือหามจําหนาย จายโอน หรือ ทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน
3. หลักเกณฑเกี่ยวกับการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง
เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได55 ดังนี้ คือ
1. อายัดเงินเดือน คาจาง หรือเงินรายไดอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2. อายัดเงินตามสัญญาหรืออายัดสิทธิเรียกรองอยางอื่น
3. อายัดเงินฝากในบัญชีจากสถาบันการเงิน
โดยการอายัดสิทธิเรียกรองในแตละประเภทดังกลาว เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองสงเอกสารที่แสดงถึงการมีอยูของ
สิทธิ เรีย กร องนั้ น หรือนําส งสํ าเนาเอกสารหนัง สือสั ญญา หากเปนการอายัดเงินฝากในบัญชี จากสถาบันการเงิ น ตองระบุ
เลขที่บัญชี สาขา และจํานวนเงินที่ขออายัด พรอมทั้งตองนําสงเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
55
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- สําเนาทะเบียนบ านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของลู กหนี้ตามคําพิพากษา หรือของคูสมรสที่เกี่ยวของกับสิท ธิ
เรียกรองที่ขออายัด ซึ่งเปนปจจุบันโดยนายทะเบียนรับรองไมเกิน 1 เดือน
- สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจางตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูรับคําสั่งอายัด
ซึ่งเปนปจจุบันโดยนายทะเบียนรับรองไมเกิน 1 เดือน
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับเอกสารจากเจาหนี้ตามคําพิพากษา พรอมกับการแถลงขออายัดสิทธิเรียกรองของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหนังสืออายัดไปยังบุคคลภายนอกผูไดรับคําสั่งอายัด โดยระบุใหสงมอบ
เงินตามคําสั่งอายัดตอเจาพนั กงานบัง คับคดีผู ออกคําสั่งอายั ด และแจงคําสั่ งอายัด ดังกลาวใหลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาทราบ
ในคราวเดียวกัน
การสั่งเพิ่มอายัดหรือสั่งลดอายัดเงินเดือน คาจาง เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษายื่นคํารอง
ขอเพิ่มหรือขอลดการอายัด พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนและยื่นเอกสารเปนหนังสือรับรองเงินเดือน และหลักฐาน
คาใชจายอันจําเปนเพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณา โดยคํานึงถึงภาระคาใชจายในครอบครับ การอุปการะเลี้ยงดู หรือ
จํานวนหนี้ตามหมายบังคับคดี
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพยสิน
4.1 การพิจารณาสั่งอายัด
เมื่ อเจ าหนี้ ม าดํ าเนิ นการบั ง คั บ คดี ต ามหมายบั ง คั บ คดี ข องศาล โดยเจ าหนี้ ส ามารถอายั ด สิ ท ธิ เ รี ย กร องต าง ๆ
ของลูกหนี้ได ซึ่งการอายัดสิทธิเรียกรอง อาจอายัดเงินคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ดังนี้
- การอายัดเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน อายัดใหตามที่ขอ
แตไมเกิน รอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือนที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับกอนหักคาใชจาย แตทั้งนี้เงินสวนที่ไมไดอายัด
56
ในขณะนั้นตองคงเหลือไมนอยกวา 20,000 บาท
- การอายัดเงินเบี้ ยขยัน คาล วงเวลา หรื อรายไดอื่นที่จายเพื่อตอบแทนการทํ างานเปนครั้ง อายัดไดตามที่ข อแต
ไมเกิน รอยละ 30 ของจํานวนเงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับ
- การอายัดเงินโบนัส อายัดไดตามที่ขอแตไมเกิน รอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับ
- การอายัดเงินคราวเดียว อายัดไดตามที่ขอแตไมเกินหนี้ตามหมายบังคับคดี เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
- การอายัดเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน อายัดใหตามที่ขอ โดยใหเจาพนักงานบังคั บคดีอายัดเปนประจําทุกปจนกวาจะ
ครบยอดหนี้
- เงินคาหุน เงินลงหุนของสหกรณออมทรัพย อายัดใหตามที่ขอ โดยระบุวาใหบุคคลภายนอกสงเงินตามคําสั่งอายัด
เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาพนสมาชิกภาพ
- การอายัดเงินฝากในบัญชีสถาบันการเงิน อายัดไดตามที่ขอแตไมเกินหนี้ตามหมายบังคับคดี โดยการอายัดมีผลเปน
เวลา 1 เดือน เมื่อการอายัดลวงพนเวลาใหถือวาการอายัดสิ้นผลโดยไมตองถอนอายัด
4.2 การพิจารณาสั่งเพิ่มอายัด
เจาพนักงานบังคับคดี จะพิจารณาสั่งเพิ่มการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพิ่มได ตอเมื่ อเปนการ
อายั ด สิ ท ธิ เรี ย กร องประเภทเดีย วกั น ซึ่ ง ตองส ง เงิ นตามอายั ดเป นคราว ๆ เช น การอายั ด เงิ นเดื อน ค าจ าง คาล วงเวลา
คาเบี้ยขยัน เปนตน
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4.3 การพิจารณาสั่งลดอายัด
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองไปยังบุคคลภายนอก (นายจางของลูกหนี้) ผูไดรับคําสั่งอายัด
และไดมีการแจงลูกหนี้ทราบคําสั่งอายัดแลว หากลูกหนี้มีภาระตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดาหรือบุตร หรือมีภาระคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน ลูกหนี้สามารถขอลดการอายัดทรัพยสินได จากจํานวนที่เจาพนักงานบังคับคดีไดแจงอายัด ไป โดยดําเนินการ
ดังนี้
- เจาพนั กงานบัง คับ คดี สามารถปรั บลดการอายั ดเงินเดื อนได ไ มเ กินรอยละ 50 ของจํ านวนเงินที่อายั ดไวเ ดิ ม
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ตามพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไป หากลูกหนี้ประสงคจะขอลดการอายัดทรัพยมากกวา ร อยละ
50 ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงไปยังเจาหนี้ทราบเพื่อคัดคานภายใน 7 วัน หากไมคัดคานใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณา
สั่งลดการอายัดไดตามสมควร หากเจาหนี้คัดคาน เจาพนักงานบังคับคดีตองสั่งยกคํารองและแจงลูกหนี้ทราบเพื่อใหใชสิทธิทาง
ศาลตอไป
- สําหรับเงินคาเบี้ยขยัน คาลวงเวลา เงินโบนัส เจาพนักงานบังคับคดีสามารถพิจารณาสั่งลดการอายัดได แตตองแจง
ใหเจ าหนี้ ทราบเพื่ อคัด คานภายใน 7 วัน หากไมคัด คานใหเ จาพนักงานบั งคับ คดีพิจารณาสั่ง ลดการอายัด ไดต ามสมควร
หากเจาหนี้คัดคาน เจาพนักงานบังคับคดีตองสั่งยกคํารองและแจงลูกหนี้ทราบเพื่อใหใชสิทธิทางศาลตอไป
4.4 ทรัพยสินที่ไมอยูในขายแหงการอายัดทรัพยสิน
- กรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน
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รวมกันไมเกินกวา 10,000 บาท ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งยกเลิกการอายัด
- สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดังตอไปนี้ เจาพนักงานบังคับคดีไมมีอํานาจออกคําสั่งอายัด
1. เงินบําเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับเงินที่รัฐบาลจายใหแกคูสมรสหรือญาติของ
ขาราชการที่เสียชีวิต ซึ่งลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับ
2. เงินตามสัญญากูยมื ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทําไวกับผูใหกู
3. สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งซึ่ ง ยั ง ไม แ น น อนว า ลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษามี สิ ท ธิ ไ ด รั บ หรื อ ไม เช น เงิ น ที่ ลู ก หนี้
ตามคําพิพากษามีสิทธิจะไดรับจากการตายของเจามรดกในฐานะผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งผูเอาประกันภัย
ยังมีชีวิตอยู หรือ เงินสงเคราะห ซึ่งเกิดจากการถึงแกกรรมของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ที่เปนสิทธิเรียกรองของทายาทโดยตรง
5. ประสิทธิภาพของการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง
การดําเนินการอายัดสิ ทธิเ รีย กรองของลู กหนี้ มีห ลายประเภทที่เ จาหนี้จะอายัด ได โดยการดํ าเนิ นการอายัด สิท ธิ
เรียกรองของลูกหนี้มีความแตกตางกันตามประเภทของสิทธิเรียกรอง ซึ่งอาจเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยขยัน เงินโบนัส หรือ
คาลวงเวลา แตการดําเนินการอายัดดังกลาวมิไดหมายความวา เจาหนี้จะไดรับชําระหนี้ไดอยางรวดเร็วตรงตามความประสงค
ของเจ าหนี้ โดยผู เขี ยนจะขอยกตัวอย างของการอายัด สิทธิ เรี ยกรองที่เ ปนเงินเดื อน คาจาง ฯลฯ เงิ นในบัญ ชีเ งิน ฝากของ
สถาบันการเงิน หรือเงินปนผลสหกรณ ดังนี้
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กําหนดให เงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือนรวมกันไมเกินกวา 20,000 บาท ไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี แตยังไมใชบังคับ เนื่องจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยใหมีผลเมื่อพน 60 วันนับแตวัน
ประกาศ
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5.1 การอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินเดือน คาจาง ฯลฯ
ในการดํ าเนินการอายั ดของเจ าพนักงานบั งคั บคดี จะเริ่ มจากเมื่ อศาลมีคํ าพิ พากษา และออกคําบัง คับ ให ลูกหนี้
ตามคํ าพิพากษาชํ าระหนี้แลว โดยศาลจะสงหมายบั งคับคดีไปยั งกรมบังคับ คดี หรือสํานักงานบังคั บคดีที่ อยูในเขตอํ านาจ
หากหมายบังคับ คดีสงไปยังสํานักงานบังคับดีจังหวัด เจาหนี้ ตามคําพิพากษาจะดําเนินการรองขอตอเจาพนักงานบังคับคดี
เพื่อตั้งเจาพนักงานบังคับคดี ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ หากเจาหนี้ประสงคจะขออายัด
สิทธิเรียกรองของลูกหนี้เปนเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน เงินโบนัส
เงินตอบแทนกรณีจําเลยออกจากงาน หรือเงินคาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เจาพนักงานบังคับคดีจะออกหนังสือแจงอายัด
ไปยังบุคคลภายนอก (นายจางของลูกหนี้) เพื่อใหสงเงินตามคําสั่งอายัดมายังเจาพนักงานบังคับคดี โดยแจง อายัดเงินเดือน
คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน รอยละ 30 เงินโบนัส รอยละ 50 เงินตอบแทน
กรณีจําเลยออกจากงาน เต็มจํานวนจนกวาจะครบยอดหนี้ และเงินคาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน รอยละ 30 โดยการแจง
อายัดเงินดังกลาว หากลูกหนี้มีเงินเดือน คาจางไมเกิน 10,000 บาท (กฎหมายแกไขใหมเปน 20,000 บาท แตยังไมถึงกําหนด
ใชบั งคั บ) ตองห ามมิใ หเจ าพนักงานบัง คับ คดี อายั ด แต ลูกหนี้ต ามคําพิพ ากษาต องนําเอกสารเปนหนัง สือรับ รองเงิ นเดือน
ฉบับ จริง จากนายจาง มาแสดงตอเจาพนักงานบังคั บคดี เพื่อดําเนินการยกเลิ กการอายัดเงินเดือน สวนเงิ นอื่นใดต องนํ าส ง
ตามปกติ
ดังนั้น การดําเนินการอายัดทรัพยสินจะมีประสิทธิ ภาพมากน อยเพียงใดตองพิจารณาจากตั วลูกหนี้เป นหลัก เช น
ลูกหนี้มีหนี้ตามหมายบังคับคดี 300,000 บาท พรอมดอกเบี้ย รอยละ 15 ตอป คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ 5,000
บาท เมื่อลู กหนี้มีเ งินเดื อน 14,000 บาท ไม มีเ งินอื่ นใด ซึ่ งตามปกติ การอายัด เงินเดื อน คาจาง อายั ดไดเพี ยง รอยละ 30
ของเงินที่ลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับ คือ 4,200 บาท เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการอายัดแลว จะทําใหลูกหนี้เหลือเงินใชไมถึง
10,000 บาท ในกรณีนี้ เจาพนักงานบังคับคดีคงอายัดไดเพียง 4,000 บาท คงเหลือใหลูกหนี้ใชจายในชีวิตประจําวันไวเพียง
10,000 บาท โดยจํานวนหนี้ดังกลาวตองใชเวลาในการบังคับคดียาวนาน 7 – 8 ป หากไดความวาลูกหนี้เงินเดือนไมเกิน
10,000 บาท ตองหามมิใหอายัดเงินเดือนอีก จึงทําใหเจาหนี้ไมสามารถไดรับชําระหนี้ได ประกอบกับลูกหนี้มีสิทธิขอลดการ
อายัดทรัพยสินได หากลูกหนี้มีหนี้สินเปนจํานวนมาก มีภาระคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา หรือบุตร โดยลูกหนี้
มีสิท ธิขอปรับ ลดการอายัด ตอเจาพนักงานบั งคับ คดีไ ดไม เกินกึ่งหนึ่งของการแจงอายัด เช น ลู กหนี้ ไดรั บหนั งสือแจง อายั ด
เงินเดือน รอยละ 30 หากตอมาลูกหนี้มีภาระคาใชจายเปนจํานวนมาก สามารถขอลดการอายัดโดยการนําเอกสารรายจาย
มาแสดงตอเจาพนักงานบั งคับคดี เพื่อขอปรับลดอายัดได เจาพนักงานบังคับ คดีจะดําเนินการลดการอายัดใหแ ก ลูกหนี้อีก
กึ่งหนึ่ง คือ ลดลงเหลือ รอยละ 15 เชนนี้ จะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้นอยและลาชาออกไปอีก เปนตน
หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยงานราชการ เงินเดือนของลูกหนี้ประเภทนี้
58
ตองหามมิใหอายัดตามกฎหมาย จะสงผลใหเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ได
5.2 การอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน
ในการดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินในบัญชีเ งินฝากของสถาบันการเงินนั้น เจาหนี้จะตองทําการสืบหา
ทรัพยสินของลูกหนี้ที่เปนบัญชีเงินฝาก โดยตองตรวจสอบสิทธิเรียกรองของลูกหนี้จากสถาบันการเงิน โดยเจาหนี้ตองแถลงตอ
เจาพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับชื่อและที่อยูของสถาบันการเงินที่เจาหนี้ประสงคจะดําเนินการอายัด ระบุชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชีเงินฝาก ที่สําคัญคือ ยอดเงินที่ประสงคจะอายัด เพราะมีผลตอการคิดคาธรรมเนียม และเจาหนี้ต องนําสงสําเนา
ทะเบียนราษฎรของลูกหนี้ หนังสือรับรองนิติบุคคลของสถาบันการเงินซึ่งเจาหนาที่รับรองไมเกิน 1 เดือน เมื่อเจาพนักงาน
บังคับคดีตรวจสอบเอกสารครบ จะดําเนินการแจงอายัดไปยังสถาบันการเงินตามที่เจาหนี้แถลง และแจงอายัดไปยั งลูกหนี้
เพื่อทราบพรอมกัน
58
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ดัง นั้ น ในทางปฏิ บัติ เมื่อเจ าพนั กงานบั ง คับ คดี ดําเนิ นการออกหนั งสื อแจง อายัด ไปสถาบั นการเงิน และลู กหนี้
พรอมกัน โดยหนังสือแจงอายัดดังกลาว จะตองสงไปที่สํานักงานใหญของสถาบันการเงิน และสํานักงานใหญจะสงเรื่องเพื่อ
ทําการอายัดบัญชีไปยังสาขาที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองอยู ซึ่งอาจทําใหหนังสือแจงอายัดไปถึงลูกหนี้กอน สงผลใหลูกหนี้รูตัวและ
ไมย อมชํ าระหนี้แ กเจ าหนี้ จึง รีบไปดําเนิ นการถอนเงิ นในบัญชี เงินฝากและทําการปดบั ญชี เมื่อหนัง สืออายั ด ไปถึ งสถาบั น
การเงินภายหลัง เมื่อทําการตรวจสอบแลว พบวาลูกหนี้ไมมี เงินในบัญชี หรื อไดปดบัญชีไปแลว จะทําใหเจาหนี้ไดรับความ
เสียหาย ไมไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา ทั้ง ๆ ที่อาจมีเงินในบัญชีเงินฝากกอนหนานี้จริง
หากลู กหนี้ เ ป นข าราชการ เจ าหน าที่ หรื อลู กจ างในหน วยงานราชการ เงิ น เดื อนของบุ ค คลเหล า นี้ ไม อ ยู ใ น
ความรั บ ผิ ด แห ง การบั ง คั บ คดี ซึ่ ง ตามปกติ ใ นป จ จุ บั น การรั บ เงิ น เดื อ น หน วยงานต นสั ง กั ด จะส ง เงิ นเข าบั ญ ชี เ งิ นฝาก
หากเจาหนี้ทําการสืบทรัพยและเห็นวาลูกหนี้มีเงินฝาก โดยเจาหนี้ไมทราบวาเปนเงินเดือนหรือไม เมื่อเจาพนักงานบังคับคดี
ทําการแจงการอายัด ธนาคารจะระงับการจ ายเงินใหแกลูกหนี้ (เจาของบัญชีเงินเดือน) ลู กหนี้จะมารองขอตอเจาพนักงาน
บัง คับ คดี วาบั ญชี นั้นเป นบั ญ ชีเ งินเดื อน มิใ ชเ งินฝาก เปนเงิ นคนละประเภทกั บที่ เจ าหนี้ ประสงค จะอายั ด จึง ขอเรีย กเงิ น
ดังกลาวคืน เชนนี้ เจาหนี้ไมสามารถไดรับชําระหนี้ตามหมายบังคับคดีไดเชนกัน
5.3 การอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินปนผลสหกรณ
ตามปกติ ในการแจ งอายัด เงิ นป นผลสหกรณ ค าหุ น เจ าหนี้ จะตองดําเนิ นการคั ดสํ าเนาเอกสารการจดทะเบีย น
สหกรณที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองเปนเงินปนผลนั้นอยู พรอมกับ การคัดสําเนาทะเบียนราษฎร ของลูกหนี้ ซึ่งเจาหนาที่รับรอง
ไมเกิน 1 เดือน โดยเจาหนี้ตองมาแถลงขออายัดเงินปนผลสหกรณ คาหุนที่เจาพนักงานบังคับคดี โดยขออายัดเงินดังกลาวไว
ทั้งหมดไมเกินยอดหนี้ตามหมายบังคับคดี ซึ่งเงินประเภทนี้ ลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองหรือจะไดรับเมื่อออกจากการเปนสมาชิก
สหกรณ
ดังนั้น เงินปนผลสหกรณ คาหุน แมเปนการอายัดไวทั้งหมดซึ่งไมเกินยอดหนี้ตามหมายบังคับคดีก็ตาม แต เปนเงิน
ที่จะไดรับเมื่อลูกหนี้สิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งเปนระยะเวลานาน สงผลใหเจาหนี้ยังไมไดรับชําระหนี้ หรืออาจไดรับชําระหนี้ลาชา
6. วิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 การอายัดเงินเดือนตามกฎหมายใหม
จากการที่ม าตรา 302 แกไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบั ญญั ติ แ กไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความแพ ง
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 กําหนดให เงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือนรวมกัน
ไมเกินกวา 20,000 บาท ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แตกฎหมายดังกลาวจะมีผลใชบังคับ ตอเมื่อลวงพนไปแลว
60 วัน นับแตวันประกาศ (มีผลตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2560 เปนตนไป) ซึ่งเดิมกฎหมายบัญญัติวา หากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มีเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือนรวมกันไมเกินกวา 10,000 บาท ไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี จะเห็นไดวา กฎหมายที่ออกมาใหมนี้ สงผลกระทบโดยตรงกับเจาหนี้ที่อาจทําใหเจาหนี้ไดรับ
ชําระหนี้จากลูกหนี้นอยลงหรืออาจไมไดรับชําระหนี้เลย เพราะสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน การที่ลูกหนี้มี เงินเดือน 20,000
บาท นั้นถือวาคอนขางจะมาก โดยบริษัทนายจางสวนใหญจะใหเงินเดือนนอย แตแปลงเปนเงินสวนอื่น เชน เงินคาเบี้ยขยัน
คาลวงเวลา คาเบี้ยกันดาร เปนตน เมื่อลูกหนี้ถูกอายัดเงินเดือน ก็จะมาดําเนินการขอยกเลิกการอายัด เพราะตนมีเงินเดือน
ไมถึง 20,000 บาท ตองหามมิใหอายัดตามกฎหมาย เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะไมสามารถไดรับชําระหนี้ไดเต็มจํานวนในเวลา
อันรวดเร็ว
กรณีศึกษาที่ 2 การอายัดสิทธิเรียกรองเกินกวา 10 ป
โดยปกติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองดําเนินการบังคับคดี
ภายใน 10 ป นับแตวันที่ศาลพิพากษา เมื่อเจาหนี้ไดดําเนินการขออายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้เปนเงินเดือน คา จาง หรือ
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รายไดอื่นที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน ซึ่งเงินที่อายัดประเภทนีจ้ ะไดรับคอนขางนอย จึงตองใชระยะเวลา
ในการอายัด นานหลายป หากปรากฏว าการอายั ด เงิ นเดื อนฯ ของลู กหนี้ จนครบระยะเวลา 10 ป อาจส ง ผลให เ จ าหนี้
ไมสามารถบังคับคดีแกลูกหนี้ได เพราะสิทธิเรียกรองที่ลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับนั้นเกินระยะเวลาการบังคับคดีแลว โดยลูกหนี้ที่มี
เจตนาไมสุ จริต จะอาศั ย ช องทางดั งกล าว เพื่ อหลบหลีกการชํ าระหนี้ คื อ ตามแนวทางการปฏิ บัติ ง านของกรมบั งคั บ คดี
เจาพนักงานบังคับคดีสามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินเดือนของลูกหนี้ไดแมจะเกินระยะเวลา 10 ป หากเจาหนี้
ได ดํ าเนิ นการตั้ ง เจาพนั กงานบัง คั บ คดีเ พื่ อดําเนิ นการยึ ด อายัด ทรั พ ยสิ นของลู กหนี้ แ ล ว ภายใน 10 ป นับ แต วันศาลมี
คําพิพากษา และเปนการอายัดตอเนื่อง แตจะมีลูกหนี้บางรายที่ไมสุจริต สมคบกับนายจาง โดยรูถึงระยะเวลาในการบังคับคดี
ก็จะลาออก หรือลวงตอเจาพนักงานบังคับคดีวาลาออก ซึ่งอาจทําเรื่องลาออกกับนายจาง และอีกไมนานก็กลับเขาทํางานใหม
เมื่อลูกหนี้ลาออกในระหวางที่เกินระยะเวลาการบังคับคดีแลว จะสงผลใหไมอาจบังคับคดีแกลูกหนี้ไดอีกตอไป
กรณีศึกษาที่ 3 การอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของขาราชการ
ตามปกติ เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนขาราชการ เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดําเนินการอายัดเงินฝากในบัญชี
ของสถาบันการเงินได แตพบปญหาในทางปฏิบัติวา เจาหนี้มารองขอตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการอายัดเงินฝาก
โดยเจาหนี้แถลงขอยืนยันวาเปนบัญชีออมทรัพยของลูกหนี้ เมื่ อเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการแจงอายัดเงินฝากดังกลาว
ลูกหนี้โตแยงวาตนเองเปนขาราชการ เงินที่อยูในบัญชีเงินฝากเปนบัญชีเงินเดือน ตองหามมิใหอายัดตามกฎหมาย สงผลให
ศาลตองมีคําสั่งเพิกถอนการอายัดเงินดังกลาว ทําใหเจาหนี้ไมสามารถอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ได
กรณีศึกษาที่ 4 การอายัดเงินคาตอบแทนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
มีป ญหาในทางปฏิบั ติวา เงิ นเดื อน ค าจ าง ของลู กหนี้ ตามคํ าพิ พากษาที่เ ปนบุค ลากรองค การบริ หารส วนตําบล
สามารถอายัดไดหรือไม เนื่องจากลูกหนี้ดังกลาวอางวาตนเองเปนขาราชการทองถิ่น จึงโตแยงวาเงินเดือนของตนตองหามมิให
59
อายัด เพราะไมอยูใ นความรับ ผิ ดแหง การบั ง คับ คดี ซึ่ ง การจะอ างว าเงินเดือนของลูกหนี้ต องหามมิใ หอายั ด หรื อไมต อง
พิจารณาแหลงที่มาของเงินดังกลาววาเปนเงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดินประเภทเงินเดื อนหรือไม หากไมใชก็สามารถ
ดําเนินการอายัดได เมื่อพิจารณาถึงเงินเดือนของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแลว พบวาเปนเงินรายไดจากกการจัดเก็บ
ภายในทองถิ่นกั นเอง และนํามาบริ หารจั ดการภายในท องถิ่น ซึ่งเงินดั งกลาวไม ไดรับ จากเงินงบประมาณแผนดิ นประเภท
เงินเดือน จึงไมตองหามมิใหอายัดแตอยางใด
7. สรุปและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษา สามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกร องของ
ลูกหนี้ไดหลายประเภท เชน การอายัดสิทธิเรียกรองเปนเงินเดือน คาจาง เงินที่จายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน
เงินโบนัส เงินตอบแทนกรณีจําเลยออกจากงาน หรือเงินคาลวงเวลา คาเบี้ยขยัน คาครองชีพ หรือการอายัดสิทธิเรียกรอง
เงินในบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงิน หรือเงินปนผลสหกรณ คาหุน เปนตน เหลานี้ เปนช องทางในการที่จ ะทําใหเจาหนี้
ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา แต กระบวนการบังคั บคดีในการอายัด ทรัพยสินนั้น มีอุป สรรคที่ทํ าใหเจาหนี้ไดรับ ชําระหนี้
ในแตล ะงวดนอยกวาที่ค วรจะไดรับ และล าชาออกไป เชน การที่ลูกหนี้มาขอลดการอายัด หรือในบางกรณีอาจไมส ามารถ
บังคับคดีไดเลย เพราะทรัพยสินของลูกหนี้ไมอยูในความรับ ผิดแหงการบังคับคดี เชน ลูกหนี้มีเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 286 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของ
ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาตอไปนี้ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี...
(2) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ และเบี้ยหวัด หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของ ขาราชการ เจาหนาที่ หรือ ลูกจางในหนวย
ราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวยราชการไดจายใหแกคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น...
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หรือลูกหนี้เปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ ตลอดจนการอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก แตผลปรากฏวาบัญชี
ดังกลาวเปนบัญชีเงินเดือน จึงสงผลใหตองมีการถอนการอายัดและเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้
ดังนั้น ในการอายัดสิทธิเรีย กรองของลูกหนี้ที่เปนเงินเดื อน คาจาง ฯลฯ เจาพนักงานบังคับคดีตองพิจารณาเรื่อง
การลดการอายัดอยางละเอียดรอบครอบ มิใชเพียงแตเจาหนี้มีหนี้สินหรือภาระคาใชจายมากแลวจะดําเนินการลดการอายัดให
ตองพิจารณาถึงจํานวนหนี้ที่เหลืออยู ตลอดจนระยะเวลาที่ลูกหนี้จะใชในการชําระหนี้ที่เหลืออยูวานานเพียงใด ซึ่งไมควรเกิน
ระยะเวลาการบังคับคดี 10 ป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 เพราะหากเกินระยะเวลาดังกลาว
แล วลู กหนี้ เ ปลี่ย นสถานที่ ทํ างานใหม จะทํ าใหการบั งคั บ คดี ขาดช วง แม ลูกหนี้ ไปทํ างานที่ ใ หม ก็ ไ มส ามารถบั ง คับ คดี ไ ด
เพราะเกินระยะเวลาการบังคับคดีแลว จะทําใหเกิดผลเสียหายตอเจาหนี้อยางมาก
การอายัดสิทธิเรียกรองเงินฝากในสถาบันการเงิน โดยการแจงอายัดของเจาพนักงานบังคับคดี ควรดําเนินการแจงไป
ยังสถาบั นการเงินกอน แล วดํ าเนิ นการแจงลู กหนี้ทราบโดยพลัน หากลู กหนี้ได รับหนัง สือแจง การอายั ดก อนที่ หนั งสือแจ ง
การอายัดจะไปถึงสถาบันการเงิน จะทําใหลูกหนี้ถอนเงินจากสถาบันการเงินกอน สงผลใหเจาหนี้ไมดีรับชําระหนี้
ในกรณี ที่ เ ป นการอายั ด เงิ นป นผลสหกรณ ค าหุ น เนื่ องจากลู กหนี้ จ ะได รั บ เงิ น จํ า นวนนี้ เมื่ อ สิ้ น สมาชิ กภาพ
ซึ่ง เป นระยะเวลานาน โดยเจ าพนั กงานบัง คดีต องดํ าเนิ นการแจ ง เจ าหนี้ ต รวจสอบหรื อทําหนัง สื อสอบถามไปยัง สหกรณ
เพื่อเปนการเตื อนสหกรณใ หส งเงิ นปนผล คาหุน เมื่ อลูกหนี้ สิ้นสมาชิ กภาพ อันเปนทางชวยเหลือให เ จาหนี้ได รับ ชําระหนี้
ตามหมายบังคับคดี และเปนการสงผลใหการดําเนินการอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะเจาหนี้ไมมีทางอื่นใดแลวที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ได จึงตองอาศัยกฎหมายเปนที่พึ่ง
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การศึกษาวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบล
บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) ขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบล
บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทําการศึกษาแบบเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
ที่อาศัยอยูในเขตตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการ
บริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พิจารณาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ดานสุขภาพอนามัยและ
ดานความปลอดภัย อยู ในระดั บมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการศึ กษาและดานนันทนาการ อยูในระดับมาก และดานที่อยู
อาศัยอยูในระดับนอย และขอเสนอแนะ คือ ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุดานสุขภาพอนามัย ตองการใหมีสถานบริการสาธารณะสุขใกลบาน ในสวนดานการศึกษา คือสงเสริมอาชีพผูสงู อายุในดานตาง ๆ ในสวนดานนันทนาการ คือจัดลาน
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ ในสวนดานที่อยูอาศัย คือ ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน และในสวนดานความ
ปลอดภัยในชีวิต คือการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: ความตองการสวัสดิการสังคม ผูส ูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลบาตง
Abstract
The objectives of this research are 1) To study the level of social welfare needs of the elderly in
Subdistrict Administrative Organization Batong Rueso, Narathiwat Province. 2) Suggestions, the social welfare
needs of the elderly in Subdistrict Administrative Organization Batong Rueso, Narathiwat Province. This is
a quantitative research, sample of population used is elderly at 60 years old and living in Batong, Rueso,
Narathiwat Province. The data collection are using questionnaire, data analyze using the statistical percent,
average, and standard deviation. The study indicated that the social welfare need of the elderly in Subdistrict
Administrative Organization in Batong Rueso, Narathiwat Province, at the highest level is health and safety.
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Secondly, education and recreation is in a very high level and the level of living is low. The suggestion,
the need for social welfare of the elderly in health and hygiene is health services need to have a place
close to home. For the education is to promote the careers for the elderly in various fields and the
recreation section, it is organized activity hall for the elderly. In the housing sector is the repair of the
housing of poor elderly people and in the life safety section is the continuous security.
Keywords: social welfare requirements, elderly, Sub district Administrative Organizations of Batong
1. บทนํา
จํานวนประชากรผู สู ง อายุ ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงไปอย างมาก ภู มิ ภ าคต าง ๆ ทั่ วโลกกํ าลั ง ประสบป ญ หาจํ านวน
ประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไมวาจะเปนประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต ที่มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรผูสูงอายุเร็วที่สุดในโลก หรือที่ประเทศจีนก็กําลังประสบปญหาเชนกัน โดยมีสัดสวนประชากร
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว เพียงแคในระยะเวลาเพียงหนึ่งชวงอายุคนเทานั้น สําหรับประเทศไทยก็คงหนีไมพนปญหานี้ ซึ่ง
ขณะนี้สังคมไทยกําลังถึงจุดเปลี่ยนที่นาเปนหวงเนื่องจากประเทศไทยกําลังกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (Aging Society) อยาง
เต็มตัวแลว ทั้งนี้การที่ประเทศใดจะถูกจัดใหอยูใน “สังคมผูสูงอายุ” ประเทศนั้นจะตองมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 10
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันโครงสรางของประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยา งมาก
“ผูสูงอายุ” หรือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น (จิราวัฒน จาคุพันธ, 2551)
รายงานของสหประชาชาติ ระบุวา จํานวนคนที่กาวเขาสูภาวะผูสูงวัยในอีก 10 ปขางหนาจะเพิ่มสูงขึ้นจาก
ระดับปจจุบันอีก 200 ลานคน ไปอยูที่ 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวไปจนเกินที่ระดับ 2,000 ลานคน ในป 2050
ขณะที่ทั้งอัตราการเกิดทารกและคนในวัยแรงงานในหลายประเทศกลับมีจํานวนลดนอยลงอยางนาใจหาย เชน สหรัฐที่จํานวน
การเกิดทารกลดต่ําลงมากที่สุดเปนประวัติการณในป 2011 ขณะที่สิงคโปร เมื่อป 2012 อยูในอัตราสวนที่ทารก 1.3 คนตอ
ผูหญิง 1 คน สวนญี่ปุนอัตราการเกิดในป 2010 ลดลงมาอยูที่ 1.39 จุดขณะที่ป 1925 อยูที่ 5.10 จุด ซึ่งเกณฑเฉลี่ยของโลก
ในป 2010 อยูที่ 2.52 จุด (พันธสิทธิ เจริญพาณิชยพันธ, 2556)
ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุแ ละสัดสวนผูสู งอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้ง แต 60 ป ขึ้นไปนั้น ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน
อัต ราที่ ร วดเร็ ว ทํ าให โ ครงสรางประชากรของประเทศไทยกํ าลั ง เคลื่ อนเข าสู ร ะยะที่ เ รี ยกว า “ภาวะประชากรผู สู ง อายุ
(Population Ageing)” อันจะมีผลตอสภาพทางสังคมสภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทาง
สุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2555)
การประชุมสัมมนาวิชาการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุระดับชาติ เรื่อง “สังคมผูสูงอายุเต็มขั้นวางฐานอําเภอ
สุ ข ภาพดี 80 ป ยั ง แจ ว ” พบว า ขณะนี้ โ ลกเข าสู สั ง คมผู สู ง อายุ แ ล ว โดยจากข อมู ล สถาบั น วิ จัย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2555 พบวา โลกมีประชากรจํานวน 7,058 ลานคน มีผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 565
ลานคน คิดเปนรอยละ 8 ในขณะที่ผูสูงอายุของประเทศไทยมีอายุ 65 ปขึ้นไป มีมากถึงรอยละ 12.59 ซึ่งถือวามากที่สุดใน
ประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังพบวาความกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยทําใหอัตราการเกิดนอยลง
ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น คาดวาอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีสัดสวนประชากร
ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20 ขึ้นไป หรืออาจกล าวไดวาอีก 10 ปข างหนา ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะ
กลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ: Age Society และจากนั้นอีกเพียง 10 ป ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด” (สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยไทย, 2556)
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ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุโดยไดมีการตรากฎหมายใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หน าที่ ใ นการจั ดระบบการบริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน ข องประชาชนในท องถิ่ นของตนเอง และกํ าหนดให การสั ง คม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) ที่ใหองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจและหนาที่ใ นการจัด ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข องประชาชนในท องถิ่นของตนเอง โดยให การสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา อีกทั้ง รัฐธรรมนูญไดบัญญัติสิทธิของผูสูงอายุไววาบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ป
บริบูรณ และรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรั ฐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 53 และรัฐตอง
ดําเนิ นการตามแนวนโยบายดานสั ง คม การสาธารณสุ ข การศึ กษา และวั ฒ นธรรม คุ ม ครองและพั ฒนาเด็ กและเยาวชน
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปน
ปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชี วิตที่ดี ขึ้นและพึ่งพาตนเองได รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุ ทธศักราช
2550 ตามมาตรา 80 (นันทวัฒน บรมานันท,2543)
ดังนั้ นการศึ กษาเรื่องความตองการสวัสดิ การสั งคมของผู สูงอายุ ในองคการบริห ารสวนตําบลบาตง อําเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาวาผูสูงอายุในตําบลบาตง มีความตองการบริการสวัสดิการสังคม 5 ดาน อยูในระดับใด ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการจัดบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ของหนวยงานที่เกี่ยวของในองคการบริหาร
สวนตําบลบาตงไดอยางเหมาะสมและผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดทํานโยบายและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุตอไปในอนาคต
2. อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความตองการ
สวั สดิ การสัง คมของผู สูง อายุ ในองคการบริห ารส วนตํ าบลบาตง อํ าเภอรื อเสาะ จัง หวัด นราธิวาส 2) ข อเสนอแนะความ
ตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และกลุมตัวอยางคือ
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 232 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ดวยความคลาด
เคลื่อนไมเกิน 5%
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 3 ตอน คือ
1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 5 ระดับ ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได โดยที่เปนคําถามปลายปดในรูปแบบของการตรวจรายการ (Check
List) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใชแบบมาตราสวนประมาณค า (Rating Scale) จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานสุขภาพอนามั ย
ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย ดานความปลอดภัยในชีวิต เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 3) แบบสอบถามขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (Open –
Ended Question)
สภาพสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลแบงหัวขอจากวัตถุประสงคที่ศึกษาดังนี้คือ
สวนที่ 1 เพื่ อศึ กษาระดับ ความตองการสวั ส ดิ การสั ง คมของผู สู งอายุ ในองค การบริ ห ารส วนตํ าบลบาตง
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.6325) เมื่อพิจารณาความตองการเปนรายดาน
ดานสุขภาพอนามัยใหคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.6616)
ตารางที่ 1 ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ความตองการ
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
ระดับ
ในการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
มาตรฐาน
1.
ดานสุขภาพอนามัย
4.6616
0.54882
มากที่สุด
2.
ดานการศึกษา
3.8987
0.61870
มาก
3.
ดานนันทนาการ
3.5805
0.94561
มาก
4.
ดานที่อยูอาศัย
1.5115
0.57116
นอย
5.
ดานความปลอดภัยในชีวิต
4.5101
0.37910
มากที่สุด
ความตองการโดยภาพรวม
3.6325
0.3560
มาก
ในส วนระดั บความตองการสวั สดิ การของผูสู ง อายุ ผู สูง อายุ กรณีศึ กษา : องคการบริห ารสวนตําบลบาตง
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความตองการเปนรายดาน พบวา ดานสุขภาพ
อนามัย ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา
ผู สู ง อายุ มี ค วามต องการสวั ส ดิ การสั ง คม ด านสุ ข ภาพอนามั ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของอุ ชุ ก ร
เหมือนเดช (2552) ไดศึกษา ความตองการในการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา
ผูสู ง อายุ มี ค วามต องการได รั บสวั ส ดิ การสั ง คม ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก โดยมี ค วามต องการได รั บ สวัส ดิ การสั ง คมใน
ดานสุขภาพอนามัยมากที่สุด ในสวนดานการศึกษา ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบล
บาตง อําเภอรื อเสาะ จัง หวัด นราธิ วาส พบว า ผูสู งอายุมีความตองการสวัส ดิการสังคมดานการศึกษา อยูใ นระดับมาก ซึ่ ง
สอดคลองกั บงานวิจัยของวันชั ย ชูป ระดิษฐ (2554) ไดศึ กษาเรื่ องความตองการได รับ สวั สดิ การสัง คมของผู สูง อายุใ นเขต
เทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการสังคมอยู
ในระดั บสู ง มากในด านการศึ กษา ในสวนด านนั นทนาการ ความต องการสวัส ดิ การสั ง คมของผู สูง อายุ ในองค การบริห าร
สวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคมดานนันทนาการ อยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการสังคม
อยูในระดับสูงมากในดานนันทนาการ ในสวนดานที่อยูอาศัย ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหาร
สวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคม ดานที่อยูอาศัย อยูในระดับ
นอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการ
สังคมดานที่อยูอาศัยมีความตองการนอยกวาดานอื่น ๆ และในสวนดานความปลอดภัยในชีวิต ความตองการสวัส ดิการสังคม
ของผูสงู อายุในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคม

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1259

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ด านความปลอดภั ย ในชี วิต อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของวั นชั ย ชู ป ระดิ ษฐ (2554) ได ศึ กษาเรื่ อ ง
ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุมีความ
ตองการสวัสดิการสังคมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีความตองการรองลงมา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะปจจัย
สวนบุคคลที่มีตอความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตแตกตางกันในแต ล ะพื้นที่ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ
มาสโลว (Maslow, 1943, p. 370) ทฤษฎีความตองการของมนุษย มนุษยมีความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคง
เปนตน
4. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความตองการสวัสดิการสังคมของ
ผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา สภาพระดับความตองการสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตอยูในระดับความตองการมากที่สุด คือ ตองการใหมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบชวยเหลือผูสูงอายุ
ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย และการถูกทอดทิ้ง โดยใหคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลควรจัดกิจกรรมรวมกลุมแกผูสูงอายุและใหความรูในการหลีกเลี่ยงภัยดานตาง ๆ ที่เคย
และอาจเกิดขึ้นแกผูสูงอายุ เชน อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และตองการใหมีการจัดการดานรักษาความสงบและ
ความปลอดภัยใหแกผูสูงอายุในอาคารสถานที่สาธารณะใหคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด ตามลําดับ และในสวนของการศึกษา
ขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุ ขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคก ารบริหาร
สวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดานสุขภาพอนามัย พบวา ตองการใหมีสถานบริการสาธารณะสุขใกลบาน
ในส วนด านการศึ กษา พบวา สง เสริม อาชี พ ผู สูง อายุใ นดานต างๆในส วนด านนันทนาการ พบว า จัด ลานกิ จกรรมสําหรั บ
ผูสูงอายุ ในสวนดานที่อยูอาศัย พบวา ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน และในสวนดานความปลอดภัยในชีวิต
พบวา การรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชพื้นที่ของอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการศึกษาวิจัย สําหรับ
การศึกษาวิจัยในโอกาสตอไปควรทําการศึกษาดังนี้
1 ควรมีการศึ กษาความตองการดานสวั สดิการสั งคมผูสูงอายุใ นตัวแปรอื่น เชนความสัม พันธ ของครอบครั ว
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเอาใจใสของสมาชิกในครอบครัว เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความตองการ
ไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุ
2 ควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ โดย
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม
3 ควรทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
5. เอกสารอางอิง
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การกระจายอํานาจกับการคลังทองถิ่น
Decentralize and Local Fiscal
กรีฑา สิมะวรา1 และรชต หวังจันทร2
1

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
m-i-x-e-r@hotmail.com
บทคัดยอ

บทความนี้รวบรวมแนวคิดและหลักการเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองและบริหารงานการคลังทองถิ่น พิจารณา
รวมกับสถานการณการคลังทองถิ่นในประเทศไทย โดยพบวายังคงมีปจจัยที่เปนอุปสรรคหลายประการ ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน ไดแก ควรกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนรายไดภาษีระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน
ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเภทภาษีที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรยกเลิกการใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น
ออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่รัฐแบงใหโดยการเก็บภาษีเพิ่มจากภาษีของรัฐและเปลี่ยนรูปแบบเปนระบบการแบง
รายได การจัดทํากฎหมายรายไดทองถิ่นเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในเรื่องรายไดภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกําหนด
สัดสวนภารกิจระหวางรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารงาน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําสําคัญ: การกระจายอํานาจ การคลังทองถิ่น
Abstract
This article comprises of concepts of decentralization and local fiscal considered with situation
in Thailand. The authors finds that there’re still many obstacles for operation. Suggestions for implementation
are regulations about proportion for tax revenue for central government and local government should
be clarified, additional tax revenue should be collected by local government, local government should
be banned from collecting some kinds of tax but be provided shared revenue from central government,
enact general rules about local tax revenue for all local government, clarify mission among centralregional-and local government, develop technology for local administration, and, finally, improve efficiency
of collecting local revenue.
Keywords: decentralization, local fiscal
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1. บทนํา
แนวทางหนึ่ง ในการส งเสริมการกระจายอํ านาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแ ก การกระจายอํ านาจ
ทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการดําเนินงานทั้งในระดับรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี
ความสอดคลองกัน แมวาประเทศไทยไดเริ่มกระบวนการการกระจายอํานาจที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยลําดับ แตใน
ระยะเวลาเปลี่ยนผานของนโยบายก็พบวา ยังคงมีปญหาทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติอยูมาก ประเด็นสําคัญประการหนึ่ง
ซึ่งของการกระจายอํานาจได แก การตั ดสินใจเรื่ องการเงิ นหรื อการกระจายอํ านาจทางการคลั งใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งการปกครองทองถิ่นถือเปนระบบยอยที่มีความสําคัญตอการบริหารการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป นการสงเสริม
การเมืองภาคพลเมือง ใหตระหนักและสํานึกรูตอการปกครองตนเอง อย างไรก็ดี การบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยั งคงประสบปญ หาบางประการในการดําเนินการให บรรลุวัต ถุประสงค บทความนี้ จึงมีความมุงหมายเพื่อรวบรวม
อุปสรรคการดําเนินงานการคลังทองถิ่นเพื่อนําไปสูการนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารงาน
2. การปกครองสวนทองถิ่น
แนวคิดการปกครองสวนทองถิ่นมีมาตั้งแตสมัยนครรัฐเอเธนสตามคําสาบานที่ระบุวา “เราจะพยายามสรางจิตสํานึก
สาธารณะแกสาธารณชนใหมากยิ่งขึ้น เราจะเปลี่ยนเมืองของเรามิใหนอยหนา และตองทําใหดีกวาและวิเศษยิ่งกวาที่บรรพชน
ได ม อบให เ รา” ซึ่ ง ชี้ ใ ห เ ห็ นถึ ง การให ค วามสํ าคั ญ กั บ พลเมื องในทุ ก ระดั บ ในการมี ส ว นร วมในการปกครองส วนท องถิ่ น
นักการเมืองทองถิ่นเปนผูที่ไดรับอํานาจในการปกครองพื้นที่และสงมอบบริการสาธารณะประเภทตางๆ โดยยึดหลักประกัน
เรื่องบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ดวยแนวทางของการกระจายอานาจใหแกทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพื่อใหการบริหารการ
ปกครองทองถิ่นมีความสัมพันธอยางใกลชิดและตอบสนองตอวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่นั้น ทําใหกลาวไดวาการกระจายอํานาจ
สูทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นไดปกครองตนเองมีคุณคาและความสําคัญดังนี้
2.1 สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวย
ทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทาง
กายภาพ วัฒ นธรรม และวิถีชี วิต ของผู คนในท องถิ่นนั้น ๆ ทําให การบริ หารและการปกครองที่ มีลั กษณะของการรวมศูนย
อํานาจอยู ที่ รัฐ บาลเพีย งแห ง เดี ย ว ไมส ามารถที่ จะตอบสนองต อความต องการและป ญหาที่เ กิ ดขึ้ นภายในชุ มชนนั ้น ๆ จึ ง
จําเปนตองกระจายระบบงานใหมีลักษณะคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุน นั่นก็คือ การสรางหนวยการปกครองที่เรียกวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหมาจัดทําบริการและแกปญหาของประชาชนในทองถิ่น และยังจะเปนการสรางเสริมความเขมแข็ง
ใหกับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย
2.2 การปกครองทองถิ่นเปนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองมีการเลือกตั้ง
มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุด ก็จะทําให
ประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริห าร ไมวา
จะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในที่สุดจะทําใหเกิดการ
พัฒนาทางการเมืองได และการที่ปกครองทองถิ่นชวยสรางเสริมความรูความเขาใจในทางการเมือง ถือไดวาเปนสถาบันฝกสอน
ประชาธิปไตยใหประชาชน
2.3 สรางการมีสวนรวม การมีอยูของรัฐบาลในระดับทองถิ่นหรือภูมิภาคยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามีสวนรวม
ในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขา
มาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ ภายในชุมชนดวยตัวเอง จะเปนผลใหประชาชนเหลานี้ไดเรียนรูและมีประสบการณในทาง
การเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสูการเติบโตของความเปนพลเมืองในหมูประชาชน
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2.4 สรางความชอบธรรม ความหางไกลทั้ งในทางภูมิ ศาสตร และการเมื องอาจทําใหการตั ดสิ นใจโดยสถาบันทาง
การเมืองไมไดรับการยอมรับ ในทางตรงกันขาม การตัดสินใจกระทําในระดับชุมชนทองถิ่นมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับและ
เปนการสมเหตุสมผลมากกวา ทําใหการตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองโดยทองถิ่นเองนั้นมีความชอบธรรม
2.5 ดํารงหลักเสรีภาพ หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยูที่ศูนยกลางมากเกินไป เปนไปไดที่จะเกิดการ
ใชอํานาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล และสรางความเสียหายใหกับสังคมโดยรวมไดงาย ในทางตรงขาม การ
กระจายอํานาจจึงเปนแนวทางหนึ่งในการปกปองเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยการทําใหอํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป
อันจะนํ าไปสูการสรางโครงขายของการตรวจสอบและถวงดุล อํานาจซึ่ง กันและกัน (Checks and Balances) ระหวาง
ศูนยกลางกับพื้นที่นอกศูนยกลาง
3. แนวคิดทฤษฎีการกระจายอํานาจทางการคลัง
การกระจายอํานาจตาง ๆ ใหกับอปท.จะไมสามารถดําเนินการสําเร็จได หากปราศจากการกระจายอํานาจดานการ
คลัง การถายโอนภารกิจหนาที่ จึงจําเปนตองดําเนินการไปพรอมกันกับการมอบอํานาจในการบริหารจัดการรายได อาทิ การ
เพิ่มประเภทภาษี คาธรรมเนียม ใหอยูในความรับผิดชอบขององค กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหอปท.มีรายได เ พียงพอกั บ
รายจายตามอํานาจหนาที่และภารกิจ นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญของแนวคิดการกระจายอํา นาจทางการคลัง ไดแก Charles
Tiebout ซึ่ ง มี แ นวคิ ด สนั บ สนุ นการกระจายอํ านาจจากส วนกลาง โดยเชื่ อ ว าการกระจายอํ า นาจส ง ผลดี ต อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพ(Efficiency) ของการให บริการสาธารณะและทําให ประชาชนในแตล ะพื้นที่ สามารถเลือกบริการสาธารณะที่
เหมาะสมตามความตองการผานการบริโภคในฐานะผูมีสิทธิเลือกตั้ง (Consumer Voter) ดังนั้น กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการสาธารณะจึงเปนกระบวนการในการตอบสนองความตองการในการบริโภคระหวางนักการเมืองทองถิ่นซึ่ ง มี
ความรับผิดรับชอบตอผูมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่นั่นเอง โดยแนวคิดการกระจายอํานาจทางการคลังไดถูกพัฒนาขึ้นในลําดับตอมา
จากนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ คือ Oates ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการกระจายอํานาจทางการคลัง โดยมีแนวคิดวาหลักการของ
การกระจายอํานาจฯ ตองมีการมอบหมายภารกิจหนาที่ใหแก อปท. ที่มีขนาดการปกครองเล็กที่สุด ตราบเทาที่การทําหนาที่
ของ อปท. นั้นยัง สามารถดําเนินงานอยางมี ประสิทธิ ภาพ และมีการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ในการ
ใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ หลักการกระจายอํานาจทางการคลังของ Oates สามารถจําแนกไดเปน 2 มิติ ดังนี้
3.1 มิติทางเศรษฐศาสตร
• การรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจ กลาวคือ รัฐบาลทําหนาที่ดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมใหมีเสถียรภาพ
ขณะที่ อปท. ทําหนาที่บริหารจัดการใหรายไดและรายจายของ อปท. เพียงพอตอบริการสาธารณะในพื้นที่ความรับผิดชอบ
• การกระจายรายได แมวารั ฐบาลจะเป นผู มีบ ทบาทสําคัญ เพราะสามารถระดมทรั พยากรเพื่อแก ไ ขปญ หาการ
กระจายรายไดไดดีกวา แต อปท. ในฐานะที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่
โดยตรง อปท.จึงสําคัญตอการแกไขปญหาการกระจายรายไดดวยเชนกัน เชน การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอาชีพ การสรางงาน
ในพื้นที่ เปนตน
• การจัดสรรทรั พยากร คือ การให อปท. มีอํานาจในการตั ดสินใจเลือกบริการสาธารณะบนพื้ นฐานขอจํากัดทาง
ทรัพยากร และการใหประชาชนมีสวนรวมรวมตัดสินใจผานการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
ความตองการบริการสาธารณะของประชาชนกับขนาดงบประมาณที่มีอยูใ นพื้นที่
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3.2 มิติทางรัฐศาสตร
• ความเปนอิสระของ อปท. ตามหลักการประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) จากเดิมที่นักการเมืองอาชีพ
และขาราชการที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสวนใหญของ อปท. โดยที่พลเมืองมีสวน
รวมไมมากนัก แตปจจุบันไดพัฒ นาไปสูการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง พลเมืองและองคกรชุมชนเขามาขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะของทองถิ่น ผานกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอยางเชน การเขา
ร วมในการจั ด สรรงบประมาณ การจั ด บริ การสาธารณะ และการประเมิ นผลและตรวจสอบถ วงดุ ล การดํ าเนิ นงานของ
นักการเมืองหรือเจาหนาที่ภาครัฐทองถิ่นอยางเขมขนครบวงจร
• หลักการพึ่งตนเอง (Voting with Feet) อปท. ควรมีอํานาจการปกครองตนเองและโดยใหความเปนอิสระทางการ
คลัง ไมควรจํากัดสิทธิการจัดเก็บภาษีหรือการจัดหารายได
4. ปญหาการกระจายอํานาจการคลัง
ขอจํากัด ดานรายไดทองถิ่นที่ไ มเพียงพอกับการพัฒนาทองถิ่ นเปนป ญหาที่ไ ดรับการสะทอนจากผู บริหารเทศบาล
จํานวนมาก ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระกิจหลักที่ไดรับการถายโอนจากสวนกลางทั้ง 6 ภารกิจตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวการ ดาน
การบริหารจัด การและการอนุรักษทรัพ ยากรธรรมชาติสิ่ง แวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ ปญญา
ทองถิ่น ภารกิจเหลานั้นลวนแลวแตเปนภารกิจที่กระทบกับการดําเนินชีวิตความเปนอยูของประชาชนในขั้นพื้นฐานหลากหลาย
ภารกิจ ที่มีความจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากแตกลับพบวาทองถิ่นจํานวนมากมีรายไดไมเพียงพอแกการบริหารจัดการ
อีกทั้ งแหลง รายได ของทองถิ่นในแตล ะพื้นที่ยัง มีข อจํากัด เพราะแตล ะพื้นที่มี ความแตกต างกั นทางด านเศรษฐกิ จ ภูมิสั งคม
การเมืองทองถิ่นและวัฒนธรรม ดังนั้นทุกรัฐบาลจึงมีพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณและหาวิธีการสรางความเปนธรรมและ
ปรับ ระดับ ความเทาเที ยมกันขององคกรปกครองส วนท องถิ่น แตเ นื่องจากแตล ะพื้ นที่ นั้นมี แหลง ให จัด เก็บ รายไดที่ มีค วาม
แตกตางกันอยางมาก จึงอาจสรุปประเด็นปญหาของการบริหารงานดานการคลังทองถิ่นไดดังตอไปนี้
4.1 ภาษี ที่ ทองถิ่นจั ดเก็ บเองไม เพี ย งพอตอการบริห ารจั ด การ เป นที่ เ ขาใจกั นดีวาองค กรปกครองส วนท องถิ่ นมี
ขอจํากัดในดานการจัดเก็บภาษี โดยสามารถจัดเก็บไดเพียงบางประเภทเทานั้น ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย และยังคงมีขอจํากัดบางประการที่สงผลใหการดําเนินการไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เองยังไมมีการปรับใหทันกับสภาพความเปนจริง การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะซึ่งประสบปญหาไมเพียงพอกับตนทุนการจัดเก็บ
จริงภายในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปญหาประชากรแฝงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให อปท. ขาดทรัพยากรในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนที่อยูอาศัยจริงภายในพื้นที่ ในบางพื้นที่แมวาจะมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีอยาง
เต็มที่ แตสภาพพื้นที่ไมมีแหลงของรายไดเพียงพอที่จะใหจัดเก็บได ก็มีความจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยางมาก
4.2 การเมืองเรื่องการจัดสรรงบอุดหนุน ปญหาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหกับ อปท. เพื่อใหปรับสภาพทางการ
คลังทองถิ่นที่แตกตางกันใหเกิดความเทาเทียมนั้น พบวายังคงมีปญหาที่เกิดขึ้นจริงอยูมาก เชน เงินอุดหนุนที่มีเกณฑในการ
จัดสรรตามรายไดตอหัว และการถูกตัดลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันเนื่องมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจระดับชาติ รวมถึงความ
แปรปรวนของเศรษฐกิจโลกอันเปนปจจัยในเชิงมหภาคที่ไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ก็ชื่นชอบรายไดตอหัว
จากการจัดสรรงบอุดหนุนของรัฐบาล เพราะเปนทองถิ่นบางแหงเปนเขตพื้นที่ทหารทําใหมีรายไดตอหัวสูง ในขณะที่รายไดที่
จัด เก็ บ เองน อยและในบางพื้ นที่ ไ ม มี ค วามเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถจั ด เก็ บ รายได ก็
จําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเชนกัน เพราะรัฐบาลจัดเก็บภาษีประเภทอื่นๆ ไดมากกวาทองถิ่น นอกจากนี้ยังพบ
ปญหาที่มาจากหลักเกณฑจากแบงสรรเงินอุดหนุนที่มีความยากที่จะทําให อปท.ทุกแหงพึงพอใจ และปญหาการปรับเปลี่ยน
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หลักเกณฑการจัดสรรในแตละปจะกระทบตอรายไดของ อปท.แตละแหง อปท.หลายแหงมีรายไดหลักที่ตองพึ่งเงิน อุดหนุน
อยางมาก ซึ่งโครงการดานสาธารณูปโภคในพื้นที่ จําเปนตองอาศัยเงินอุดหนุน หากรัฐบาลตัดงบประมาณก็จะสงผลกระทบตอ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทันทีเชนกัน อยางไรก็ตามเรื่องงบอุดหนุนที่กลาวมานี้เปนเรื่องอํานาจการจัดสรรทาง
การเมือง ดังนั้นจึงมักจะเห็นการวิ่งเตนทางการเมือง เพื่อของบประมาณในสวนของเงินอุดหนุนกับรัฐบาลกลางอยูเสมอ ซึ่ ง
มักจะพบไปในลั กษณะตักตวงเขาสู พื้นที่ ตนให ไดม ากที่ สุด เชน ทองถิ่ นใดที่มีส ายสัม พันธ ทางการเมืองกับนั กการเมืองหรื อ
รัฐบาลมากก็มักมีโอกาสในการไดรับการจัดสรรงบประมาณมากเปนพิเศษ ทําใหทองถิ่นทั้งหลายตองสรางสายสัมพันธอันดีกับ
นักการเมืองระดับชาติและรัฐบาล ซึ่งงายกวาการดําเนินการลงทุนเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ของบประมาณไดก็มีความ
ภูมิใจที่สามารถเขาถึงนักการเมืองระดับชาติได อีกทั้งยังสะทอนถึงความเกงกาจของผูบริหารทองถิ่นในทางหนึ่งที่สามารถเจรจา
ตอรองจนไดรับการจัดสรรงบประมารอดุ หนนุ จากรัฐบาล ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่เปนอํานาจของรัฐบาลจึงเปนพื้นที่ทางการเมือง ที่สะทอนการเมืองเรื่องงบประมาณ ระหวางนักการเมือ งระดับชาติและ
นักการเมืองในระดับทองถิ่นอยางแทจริง ทั้งนี้ปญหาในระดับนโยบายโดยเฉพาะการจัดสรรเงินอุดหนุนกอใหเ กิ ดการวิ่งเต น
งบประมาณอยู ม าก ก อให เ กิด ความไม เป นธรรมแกองค กรปกครองส วนทองถิ่ นอื่ น ที่ไ ม มี ปฏิ สั ม พันธ อันดี ต อนักการเมื อง
ระดับชาติ ไมมีหลักการที่เปนวิทยาศาสตรในการจัดการกับการจัดสรรงบอุดหนุนใหกับทองถิ่น ดังนั้นจะพบเห็นชวงจัดสรร
งบอุดหนุน มีการวิ่งเตนเพื่อของบประมาณจนอาจกลายเปนวัฒนธรรมระหวางการเมืองระดับชาติกับการเมืองในทองถิ่นไปแลว
นอกจากนี้ปญ หาการจัดสรรเงินอุ ดหนุ นที่ ยึดถื อจํานวนประชากรในฐานทะเบีย นราษฎรจริ งๆ ในการจายเงินอุดหนุน โดย
หลักการทั่วไปนาจะเปนธรรมดีแลว แตในทางปฏิบัติกอใหเกิดปญหาไดเชนกัน เพราะปญหาที่พบมากคือจํานวนประชากรแฝง
ในท องถิ่ น ที่ ทําใหทองถิ่นตองรับภาระเพิ่ม มากขึ้นและจํ านวนประชากรในชนบทที่ มีต่ํากวาความเป นจริ ง ทํ าให สภาพการ
บริหารจัด การประสบป ญหา นอกจากจํานวนเงินอุดหนุนที่ ไมส อดคลองกับสภาพพื้นที่ แลวดังกลาวขางตนแลว ป ญหาการ
จัดสรรเม็ดเงินลาชาของรัฐบาลอันเนื่องมาจากการจัดสรรทางการคลังแกโครงการของรัฐบาล ซึ่งความลาชาดังกลาวก็สงผล
กระทบตอการทํางานของทองถิ่นอยางมากเชนกัน
4.3 นโยบายของรัฐที่กระทบตอทองถิ่น บทสะทอนสําคัญคือเทศบาลขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เพราะตอง
นําเงิ นสวนหนึ่ ง ไปใชกับนโยบายของรั ฐ บาลกลางเปนหลัก ซึ่ง บางครั้ ง สง ผลกระทบทางอ อมต อประชาชนในท องถิ่ น โดย
เทศบาลขาดรายไดเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เปนปญหาเฉพาะดาน การที่รัฐบาลฝากใหทองถิ่นดําเนินการตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลใหเปนภาระทางการคลังของทองถิ่น ซึ่งบางนโยบายของรัฐบาล แมวาจะเกิดประโยชนตอประชาชนจํานวนมาก แตใน
บางครั้งจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรหรืองบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ
โครงการอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายที่จะใหการดูแลประชาชนกลุมนี้ดวย
เงินเปนรายเดือน ซึ่งเงินจํ านวนเหล านี้ลวนแล วแตจัดว าเปนงบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น ทําใหท องถิ่นขาด
อิสระที่จะใชเม็ดเงินเหลานั้นตามสภาพความเปนจริงหรือปญหาของแตละทองถิ่นในระดับพื้นที่ ขาดอํานาจดุ ลยพินิจในการ
พิ จารณาจั ด สรรเงิ นตามความเหมาะสม และที่ สํ าคั ญ งบประมาณเหล านี้ ถู กนั บ รวมเป นงบประมาณในสั ด ส ว นรวมของ
งบประมาณทองถิ่น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลกลางดังที่กลาวมานี้ถือเปนภาระทางการคลังที่ทุกรัฐบาล ตองแบกรับ ภาระอยาง
ตอเนื่อง ไมสามารถหยุดไดเพราะจะกระทบผลประโยชนของประชาชน และยังจะกระทบตอผลประโยชนในทางการเมืองของ
ทั้งรัฐบาลระดับชาติและรัฐบาลทองถิ่นอีกดวย
4.4 การถายโอนภารกิจใหทองถิ่นไมสอดคลองกับการถายโอนงบประมาณ การถายโอนภารกิจใหอปท. โดยเฉพาะ
เรื่องของถนน การบริหารจัด การน้ําบาดาลได กลายเป นประเด็นป ญหาที่สําคัญของท องถิ่ น เนื่อ งจากเกินขีดความสามารถ
ทางการคลัง ของท องถิ่น เชน กรณี การที่ กรมทางหลวงได ถายโอนถนนบางแหง ให กับ เทศบาลบางแหง ดูแ ล แต กลั บพบว า
งบประมาณในการซอมแซม บํารุงรักษาถนนเสนที่มีการถายโอนนั้นยังคงอยูที่กรมทางหลวงจึงเกิดความลักลั่นในการดําเนินการ
สะทอนให เห็นถึงความไมจริงใจตอการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลาง มีลักษณะของการถูกบังคับ ใหถายโอนอํานาจ
ขาราชการจึ งไมคอยเต็ม ใจมากนัก ปจจุบันพบว า อปท.ได รวมกันขอสง คืนภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทถายโอนมาใหแล ว
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เนื่องจากใหเหตุผลวา อปท.ไมมีงบประมาณในการบํารุงรักษาถนนที่ไดรับการถายโอนมา เสมือนวามีการถายโอนแตภารกิจ แต
ไมไดถายโอนงบประมาณในการบํารุงรักษาถนนเหลานั้นมาดวย ทําใหดูเหมือนจะเปนความจงใจของบางหนวยงานที่พยายาม
สรางประเด็นใหเห็นวาเกินขีดความสามารถของ อปท.แลวใหโอนกลับหนวยงานตนสังกัดเดิม ซึ่งถือเปนแรงตา นหนึ่งของการ
กระจายอํานาจที่ไมใหทองถิ่นไดรับภารกิจและงบประมาณตามที่ควรจะเปน
4.5 ปญหาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาปญหาทางดานการบริหารงาน
บุคคลของบุคลากรที่เปนฝายประจําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการแกไข ทําใหปญหาไดคลี่คลายไปในระดับหนึ่ง
แลวก็ตาม แตทวายังมีปญหาการบริหารงานบุคคลบางประการที่ยังไมไดแกไขใหเปนไปตามหลักการตามระบบคุณธรรมมีการ
แทรกแซงจากฝายการเมือง ที่มักจะนําเอาระบบอุปถัมภมาใช ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกวา “คาของคนอยูที่เปนคนของ
ใคร” มากกวาที่เปน “คาของคนอยูที่ผลของงาน” ทําใหขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตกต่ํา ไม
ตั้งใจที่จะอุทิ ศตนใหกับการทํางานไดเ ต็มที่ และมักจะต องปฏิบั ติงานตามความต องการของฝ ายการเมือง โดยเฉพาะฝาย
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในบางครั้งบางกรณีอาจผิดกฎหมายหรือขัดกับระเบียบขอบังคับ และ อาจไดรับการ
ลงโทษทางวินัยได ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้เปนปญหาที่บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางทราบกันดี แตทวาการแกไขทํา
ได ย ากมาก เวนเสีย แต วา ผูไ ด รั บเลื อกเข ามาเป นฝ ายบริห ารและฝายนิติ บั ญ ญั ติ ข ององคกรปกครองส วนท องถิ่ นเป นผู มี
คุณธรรม มีจรรยาบรรณของนักบริหารมืออาชีพ และทํางานโดยมุงผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก ซึ่งมักจะมีจํานวนไม
มากนัก
5. ขอเสนอแนะ
5.1 ควรกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนรายไดภาษีระหวางรัฐบาลและอปท.ใหมีความชัดเจน โดยเสนอใหกําหนด
หลักเกณฑในการปนรายไดภาษีระหวางรัฐบาลกับอปท.จากภารกิจและกําหนดหลักเกณฑในการปนรายไดภาษีระหวางรัฐบาล
กับอปท.จากฐานภาษี
5.2 ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเภทภาษีที่เปนรายไดของอปท. เชน ภาษีมลพิษจากรถยนต ตัวอยางเชนในประเทศ
อังกฤษมีการดําเนินการดังกลาว เนื่องจากอปท.มีหนาที่อันเนื่ องมาจากการใชรถใชถนน ไดแก อํานาจหนาที่ในการจัดสราง
ดูแลซอมแซมถนน อํานาจหนาที่ในการสาธารณสุขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน หากจะมีการจัดเก็บภาษี มลพิษจาก
รถยนตก็ควรใหเปนรายไดของ อปท. เชนเดียวกับภาษีรถยนต ภาษีประเมินพิเศษ ซึ่งเริ่มมีการจัดเก็บในประเทศอังกฤษ และ
ตอมาหลายประเทศในยุโรปเชน ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยี่ยม มีการจัดเก็บตาม ภาษีประเมินพิเศษมีฐานภาษีจากผลประโยชน
หรือมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการกอสรางสาธารณูปโภค ภาษีประเมินพิเศษจึงเปนภาษีที่เก็บจากฐานทรัพยสินประเภทหนึ่ง ซึ่ง
ตามหลักประโยชนและหลักความพยายามจัดเก็บภาษีแลว ภาษีประเมินพิเศษจึงควรเปนภาษี อปท.
5.3 ควรยกเลิกการให อปท. ออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่รัฐแบงใหโดยการเก็บภาษีเพิ่มจากภาษีของรัฐ
และเปลี่ยนรูปแบบเปนระบบการแบงรายได คือ จัดเก็บภาษีตามกฎหมายนั้นๆ และกําหนดการแบงรายไดสวนหนึ่งเปนรายได
ของ อปท. ตามหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข อัต ราการจัดสรร การนําส งเงินรายได และการไดรับรายไดที่ค ณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
5.4 จัด ทํากฎหมายรายไดท องถิ่นเพื่อใหเ กิ ด ความเปนเอกภาพในเรื่ องรายได ภาษีข องอปท. โดยจัด ทําประมวล
กฎหมายรายไดอปท.ใหครอบคลุมรายไดของอปท.ทั้งหมด ควรกําหนดทั้งภาคที่เปนรายไดภาษีและรายไดอื่นที่ไมใชภาษี
5.5 กําหนดสัดสวนภารกิจระหวางรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน โดยกอนที่จะกําหนดเรื่องการคลัง
ทองถิ่นและสัดสวนรายไดทองถิ่น ตองมีการกําหนดและปรับบทบาทภารกิจระหวางรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน
กอน โดยในป จจุบั นไม มีการให ความชั ดเจนในเกี่ ยวกั บกฎเกณฑการมอบหมายแต ล ะภารกิ จ ดั งนั้ นประเด็ นที่ ค วรต องให
ความสําคัญไดแกการพิจารณากําหนดสัดสวนภารกิจกอนแลวจึงพิจารณาสัดสวนงบประมาณ/รายไดในลําดับตอมา
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5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารการเงินการคลังทองถิ่น เนื่องจากจะเปนปจจัยที่สงเสริมใหการแผนกล
ยุทธและการดําเนินงานเปนไดอยางมีประสิทธิภ าพมากขึ้น ดังนั้นการพัฒ นาระบบสารสนเทศจะต องพัฒนาปรับปรุงเพื่อให
ระบบฐานขอมูลทางการคลังสามารถสนับสนุน และงายตอการบริหารงานทางการคลังของทองถิ่น
5.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของอปท.โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองคกร เชน ปรับปรุง
สถานที่เพื่ออานวยความสะดวกแกประชาชน จัดหาบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่จาเปนและมีประสิทธิภาพมาใชใน
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม พัฒนาองคความรูและจิตสานึกในการใหบริการแกบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
คนควาหานวัตกรรมในการบริหารเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง เปนตน
6. สรุป
ความทาทายในการดําเนินงานดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทั้งดานความจํากัดของขอมูล และการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ซึ่งแนวทางการบริหารเพื่อลดขอจํากัดดังกลาวมีอยูดวยกันหลายประการ เชน
พัฒนาการจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (ทั้งการขยาย
ฐานภาษีและพิจารณาจัดเก็บภาษีใหมๆ) กําหนดกฎเกณฑและเรงรัดการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเพื่อมิ
ใหเปนภาระงบประมาณและทําใหใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการโดย
การสงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูล เพื่อใหประชาชนเขาถึง และสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานได เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจตางๆ สอดคลองกับความตองการของประชาชน และบรรลุเปาหมายของการกระจายอํานาจอยางแทจริง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของกระทรวงมหาดไทยในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานตาม
หลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงมหาดไทย ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูใหญบานในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จํานวน 180 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
มหาดไทยโดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน ดานความ
พึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามเกณฑการประเมินผลของกระทรวง
มหาดไทย ดานการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบานควรยึดขอปฏิบัติงานตามคําสั่งอําเภอและนโยบายของรัฐบาล ผูใหญบานควรยึด
ขอปฏิบัติ งานตามคําสั่ง อําเภอและยึด นโยบายของรั ฐบาลเปนหลักสํ าคัญ ด านคุณลั กษณะความเป นผูนํา ผูใ หญบ านควรมี
ความกลาแสดงออก มีความซื่ อสัตย มีความรูในการปฏิบัติง านที่หลากหลาย ดานการปฏิบั ติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรยึดการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาล 9 และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญ บานควรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความตองการของราษฎรและ
ใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปฏิบัติหนาที่
คําสําคัญ: การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผูใหญบาน หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม
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Abstract
The purposes of this study were to study: the level of self-evaluation of the performance appraisal
of village headman on the criteria and method of the Ministry of Interior in in Bang Len Amphoe, Nakhon
Pathom Province; and the development of village heads to the criteria and method the performance
appraisal. The population for the study comprise 180 villages and village headman from 15 in Bang Len
Amphoe, Nakhon Pathom Province. The sample was the population for the study in the sample. The
statistics used in the data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results revealed that: The level of self-evaluation performance appraisal base of village
headman on the criteria and method the of the Ministry of Interior in Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom
Province was at a high level in all aspects, leadership characteristics of village headman, residents’
satisfaction with aspects of village headman, work performance and work policy of the government, the
duty according to his work in the king. The development of village heads work performance and work policy
of the government should in work performance and work policy of the government in the working, leadership
characteristics of village headman dare to express and aspect was being honest and fair and have a
variety of knowledge. The duty according to his work in the king village heads should seize progress
according sufficient economy of King Bhumibol Adulyadej Rama 9 and work performance and work policy of
the government should taking into account the operational needs of the people and cooperating with
sectors in in perform one’s duty.
Keywords: self-evaluation of performance appraisal of village headman, the criteria and method the
performance appraisal, Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom Province
1. บทนํา
ผู ใ หญ บ า นนั บ ได ว า เป น หน ว ยปกครองท อ งที่ ที่ ผู ก พั น กั บ สั ง คมไทยมาช า นานในฐานะตั ว แทนของราษฎร
เปรียบเสมือนแขนขาและกระบอกเสียงของทางการ เพื่อประสานราชการกับราษฎรในระดับหมูบาน ตําแหนงนี้ไดรับการจัดตั้ง
ขึ้นอยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559: 1)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 และดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ มาและอํานาจหน าที่ของผูใหญบาน
หลายประเด็นที่สําคัญไดแก การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผู ใหญบานจากวาระ 5 ป แกไขใหดํารงตําแหนงจนอายุ
ครบ 60 ป การกําหนดใหผูใหญบานเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปนหัวหนาราษฎรในหมูบาน เพื่อให
ผูใหญบานดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษาความมั่นคงภายใน
(พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2551) เนื่ องจากภารกิจของการปกครองท องที่ จําเป นต องอาศั ยผู ใ หญบ านทํ าหนาที่ หลั กที่ สําคั ญ จึ ง มีการกําหนด
มาตรการในการควบคุมดูแลอยางเขมงวด เชน การลงโทษทางวินัยเชนเดียวกับขาราชการ ผูใหญบานมีบทบาทสําคัญตอการ
บริหารราชการไทยในฐานะที่เปนทั้งตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร เกี่ยวกับเรื่องรองทุกขความเดือดรอนของราษฎรเพื่อ
นําเสนอตอสวนราชการ รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐเอง และหนวยงานของรัฐกับราษฎร เปนบุคคลที่มี
ความใกลชิดกับราษฎรในทองที่มากที่สุด ดังจะเห็นไดจากบทบาทการเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปน
หัวหนาราษฎรในหมูบานแลว ยังมีบทบาทสําคัญในดานการอํ านวยความเปนธรรมในสังคม การสรางความสมานฉันทแ ละ
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ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน การประสานอํานวยความสะดวกแกราษฎรในการติดตอขอรับบริการจากสวนราชการตาง ๆ
การรับฟงปญหาและนําความเดือดรอนทุกขสุขและความตองการที่จําเปนของราษฎรแจงตอทางการเพื่อใหความช วยเหลือ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการในพืน้ ที่ การดูแลใหราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงใหราษฎร
มีความรูความเขาใจในขอราชการใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรั ฐบาล
หรืองานอื่นตามกฎหมายกําหนด เปนตน เนื่องจากผูใหญบานตองทําหนาที่รับมอบหมายงานจากทุกกระทรวงและเปนผูที่รับ
นโยบายมาปฏิบัติ เชน การแจงเรื่องโรคระบาด โรครายแรง จากกระทรวงสาธารณสุข การแจงใหราษฎรไปลงทะเบียนรับการ
เกณฑทหาร การรณรงคปองกันปญหายาเสพติด การดูแลปองกันเหตุรายที่เกิดขึ้นในหมูบาน การนําความรู ข าวสารเกี่ยวกับ
การส ง เสริ ม อาชี พ การพั ฒ นาการเกษตร และอื่ นๆ อี กมากมาย นอกจากเป นผู ป ระสานงานระหว างภาครั ฐ และราษฎร
ผูใหญบานยังเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางดุลยภาพทางการปกครองในระดับทองที่ ดังนั้น การปฏิบัติงานของ
ผูใหญบานจึงสงผลกระทบตอทางราชการและราษฎรทั้งทางตรงและทางออม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน พ.ศ. 2559 เม
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 (กรมการปกครอง, 2559: 5) กําหนดใหมีการประเมินผลผูใหญบานที่ไดรับ การแตงตั้งและดํารง
ตําแหน งครบ 4 ป โดยนายอํ าเภอจั ดให มีการประเมินผลการปฏิ บั ติห น าที่ ของผูใ หญบ านโดยคณะกรรมการประเมินผล
ประกอบดวยนายอําเภอเปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือกํานันในพื้นที่หรือเจาหนาที่ของหน วยงานอื่น
ของรัฐ ที่ ปฏิ บั ติง านในพื้นที่ จํานวนหนึ่ งคนเป นกรรมการ และปลั ดอํ าเภอคนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ หลักการ
ประเมินผลการปฏิบั ติหน าที่ข องผู ใหญ บานครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ 4 ด าน ได แก ดานการปฏิบั ติห นาที่ และงานตาม
นโยบายของรั ฐ บาล ด า นคุ ณ ลั ก ษณะความเป น ผู นํ า ของผู ใ หญ บ า น ด า นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามหลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว และดานความพึงพอใจการปฏิบัติห นาที่ของผู ใหญบาน เพื่อยกระดั บผลการปฏิ บัติงานให มี
ความสําเร็จและตอบสนองตอความตองการของราษฎร โดยใหราษฎรในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติห นาที่
ของผูใหญบานดวยการรับฟงความคิดเห็นของราษฎรโดยคณะกรรมการประเมินผลอาจมอบหมายใหกรรมการประเมินผลคน
หนึ่ง คนใดไปรั บฟ งความคิด เห็นของราษฎรในหมู บานโดยทั่ วถึ งและเปนธรรม เพื่ อประกอบการประเมิ นผลตามจํ านวนที่
คณะกรรมการประเมินผลกําหนด แตตองไมนอยกวา 20 คน วิธีการรับฟงความคิดเห็นและแนวทางการประเมินผลใหคํานึงถึง
ความสอดคลองและเหมาะสมกับ พื้นที่ ในกรณี ที่ไมผ านการประเมินผล ให นายอําเภอออกคํ าสั่งใหผูใ หญบ านต องพ นจาก
ตําแหนง ดวยเหตุไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตองกระทําอยางนอยทุก 5 ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและ
ดํารงตําแหนงครบ 4 ปกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหเขารับการประเมินผลครั้งแรกภายใน 45 วัน (กรมการปกครอง,
2559: 3) จากการศึ กษารายงานของสภาขั บ เคลื่ อนการปฏิรู ป ประเทศด านการเมืองประเด็ นในส วนที่ เ กี่ ยวข องกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2560 : 14-17) พบวาหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญ บานมีความเปนนามธรรมคอนขางมากและไมชัด เจน ซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันของผูใหญบานและคณะกรรมการประเมินผล นายอําเภอเปนผูที่มีอํานาจในการวินิจฉัย
และการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ นผล โดยปกติ ใ นพื้ นที่ มี การโยกย ายนายอํ าเภอบ อยครั้ ง ทํ าให นายอํ าเภอไม รู จั ก
ผูใหญบานดีเทาที่ควรหรืออาจขาดธรรมาภิบาล ยอมสงผลตอผลการประเมินผูใหญบานที่ไมเปนธรรม ประกอบกับราษฎรไมมี
สวนรวมในการประเมินผล เปนเพียงผูใหขอมูลและความคิดเห็นตอคณะกรรมการประเมินผลเทานั้น ทั้งที่ผูใหญบานมาจาก
การเลือกตั้ งโดยตรง แตการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกลั บเปนระบบการประเมินโดยใชข าราชการประจําแทนที่
ราษฎรเปนผูเลือก หากผลการประเมินใหพนจากตําแหนงดังกลาวขัดแยงกับความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ อาจจะทําใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติ และที่สําคัญการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจากสวนกลางโดยที่ผูปฏิบัติหนา ที่ไม มี
โอกาสไดรับรูหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลดังกลาว
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนราชการสวนภูมิภาคโดยนายอําเภอบางเลนเปนผูบริหารสูงสุด การปกครอง
ทองทีค่ รอบคลุม 15 ตําบล 180 หมูบาน ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน เปนผูรับผิดชอบ (ที่วาการอําเภอบางเลน, 2557) ใน
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การศึกษาระดับพื้นที่พบวา ผูใหญบานในอําเภอบางเลนมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานทองที่ดานตางๆมากมาย ไมวาจะ
เปนการบริการอําเภอแบบบูรณาการ การจัดทํางบประมาณโครงการยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของอําเภอ หรือ
การดูแลทุกขสุขของราษฎรใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย "บําบัดทุกข บํารุงสุข" และนโยบายรัฐบาล จากการ
สัม ภาษณเ จาหนาที่ ปกครองเกี่ ยวกับ ประเมินผลการปฏิบั ติง านของผู ใหญ บานที่ ผ านมา พบว ายั ง ไม มีการเป ดเผยผลการ
ประเมินแกราษฎร ผูใหญบานไมเคยประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองมากอน ทําใหไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาล ซึ่งการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติง าน
จะเปนกลไกหลักของการบริหารงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการทํางานของผูใหญบานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได ดวย
เหตุผ ลดั งกลาวผู วิจัยจึ งสนใจที่ จะศึกษาการประเมิ นผลตนเองในการปฏิ บัติ งานของผูใ หญ บานในอํ าเภอบางเลน จั งหวั ด
นครปฐม ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อวั ดระดั บศักยภาพการปฏิบัติ งานของผู ใหญบ านให
ตอบสนองต อความต องการของราษฎรในพื้ นที่อยางยั่ง ยื น ซึ่ งในที่นี้ใ ชเ กณฑ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพผูใหญบานใหมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่ อศึ กษาระดั บ การประเมิ น ผลตนเองการปฏิ บั ติ ง านและแนวทางพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของผู ใ หญ บ า นตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การประเมินผลการปฏิบั ติ งานเป นงานสํ าคั ญ ของการจั ด การทรั พยากรมนุ ษย เพราะเปนวิธีการหรือกิจกรรมที่
หนวยงานพยายามที่จะกําหนดใหทราบแนชัดไดวา บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพดีมากนอยเพียงใด (ธงชัย สันติ
วงษ, 2525: 198 อางถึงใน ปนัดดา พุกทอง, 2551: 9) ดังนั้น การสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานแกผูถู ก
ประเมิ น (ปนัด ดา พุ กทอง, 2551: 15-17) และการประเมิ นตนเองเป นขั้ นตอนที่จําเป นในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ธนกฤต ทองสุขดี, 2553: 14) เพื่อจะไดนําผลที่ไดเปนขอมูลในการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้ง
ตอไป
การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ใ หญ บ านตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน พ.ศ. 2559 จํานวน 4 ดาน (กรมการปกครอง, 2559) ดังนี้ ดานการปฏิบัติหนาที่
และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก
ราษฎรในหมูบาน 2) ชี้แจงประกาศแกราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขแ ก
ผูประสบภัย 3) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิ ดขึ้นในหมูบาน รวมทั้งการสง เสริมวัฒนธรรมและประเพณีใ น
ทองที่ 4) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอนทุกขสุข และความตองการที่จําเปนของราษฎรในหมูบานแจงตอสวนราชการ 5)
ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการรับบริการกับสวนราชการ 6) สนับสนุน สงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหนาที่ 7) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติตามระเบียบทางการ 8) อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมี
ความรู ความเขาใจในขอราชการหรือขอมู ลขาวสารใหร าษฎรไดรับทราบ 9) จัดใหมี การประชุมราษฎรและคณะกรรมการ
หมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 10) ปฏิบัติตามภารกิจอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบของทางการ 11) สงเสริมให
ราษฎรในพื้ นที่นอมนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงและโครงการพระราชดํ าริ มาเป นแนวทางในการดําเนิ นชีวิตใหเ ป น
รูปธรรม 12) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินอันเปนสาธารณประโยชนใชรวมกัน 13) จัดทําแผนพัฒนาหมูบานตามปฏิทินและ
จัดทําแผนประจําป 14) การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมูบาน 15) จัดสถานที่บริการราษฎรใหเหมาะสม
16) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางการและหากทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเ กิดขึ้นใน
1272 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

หมูบาน รายงานใหกํานันและนายอําเภอทราบ 17) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบของสวนราชการ
หรือที่นายอําเภอมอบหมาย 18) การจับกุม ปราบปราม การคาประเวณีในสถานบริการ 19) ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 20) ผลงานดีเดนเปนพิเศษอื่นๆ ที่เกิดประโยชนตอทางการหรือราษฎรอยางกวางขวางหรือผลงานที่สนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมดวยความมุงมั่นตั้งใจ ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลดีอยางยิ่ง ดานคุณลักษณะ
ความเปนผูนํา ดังนี้ ดานลักษณะผูนําและภาวะผูนํา ประกอบดวย 1) มีภาวะผูนํา 2) มีความรอบรู มีทักษะและประสบการณ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 3) มีการทํางานเปนทีม 4) มีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ 5) มีมนุษยสัมพันธ 6) การแตงกาย
ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ดานการพัฒนาองคการ ประกอบดวย 7) ศึกษา คนควา หาความรูใหม 8) ติดตามความรูที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานเพิ่มเติ มอยูเสมอ 9) นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาพัฒนาผูรวมงานและประยุกตใ ชในการ
ปฏิบัติงาน 10) มีความคิดริเริ่มในการกําหนดโครงการตางๆ 11) เอาใจใส อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
12) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 13) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่รับผิดชอบเปน
ระยะๆ 14) ปรับปรุง พัฒนา ระบบ ขั้นตอน และวิธีการทํางานใหรวดเร็วและมีคุณภาพ ดานหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบดวย 15) มีคุณธรรมและจริยธรรม 16) มีจิตสํานึก และรับผิดชอบงานในหนาที่ 17) การประพฤติตนเปน
พลเมืองดี 18) มีกิริยา มารยาท เรียบรอย วางตนเหมาะสม และรูจักการควบคุมอารมณ 19) ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียเทาเทียม
กัน 20) สื่อสารกับบุคคลตางๆ หรือถายทอดและเผยแพรความรูใหผูอื่นเขาใจอยางชัดเจนโดยเหมาะสม 21) มีความคิดริเริ่มใน
การกําหนดโครงการตางๆ 22) อื่นๆ ดานการปฏิบัติตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 1) ศึกษา
ขอมูลอยางเปนระบบ 2) ระเบิดจากขางใน 3) แกปญหาที่จุดเล็ก 4) ทําตามลําดับขั้น 6) องครวม มีวิธีคิดอยางครบวงจรและ
เชื่อมโยง 7) ไมติดตํารา 8) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 9) ทําใหงาย 10) การมีสวนรวม 11) ประโยชนสวนรวม 12)
บริการรวมที่จุดเดียว 13) ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 14) ใชอธรรมปราบอธรรม 15) การปลูกปาในใจคน 16) ขาดทุนคือ
กําไร 17) การพึ่งตนเอง 18) พออยูพอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน 22) ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเพี ยรพยายาม 23) รู รัก สามัค คี ดานความพึ งพอใจในการปฏิบั ติห นาที่ สามารถแบง ออกได ดังนี้ ด านการใหค วาม
รวมมือกับหนวยงานในพื้ นที่ 1) ให ความรวมมือ และสนับ สนุนการปฏิ บัติ งานของหนวยงานตางๆในพื้นที่ เป นอย างดี 2)
สนับสนุนสงเสริมและรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ 3) มีการจัดทําข อมูลของหมูบานที่เกี่ยวข องกั บการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นๆ ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน และปองกันภัยพิบัติตางๆ 4) หมูบานมีการจัดตั้งชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 5) หมูบานมีการจัดตั้งเครือขายขาว 6) หมูบานมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําหมูบาน ดานการจัด
หมูบา นใหเปนระเบียบเรียบรอย 7) หมูบานจัดใหมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบานใหสะอาด สวยงามเปนระเบียบ 8)
หมูบานมีการรณรงคใหราษฎรจัดเก็บขยะมูลฝอย และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําจัดขยะอยางเปนระบบ ดาน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 9) มีการบริการราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนดวยความเอาใจใส รวดเร็ว 10) มีการสงเสริม
สนั บ สนุ นให ร าษฎรรวมตั วกั น เพื่ อแก ไ ขป ญ หาของหมู บ านดวยตนเอง 11) มี การส ง เสริ ม สนั บ สนุ นการดํ าเนิ นการด าน
เศรษฐกิจหมูบานพึ่ง ตนเองในหมูบาน ด านการศึกษา ศาสนา และอนุ รักษศิลปวั ฒนธรรมของหมูบาน 12) มีการสนับสนุ น
สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ในหมูบาน 13) มีการสนับสนุนกิจการดานศาสนาในหมูบาน 14) มีการสนับสนุนหรือมีสวน
รวมในการอนุ รักษประเพณี ทองถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ การอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน ดานการเอาใจใสขอราชการ
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐ 15) นําขอราชการของหนวยงานตางๆของรัฐปดประกาศ ชี้แจงใหราษฎรผาน
สื่อตางๆ ในหมูบาน 16) เอาใจใสขอราชการ ขอกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่ กระทบต อวิถี ชีวิตของราษฎร ด านสรางความ
ปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีใหเกิดในหมูบาน 17) มีการจัดกิจกรรมสรางความรักความสามัคคี ปรองดองระหวางราษฎร
ในหมูบาน ดานการสงเสริมความเขมแข็ง การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 18) สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมทางการเมือง
ในการตัดสินใจแกไขปญหาของหมูบานโดยยึดหลักเหตุผล สันติวิธี หลักกฎหมาย ปฏิบัติตามเสียงขางมากและรับฟงเสียงขาง
นอย 19) ประพฤติปฏิบัติตนและแนะนําใหผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล วางตัวเปนกลางทางการเมือง
สนับสนุนตามหลักการประชาธิปไตย เปนแบบอยางที่ดีแกราษฎร และดานการประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรใน
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หมูบานในการติดตอหรือรับบริการกับสวนราชการหนวยงานของรัฐ 20) แนะนําขั้นตอนการติดตอราชการใหราษฎรทราบดวย
วิธีการผานชองทางหรือสื่อตางๆ ในพื้นที่
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2557: บทคัดยอ) พบวา ผลจากการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให
บทบาทของผูใหญบานในปจจุบันถูกลดความสําคัญลง แตถึงกระนั้นการพัฒนาระดับหมูบานก็ยังคงตองอาศัยผูใหญบานเปน
แกนหลักในการดําเนินงานไมวาดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดานความยุติธรรมหรือดานภาวะผูนําและคุณสมบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถของ
ผูนํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: บทคัดยอ) พบวาความรูความสามารถในบทบาทหนาที่และความ
รับผิด ชอบของผูใ หญบ าน เปนคุณลักษณะที่พึ งประสงคข องผู นําทองที่ตามทัศนะของราษฎร ยกเวน มีความรูใ นวิทยาการ
สมัยใหม เชน คอมพิวเตอร การบริหารสมัยใหม และมีความรูดานภาษาอังกฤษอยูในระดับกลาง รองลงมา ดานภาวะผูนําโดย
เปนผูมีความรับผิดชอบ ดานจริยธรรมโดยเปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ดานบุคลิกภาพโดยเปนผูมีความเปนกันเอง ยิ้ม
แยมแจมใส ดานมนุษยสัมพันธโดยเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557: บทคัดยอ) ซึ่งได รวบรวมโดยสํ านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) พบวาแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประกอบดวยหลักการทั้งหมด 22 ประการ
ไดแ ก ศึกษาข อมู ลอย างเป นระบบ ระเบิ ดจากข างใน แก ปญ หาที่จุด เล็ ก ทําตามลําดั บขั้ น ภูมิสั งคม องค รวม ไมติ ดตํ ารา
ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทําใหงาย การมีสวนรวม ประโยชนสวนรวม บริการรวมที่จุดเดียว ทรงใชธรรมชาติ ชวย
ธรรมชาติ ใช อธรรมปราบอธรรม ปลู กป าในใจคน ขาดทุ นคื อกําไร การพึ่ งตนเอง พออยูพ อกิ น เศรษฐกิ จพอเพียง ความ
ซื่อสัต ย สุ จริต จริง ใจตอกัน ทํางานอย างมีค วามสุข และความเพียรแบบอยางพระมหาชนก หลักการปฏิ บัติต นที่กล าวมา
ขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของกษมา พานแกว ( 2552: บทคัดยอ) พบวาหลักการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูนําทองถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับมาก ไดแก ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี ดานการมีความรู และดานการมี
คุณธรรม สวนดานความพอประมาณ และด านความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลาง มี การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในระดับมาก ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานสังคม สวนดานเทคโนโลยีและดานทรัพยากรอยู ในระดับปาน
กลาง นอกจากนี้ ชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ยังพบวาการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ กับ
การพึ่งตนเอง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี การมีความรู และการมีคุณธรรมอีกดวย อันสอดคลองกับ
แนวคิดการมีสวนรวมของผูนําหมูบานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการประหยัด ดานการเอื้ ออารีตอกัน
ดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได และดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จากแนวคิด
และงานวิจัยดังกลาวผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
4.วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใหญบานในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 180 คน
ประกอบดวยจํานวนหมูบานในแตละตําบล 180 หมู ไดแก ตําบลนิลเพชร 10 หมู ตําบลบางปลา 15 หมู ตําบลบางเลน 12
หมูตําบลนราภิรมย 11 หมูตําบลหินมูล 11 หมู ตําบลบางหลวง 21 หมู ตําบลคลองนกกระทุง 11 หมู ตําบลลําพญา 13 หมู
ตําบลไทรงาม 10 หมู ตําบลบางไทรปา 10 หมู ตําบลบางภาษี 13 หมู ตําบลบัวปากทา 10 หมู ตําบลดอนตูม 11 หมู ตําบล
ไผหูชาง 7 หมู และตําบลบางระกํา 15 หมู
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูใหญบาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ เพศ
อาชีพนอกเหนือจากการเปนผูใหญบาน รายไดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน
ไดแก ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติ
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หนาที่ตามหลักการทรงงาน และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน และ 3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผูใหญบาน
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงออก 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูใหญบาน ใช
แบบสอบถามปลายปดแบบเลือกตอบ สวนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน ใชแบบสอบถามปลายปดแบบ
มาตราสวนประมาณคา และสวนที่ 3 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานใชแบบสอบถามแบบปลายเปด หลังจาก
ผูวิจัยได ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวของแลวจึง สรางเครื่องมือเพื่อนําเสนอให ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากนั้นทําหนังสือขอความอนุเคราะหในเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อไดขอมูลแลวนํามาประมวลผล
เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4.4 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลโดยใชคาความถี่ และคารอย
ละ สวนที่ 2 วิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่ 3 ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา
5.สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส
อายุร ะหว าง 46-55 ป ระดั บการศึกษาอยู ในชวงระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเป นผูใ หญบ านคื อ
เกษตรกรรม รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูใหญบานระหวาง 5-8
ป
5.2 การวิเคราะหระดับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( = 4.34, S.D = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณลักษณะ
ความเปนผูนําของผูใหญบาน ( = 4.41, S.D = 0.49) รองลงมา ดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน ( =
4.39, S.D = 0.53) ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ( = 4.34, S.D = 0.49) และดานการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ( = 4.20, S.D = 0.53) ตามลําดับ
5.3 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน มีขอเสนอแนะวา ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบาย
ของรั ฐบาล ผู ใหญ บานควรปฏิบัติ หนาที่โดยยึดขอปฏิบัติงานตามคํ าสั่งอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเป นหลั ก ปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ใหความช วยเหลื อราษฎรในพื้ นที่และรั กษาความสงบเรี ยบร อยภายในหมู บ าน ควรมีสถานที่ ที่ชั ดเจนในหมูบ านเพื่ อรั บเรื่ อง
รองเรี ยนร องทุ กข ของราษฎรในพื้นที่ และจั ดอบรมผู ใหญ บ านทุ กคนเพื่ อยกระดั บผลการปฏิ บั ติงาน ด านคุ ณลั กษณะความเป นผู นํา
ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาทีด่ วยความกลา แสดงออกในทางที่ดี ซื่อสัตย สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีความรูในการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกราษฎรในพื้นที่ ดาน
การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน
สวนรวม และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความตองการของราษฎรตามหลักการบําบัด
ทุกข บํารุงสุขใหแกราษฎร การกินดีอยูดีของราษฎร รับผิดชอบในหนาที่ของตนใหดีที่สุด ใหความรวมมือกับทุกภาคสวน
6.อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ประกอบดวย 4 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 1) ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับ
งานวิจัยของจิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) ชญานนันท ตระกูลพิชยะชัย (2552: บทคัดยอ) และอภิชาต เทพชมพู
(2552: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ไดแก การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบานดานการอํานวย
ความยุติ ธรรมให กับราษฎร ดานการปกครองและรั กษาความสงบเรี ยบรอย ดานหนาที่และความรับผิด ชอบเกี่ย วกับความ
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อาญา และดานอื่นๆ พบวาการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน 2) ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน สอดคลอง
กับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: บทคัดยอ) สาลิ นี บุญรอดฤทธิ์ (2550: บทคัดยอ)) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ดาน
ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่ราษฎรพึงประสงคอยูในระดับมากและทุกขอพึงประสงคอยูในระดับมาก หลักความรับ ผิดชอบ
หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส ซึ่งคุณลักษณะของความเปนผูนํา จําแนกเปน 6 ประเภท คือ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิ
หลังทางสังคม สติปญญา ความรูความสามารถ บุคลิกภาพ ลั กษณะเกี่ยวกับงาน และลักษณะตางๆทางสังคม 3) ดานการ
ปฏิ บั ติ ห น าที่ต ามหลั กการทรงงานในพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หัว สอดคล องกั บ งานวิจัย ของทวี ศักดิ์ สมศั กดิ์ (2550:
บทคัดยอ) และชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ดานจริยธรรม เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต
ยุติธรรม เปนผูมีความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความคุมคา และการมีสวนรวม
ของผู นําหมู บานในการขับเคลื่อนปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง ได แก ด านการประหยัด ดานการเอื้ออารีต อกัน ดานการลด
รายจาย ดานการเพิ่มรายได และดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 4) ดานความพึงพอใจการ
ปฏิบั ติห นาที่ ของผู ใหญ บาน สอดคล องกับงานวิจัยของจิ รพงษ ทองภู บาล (2551: บทคั ดยอ) อภิ ชาต เทพชมภู (2553:
บทคัดยอ) และชญานนันท ตระกูลพิชยะชัย (2552: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก คุณลักษณะที่ราษฎรพึงประสงคใน
การปฏิบัติ งานตามบทบาทหนาที่ ของผูใหญบาน ได แก ดานความรูค วามสามารถ ดานภาวะผูนํา ด านจริยธรรม ดานการ
อํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและดานใหการบริการ ดานหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับความอาญา และดานอํานาจหนาที่อื่นๆ
6.2 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 1) ดานการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบาน
ควรยึดขอปฏิบัติงานตามคําสั่งอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ปฏิบัติงานตามระเบียบ ใหความชวยเหลือราษฎรใน
พื้นที่และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานใหอยูในระดับสูงที่สุด จัดสถานที่ที่ชัดเจนในหมูบานเพื่อรับเรื่องรองเรียนรอง
ทุกขของราษฎรในพื้นที่ และมีการจัดอบรมเพือ่ ยกระดับผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนภัทร เอี่ยมรอด (2556: บทคัดยอ) จุดเดนในการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานคือ ราษฎรใหความไววางใจเพราะเปนคนใน
พื้นที่ ผูใหญบานจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับราษฎรมากที่สุด นอกจากเปนผูนําที่ราษฎรไววางใจเปนหัวหนาที่พึ่งพิงแกราษฎร
ได ยามเดือดรอนแลว ยัง เป นผู ที่ ทํางานด วยความเสีย สละเพื่ อประโยชนสุ ข สวนรวมและเป นตั วแทนของราษฎรและส วน
ราชการตางๆ ทําหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎรอีกดวย 2) ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา ผูใหญบานควรกลาแสดงออก
ในทางที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีความรูในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีคุ ณธรรม จริยธรรม
และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกลูกบาน มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับผูนําการเปลี่ยนแปลง (แสงตะวัน เอี่ยมพุก,
2557: บทคัดยอ) ศิริพร เสรีพาณิชยการ (2555: บทคัดยอ) กลาววาผูนําทองที่ที่ดีตองเปนทั้งผูบริหารดานสื่อสาร และเปนนัก
ฟงที่ ดี ดานวิ สัยทั ศน ผูใ หญ บานตองมี ความเชื่อว าหมูบานเปนแหล งเรียนรูที่ สําคั ญและนํ าไปใชป ฏิ บัติ เห็นผลจริง วิ ทยา
สุรินทร (2553: บทคัดยอ) เสนอแนะวา ผูใหญบานควรมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ดานสติปญญาและความรู ดานแรงจูงใจ
เปนผูที่มุงมั่นอยางจริงจังที่จะชวยแกไขปญหาดูแลทุกขสุขของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งเปนผูที่ผลักดันใหการพัฒนาหมูบานใหมี
ความเจริญกาวหนาอยางจริงจัง เมื่อมีปญหาที่ยุงยาก จะปรึกษาหารือกับผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ชอบเรียนรู พูดคุยศึกษา ดู
งานเพื่อหาประสบการณ มีความพยายามปฏิบัติหนาที่บริการราษฎร ณ ที่วาการอําเภอตามคําสั่ง สนับสนุนและส งเสริมให
ผูชวยผูใหญบานและผูนําหมูบานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ และที่สําคัญผูใหญบานควรมีคุณลักษณะ
ของการเปนผูนํา มีการเคารพและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักปรับตัวใหเขากับเหตุการณที่เกิด ขึ้น มีความรูเกี่ยวกับ
งานที่ตนกระทํา ไมตื่นตระหนกสิ่งที่ตนกระทํา มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนตองกระทําสามารถแกไขปญหารายแรงที่เกิดขึ้นได
อยางสุขุมรอบคอบ มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับชนิตา ดานไชยกูล (2557: บทคัดยอ) เสนอตัวแบบอันพึง
ประสงคของผูนําทองถิ่นในอนาคตขางหนา ราษฎรตองการผูนําทองถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานดวยความเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่ เขาใจปญหาของทองถิ่นอยางแทจริง และสามารถปรับตัว
ในการทํ างานให ส อดคล องกั บ สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง ตั ว อย างที่ เ ห็ นชั ด จากงานวิ จัย ของสํ าเริ ง บุ ญ อรุ ณรั กษา (2552:
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บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําและผลการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พบวา แนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูใหญบานควรดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่เปนประจํา จัดหา
และจัด สรรงบประมาณอยางเพียงพอและมี ประสิ ทธิภาพ ปฏิ บัติงานในหนาที่ด วยความถูกต องและเต็ม ความสามารถ จั ด
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาสัมพันธกฎหมายที่ควรรู มีวิสัยทัศนและเปนผูนําทางความคิด สรางแรงจูงใจใหเกิดความ
รวมมือภายในหมูบาน และมีความพรอมที่จะรับสถานการณฉุกเฉินเสมอ 3) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรดําเนินงานโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม
คํานึง ถึงความต องการของราษฎรในการบําบั ดทุกข บํารุงสุ ข (กษมา พานแกว , 2552: บทคัดย อ) สอดคลองกั บแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของสายยันต ไพรชาญจิตย (2559: บทคัดยอ) มองวาเปน
ทฤษฎีการพัฒนาหมูบานสากลที่มีลักษณะพหุนิยมตรงกับหลักการพัฒนาหมูบาน เพราะมีคุณลักษณะที่สําคัญกลาวคือ เปน
ทฤษฎีการพัฒนาแบบองค รวมที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชนและอุดมการณทางการเมือง สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่
สังเกตไดจากการเรียนรูหลักการทรงงานของพระองคจะทรงเนน “การพัฒนาคน” เปนตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชนและการ
มีสวนรวมตัดสินใจของราษฎร ตลอดจนภูมิสังคมที่คํานึงความแตกตางกันในแตละพื้นที่ และการพึ่งตนเองโดยรูจักประมาณ
ตนและดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง ทําตามลําดับขั้นอยางบูรณาการโดยอาศัยความ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ
การ“รู รัก สามัคคี” พึ่งตนเองไดทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดําเนินการไดอยางประหยัด และใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อย า งยั่ ง ยื นนํ า ไปสู ก ารเป นหมู บ า นและสั ง คมที่ เ ข ม แข็ ง และอยู ร ว มกั นอย างสั น ติ สุ ข (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557: บทคัดยอ) สมาน พั่วโพธิ์ (2551: บทคัดยอ) ไดเสนอรูปแบบ
การพัฒนาหมูบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวาควรมีการจัดองคกรในหมูบาน 4 ระดับ ไดแก ที่ปรึกษาหมูบาน คณะผูบริหาร
หมูบาน ประชาคมหมูบาน และกลุมกิจกรรมหรือคุมบาน โดยขับเคลื่อนกิจกรรมผานระบบบริหารจัดการพัฒนาหมูบานตาม
หลักเศรษฐกิ จพอเพีย ง ประกอบดวยความพอประมาณ มีเ หตุ ผล และมีภู มิคุ มกั นที่ ดีใ นตั ว ปจจัย ที่ทํ าใหห มูบ านประสบ
ผลสําเร็จคือ ดานการเรียนรู ดานผูนําหมูบาน ดานโครงสรางของประชาคมหมูบ า น ดานความพรอมของทุนทางสังคมของ
หมูบาน ดานโครงสรางของประชาคมหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานและภาคีการพัฒนาภายนอกหมูบาน ซึ่ง
สอดคลองกับขอเสนอแนะของชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ดานการลดรายจาย ผูใหญบานควรสรางความตระหนัก
ปลูกจิต สํานึกใหแกเยาวชนมากขึ้น ดานการเพิ่ม รายได ผูใหญ บานควรเขามาสงเสริมกิจกรรมกลุม เช น ผลิต ภัณฑ OTOP
อยางจริงจัง เปนตน ดานการประหยัด ผูใหญบานควรสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุยชีวภาพมากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิต
และสงเสริม การจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน ผูใหญบานควรจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ดานการเรียนรู ผูใหญบานควร
สงเสริ มความรู เกี่ ยวกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพีย งใหม ากขึ้นและเห็นเปนวาระสําคัญ ในทุกภาคสวน ดานการอนุ รักษ
สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางคุมคา ผูใหญบานควรใหความสําคัญกับการดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม และการสงเสริมให
ราษฎรรูจักใชท รัพยากรอยางคุ มคา ดานการเอื้ออารี ผูใหญ บานควรสงเสริ มกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
จริงจังเพื่อสืบทอดลูกหลานตอไป และ 4) ดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ จิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) ศึกษา
ความพึงพอใจของราษฎรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบานพบวา ทั้งโดยรวมและรายดานอยู ในระดับ
มากในดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ดานการปกครองและรักษาความ
สงบเรียบรอย และดานใหการบริการ สอดคลองกั บงานวิจัยของอภิชาต เทพชมภู (2553: บทคัดยอ) พบวา การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานโดยรวมอยูในระดับมากทั้งดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความอาญา และดานอํานาจหนาที่อื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ พรหมจินดา (2554:
บทคัดยอ) พบวา ราษฎรมีความพึงพอใจในบทบาทของผูใหญบานในดานการจัดหมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย ดานที่เกี่ยว
ดวยความอาญา ดานกิจการสาธารณประโยชน ดานการใชอํานาจหนาที่ปกครองราษฎร ดานการนําขอราชการไปประกาศแก
ราษฎร ดานการปองกันโรคติดตอ ดานการทะเบียน และดานการรายงานตอทางราชการ ขอเสนอแนะใหผูใหญบานปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทองที่และการสงเสริมอาชีพ ดูแลทุกขสุขของ
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ราษฎรในเขตปกครองของตนด วยความซื่ อสัต ย สุ จริ ต และประพฤติ ต นเปนแบบอย างที่ ดี โดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บ าล และ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการตอบสนองแกความตองการของราษฎรเปนหลัก รับผิดชอบหนาที่ของตนใหดีที่สุด คํานึงถึงความ
ผาสุกของราษฎร ใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในกิจกรรมตางๆ
7.ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิ ง นโยบาย ควรให มี ภาครัฐ ที่ มี หัวหนาส วนราชการ ภาคประชาสั ง คม และภาควิ ชาการโดยเป น
สถาบันการศึกษารวมกําหนดการประเมินควบคูกับการมีสวนรวมของราษฎรตามหลักประชาธิปไตยในการนําผลวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตางๆในการประเมินผลตนเองการปฏิบัติงานและแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานใหมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาตนเองของผูใหญบานเพื่อให
สอดคลองกับหลักการปฏิบัติหนาที่ และใชการสัมภาษณควบคูไปกับการใชแบบสอบถาม เพื่อเปนการใหไดขอมูลที่หลากหลาย
และครบทุกประเด็น
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สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มอี ิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทย
Effects of Economic, Social and Political Context
on National Development Administration
กรรณิการ สุวรรณศรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
joylovefamily@yahoo.co.th
บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มี
อิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาประเทศ ในบทความนี้มีเนื้อหาที่สําคัญประกอบดวยความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาพรวมและปญหาที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาในการบริหารการพัฒนาประเทศ กรอบแนวคิดในการบริหารการพัฒนาประเทศ
โดยขอมูลทั้งหมดเกิดจากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางการเมือง การบริหารการพัฒนา
Abstract
The main objective of this article was to offer the Effects of Economic, Social, and Political Context
on National Development Administration. The article has important content including meaning, significance
and economic evolution social and political development, The Overview and problems with economic,
social and political development. Ways of developing and solving problems of Country’s Administration.
The Conceptual framework for developing the Administration of the country. All data are collected from
document. So I want to suggest my idea comment to use as a guide in solving problems in the social,
economic and political.
Keywords: effects of economic, effects of social, effects of political, development administration
1. บทนํา
หากจะกลาววาประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาครั้งแรกเมื่อใด เราคงไมสามารถหาคําตอบที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน
แตจากหลักฐานและการบริหารการพัฒนาประเทศที่ผานมา ประเทศไทยมีการดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูดําเนินงานและรับผิดชอบในการกํา หนด

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1281

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

และวางแผนทิศทางในการพัฒนา จากอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลว
จํานวน 11 ฉบับ โดยฉบับแรกเริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2504 จนถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 51 ป ดังนั้น สิ่ง
ที่เราจะตองทําความเขาใจและคิดตอ หรือตั้งคําถาม คือ ประเทศของเราพัฒนาไปถึงระดับใด ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
เพียงใด มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบางจากการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปปฏิบัติ โดยหากมีการจัดแบงการ
พัฒนาประเทศตามหลักประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา คําตอบที่ประชาชนสวนใหญ รูดี
ก็คือ ประเทศไทยจัดอยูในประเทศกําลังพัฒนาและเปนประเทศกําลังพัฒนามาอยางเนิ่นนาน และนานจนประเทศที่ในอดีต
เคยเปนประเทศดอยพัฒนา ลาหลังกวาประเทศไทย กลับกําลังพัฒนาแซงหนาประเทศไทยไปอยางนากลัว อาทิ เชน ประเทศ
เวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต เปนตน เนื่องจากในอดีตบางประเทศเคยตกเปนเมืองขึ้นจากการลาอาณา
นิคมของชาติตะวันตกและบางประเทศเกิดการทําสงครามภายในประเทศจนตองแบงแยกประเทศ แตในปจจุบัน ประเทศ
ตางๆ เหลานี้ไดมีการพัฒนาและฟนฟูประเทศจนกระทั่งนําไปสูประเทศที่เกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว หรือ กาวกระโดด อีกทั้ง
ใน 2 ปขางหนา คือ ป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก าวเข าสูการเปนประเทศในกลุ มอาเซียน หรือ ประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่งประกอบดวยอีก 9 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟลิป ปนส อินโดนีเ ซีย สิงคโปร บรู ไน ลาว กั มพูช า
เวียดนาม และพมา ซึ่งจะกอใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง ประเทศไทยจะตองเตรียมพรอมในการปรับตัวและรองรับสิ่งที่
เกิด ขึ้นอยางหลีกเลี่ย งไมได ผลที่ เกิ ดขึ้นจะเป นทั้ง บวกและลบโดยประเทศไทยจะตองมีการทําความเขาใจกั บประชาคม
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและวิเคราะหถึงประเด็นที่เปนผลบวกและลบที่จะตามมา เชนเดียวกับการปรับตัวเขาสู โลกยุคโลกาภิ
วัตนที่เกิดขึ้นมาแลว ซึ่งมีการพัฒนาจากอารยธรรมคลื่นลูกที่หนึ่ง คือ สังคมเกษตรโดยใชแรงงานคนเปนปจจัยสําคัญในการ
ผลิต มาสูคลื่นลูกที่สองคือ สังคมอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการผลิตและกาวยางเขาสู
คลื่ นลู กที่ ส ามคือ สัง คมข อมู ลข าวสารโดยใช ความสามารถและสติ ปญ ญาของมนุษยผ นวกกับ เทคโนโลยี เป นป จจัย สําคั ญ
สิ่งที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยู ความนึกคิด ระบบความคิด คานิยม ปทัสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบ
การทํางาน วิถีการดํารงชีวิต โครงสรางและกระบวนการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและจิตวิทยาสังคม ปรากฎการณตางๆ
เหลานี้กอใหเกิดการปรับตัว (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554) และอาจมีการตั้งคําถามหรือสงสัยกันอยูไมนอยวาเพราะเหตุใดประเทศที่
อุดมสมบูรณและนาอยูที่สุดแหงหนึ่งของโลก กลับมีการพัฒนาที่ถดถอยเชนนี้ ตึกรามบานชอง เทคโนโลยีอันทันสมัยที่เห็นใน
กรุงเทพหรือเมืองใหญๆ ไมใชของคนไทย เราซื้อเขามาทั้งสิ้น อสังหาริมทรัพยทั้งหลายไมวาจะเปนบาน คอนโดที่ผุดขึ้นมา มา
จากเงินทุนของตางชาติแทบทั้งสิ้น รานอาหาร เชน KFC , MC Donal หางสรรพสินคาทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก เชน Big C , Lotus สิ่งพวกนี้คอยดูดเงินคนไทยไปจนหมด ปญหาและประเด็นตางๆ เหลานี้ เปนประเด็นที่ทําใหผูเขียนมี
ความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะหวาเปนเพราะปจจัยใดที่ทํ าใหประเทศไทยยังกาวอยูกับที่ และจะมีแนวทางในการแกไ ข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร ซึ่งปญหาตางๆ นี้จะสงผลตออนาคตในการพัฒนาประเทศและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนคน
ไทยทุกคน
2. ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การบริหารการพัฒนาหมายถึงการนําเอาทรัพยากรทางการบริหารไมวาจะเปน คน (แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย)
เครื่องมือ เครื่ องจั กร เทคโนโลยี งบประมาณ เทคนิคการบริหารจัดการ ขอมู ลขาวสาร ศักยภาพความสามารถ กล าวคื อ
ทรัพยากรทางการบริหาร หมายถึง สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม จับตองไดและจับตองไมได นํามาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย
แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยผ านเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ นั่นก็คือ นโยบายสาธารณะที่ออกมาในรูปของแผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและเกิด
ประโยชนกับประชาชน
ในการบริหารการพัฒนาประเทศจําเปนที่จะตองมีการศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารการพัฒนาดังกลาว
เพื่ อให การบริห ารงานเป นไปในทางที่ถู กตองและเพื่อลดความผิ ด พลาดในการสู ญเสี ยทรั พ ยากรและเวลาให ได ม ากที่ สุ ด
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สภาพแวดล อมที่ มี อิท ธิ พ ลหลั กในการพัฒ นาประเทศแบ ง ออกเป น 3 มิ ติ ใหญ ๆ ไดแ ก สภาพแวดล อมทางด านเศรษฐกิ จ
สภาพแวดลอมทางดานสังคม และสภาพแวดลอมทางดานการเมือง โดยขออธิบายในสวนของความหมาย ความสําคัญ และ
วิวัฒนาการของลักษณะสภาพแวดลอมดังกลาว
2.1 สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
2.1.1 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ หมายถึง สิ่งที่มีผลตอการผลิต การจําหนายจายแจก และการบริโภคใช
สอยสิ่งตาง ๆ ของประชาชนและชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โดยสงผลตอการพัฒนาประเทศ
2.1.2 ความสํ าคั ญ ของสภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ มี ค วามสํ าคั ญ ต อการพั ฒ นาประเทศ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
แตละประเทศ โดยตองคํานึงถึงขนาดของเศรษฐกิจ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(GDP) ทรัพยากรการผลิตตางๆ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย การกระจายรายได ความเปนเมืองและชนบท รายไดประชาชาติตอ
หัว อํานาจซื้อหรือความสามารถในการซื้อของประชาชน การออม การลงทุนของประชาชนและรัฐบาล ดุล การค าและ
ดุลการชําระเงิน ตลอดจนสาธารณูปโภค และสิ่งความอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา น้ําประปา ถนน ทาเรือ สนามบิน
ซึ่งจะมีผลตอการกระจายสินคา สถาบันการเงินและระบบการเงินที่ไดมาตรฐาน ฯลฯ เปนตน อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจจะ
ชวยปรั บปรุงมาตรฐานการครองชีพ ใหสู งขึ้ น ชวยแก ปญ หาการแทรกแซงสิท ธิท างการเมื อง ช วยใหป ระเทศชาติส ามารถ
ชวยเหลือตนเองได และยังสามารถชวยเหลือเศรษฐกิจโลกได (ติน ปรัชญาพฤทธิ์, 2544)
2.1.3 วิวัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเศรษฐกิจเปนเรื่องที่ถือไดวามีความสําคัญมากที่สุด
ในการพัฒ นาประเทศ เปรี ยบเสมื อนเส นเลื อดใหญ กลาวคื อ นั กพั ฒนาและนั กวิ ชาการตางๆ มองว า หากการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจดี การพัฒนาทางดานอื่นๆโดยเฉพาะ สังคม และการเมืองก็จะดีตามไปดวย จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 10 ที่ผานมา ปรากฎวาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยชวยยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศและความเปนอยู ของประชาชนใหสูงขึ้ นอยางเห็นได ชัด กล าวคือ รายได ประชาชาติสวนรวมได
เพิ่มขึ้นอยางมาก เทากับเปนการยืนยันวาผลของการบริหารการพัฒนาในระยะเวลาที่ผานมานั้นประสบความสําเร็จเปนที่นา
พอใจ อยางไรก็ตาม นั่นเปนภาพมหภาค แตเมื่อมองดูภาพจุลภาคแลวกลับปรากฎวาประชาชนยังมีความยากจน ซึ่งแสดงให
เห็ นว า การแบ ง ป นผลพวงหรื อผลประโยชน ข องการพั ฒ นายัง ไม เ สมอภาคและเป นธรรม หรื อกล าวได วาการกระจาย
ทรัพยากรยังไมเปนธรรมตอประชาชน นั่นคือ ทําใหบางคนรวยขึ้น และบางคนจนลง ดังที่มีนักวิชาการบางทานไดกลาวว า
ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ คือ ปญหารวยกระจุก จนกระจาย โดยผลพวงมาจากการที่ประเทศพัฒนาเศรษฐกิ จ
แบบไม สมดุ ลคื อในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 เปนตนมา หลักการสําคั ญของแนวทางการพั ฒนา
ประเทศมุงไปที่การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เนนการสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาใน
ดานตางๆ เชน การสรางถนน ไฟฟา ระบบน้ํา รถไฟ เปนตน ทําใหประเทศมีการพัฒนาทางดานวัตถุอยางรวดเร็ ว กลาวไดวา
ประเทศไทยมีการพัฒนาแบบกาวหนา ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการ
ลงทุนและการคากับตางประเทศโดยการเปดเสรีทางการลงทุนและการคาอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทําใหประเทศที่เล็กกวา
มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจนอยกวา สงผลใหประเทศเสียเปรียบ และโดยเฉพาะในสาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอมที่ประชาชนสวนใหญของไทยยังมีประสิทธิภาพและอํานาจตอรองต่ํากวาประเทศที่ใหญโตกวา จึงทําให
ประชาชนไทยเปนฝายเสียผลประโยชนมากกวาจะไดประโยชน และนั่นก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
2.2 สภาพแวดลอมทางดานสังคม
2.2.1 สภาพแวดลอ มทางสั งคม หมายถึง วิ ถีชี วิต ความเปนอยู ศาสนา วัฒ นธรรม ที่เ ขาไปมีผ ลต อการ
ดํารงชีวิตของคน กอใหเ กิดการเปลี่ ยนแปลงในเรื่องความคิ ด ความเชื่อ ทัศ นคติ หรื อการสรางชีวิต และการเปลี่ ยนแปลง
อุดมการณ โดยสงผลตอการพัฒนาประเทศ
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2.2.2 ความสําคัญของสภาพแวดลอมทางสังคม การพัฒนาสังคมเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของการ
บริหารการพัฒ นา ความสัมพันธทางสั งคมหรือโครงสรางทางสัง คมจะมีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง
การเมือง เชน ความเชื่อถือไววางใจกัน (Trust) การมีเครือขาย (Network) การมีสถาบัน (Institution) ซึ่งความสัมพันธทาง
สังคมหรือโครงสรางทางสังคมกอใหเกิดการรวมมือกัน การทํากิจกรรมรวมกัน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน
โดยลักษณะของความสัมพันธจะสงผลทั้งทางบวกและทางลบตอการบริหารการพัฒนาประเทศ
2.2.3 วิวัฒนาการการพัฒนาทางดานสังคม การพัฒนาสังคมไดรับความสนใจจากองคการสหประชาชาติ
นับตั้งแตระยะเวลาการพัฒนาในทศวรรษที่สอง (ค.ศ.1971-1980) เปนตนมา หลังจากที่ไดเนนการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง
ระยะเวลาการพัฒนาในทศวรรษแรก (ค.ศ.1961-1970) (ติน ปรัชญาพฤทธิ์, 2544) โดยในประเทศไทยนั้นการพัฒนาสังคม
ไมไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) อยางเปนทางการ เพิ่งจะไดรับ
ความสนใจนั บตั้งแตแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบั บที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) เปนตนไปเทานั้น ทํ าใหเกิดการ
พัฒนาแบบไมสมดุล กลาวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจดี นั่นคือ บานเมืองมีความเจริญเติบโตทางดานวัตถุ แตการพั ฒนาสังคมมี
ปญหา โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาซึ่งสงผลไปถึงการประกอบอาชีพ รายไดและคุณภาพชีวิตขอประชาชน
2.3 สภาพแวดลอมทางดานการเมือง
2.3.1 ความหมายของสภาพแวดล อมทางการเมื อง หมายถึง อํ านาจและการจัด สรรผลประโยชน การ
กระจายผลประโยชนแกประชาชน โดยในปจจุบันการเมืองจะหมายความรวมถึงเรื่องของผลประโยชนและความขัดแยง โดย
สงผลตอการพัฒนาประเทศ
2.3.2 ความสําคั ญของสภาพแวดล อมทางการเมือง ตั้ งแต เกิด เรี ยน ทํางาน สมรส กําเนิด ทายาท แก
เจ็บปวย ตาย การเมืองจะเขามามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตทุกขั้นตอน ทั้งในดานกฎหมายทองถิ่นหรือระดับชาติ ทั้งการปกครอง
สวนทองถิ่นหรือการปกครองระดับชาติ
2.3.3 วิวัฒ นาการการพัฒ นาทางการเมื อง การเมืองการปกครองไทยเริ่มศึ กษาอย างจริง จังตั้ งแตยุคสมั ย
สุโขทัยเปนตนมา เนื่องจากมีหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได คือ ศิลาจารึก ที่ไดบอกเลาความเปนไปในยุคนั้น สุโขทัยมีลักษณะ
การปกครองแบบพอปกครองลูก โดยพอขุน (ผูปกครอง) จะทําหนาที่ดูแล แกปญหาที่ประชาชนเดือดรอนดวยพระองคเอง จึง
เปนรูปแบบที่ผูป กครองใกลชิดกั บผูถูกปกครอง (ประชาชน) ต อมาในสมัยกรุง ศรีอยุธยา (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ได
เปลี่ยนการปกครองจากพอปกครองลูกมาเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ตามแบบความเชื่อของขอม ผูปกครองเปรียบเสมือน
สมมติเทพจุติลงมาเกิด มาปกครองประชาชน ความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูถูกปกครองเริ่มหางกันขึ้นทุกที ในสวนของ
อํานาจก็มีการรวมอํานาจไวที่ผูปกครองเพียงคนเดียว ในสวนของระบบการบริหารประเทศแบงออกเปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมือง
ชั้นนอก เมืองพระยามหานคร และประเทศราช โดยรวมอํานาจไวที่สวนกลาง จนถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็ ยังคง
ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยและระบบบริหารราชการแบบเดิม จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปรับปรุงระบบการบริหารประเทศเสียใหม สืบเนื่องมาจากลัทธิลาอาณานิคมของชาติตะวันตก จึงทํา
ใหจําเปนตองปฏิรูประบบการบริหารประเทศให ทันสมัย โดยเปลี่ยนมาเปนการบริหารราชการสวนกลาง มีกระทรวงตางๆ
รับผิดชอบงานดานตางๆสวนภูมิภาคแบงออกเปนจังหวัดอําเภอ โดยยกเลิกระบบเจาเมืองตางๆ และสวนทองถิ่น แตระบอบ
การปกครองประเทศยังคงเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเหมือนเดิมที่อํานาจสูงสุดอยูที่ผูปกครองเพียงคนเดียว จนถึงในป
พ.ศ. 2475 ตรงกับ สมัยของรัช กาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว เกิดกลุ มที่เรี ยกตนเองว าคณะราษฎร อั น
ประกอบด วยทหารและพลเรื อน ได ทํ าการเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย ที่ อํานาจสู ง สุ ดเป นของ
ผูปกครองเพียงคนเดียวมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจสูงสุดเปนของประชาชน โดยประชาชนจะตองเขามา
มีสวนรวมกั บการเมืองการปกครองประเทศ ซึ่ง ประชาชนสวนใหญยัง ขาดความรูความเข าใจเกี่ยวกั บระบอบการปกครอง
ประเทศแบบประชาธิปไตยที่ดีพอ ซึ่งกลุมที่ขึ้นมามีอํานาจในทางการเมืองการปกครองในยุ คประชาธิปไตยนี้คือ กลุมทหาร
และกลุมทุนตางๆ โดยผานทางนักเลือกตั้งอาชีพ ประชาชนถูกครอบงําโดยกลุมทุนที่ลงทุนโดยใชเม็ดเงินเปนหลักมากกวาใช
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อุดมการณตามระบอบประชาธิปไตย ประกอบกั บประชาชนสวนใหญของประเทศยังขาดความรูค วามเข าใจเกี่ย วกับสิท ธิ
หนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยที่ดีพอ ดังที่ศาสตราจารย ดร.ลิขิต ธีรเวคินไดอธิบายวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยไว
ดังนี้
1. ราชาธิปไตย-รัฐกษัตริย กอน พ.ศ. 2475
2. อมาตยาธิปไตย-รัฐราชการ พ.ศ. 2475 - 2516
3. ธนาธิปไตย-รัฐธุรกิจ พ.ศ. 2516 - 2554
ซึ่งรัฐธนาธิปไตยก็ยังเกิดขึ้นในยุคปจจุบันนี้ดวย ดังนั้น ประชาธิปไตย-ประชารัฐ ยังคงไมเกิดขึ้นในสังคมไทยจึงทําให
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทยลมลุกคลุกคลานมาตลอดระยะเวลา 80 ปที่ผานมา
3. ภาพรวมและปญหาที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงที่ผานมา แนวคิดที่ไดถูกนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ไดแก การ
พัฒนาใหทันสมัย และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยนโยบายการพัฒนาไดถูกกําหนดขึ้นโดยรัฐบาลซึ่งใชระบบการ
วางแผนจากส วนกลางที่ มี ลั กษณะเป น หนึ่ ง เดี ย ว กล า วคื อ ได ร วมอํ า นาจการบั ง คั บ บั ญ ชาไว ที่ ผู บ ริ ห ารประเทศหรื อ
นายกรัฐ มนตรี โดยไมได มีการกระจายอํานาจไปสู สวนตางๆ หรือผูที่มี สวนเกี่ย วของอย างแทจริ ง และปราศจากกลยุ ทธ ที่
หลากหลาย โดยไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ โดยเฉพาะในการวางแผนการดําเนินงาน
ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก ประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ไมเคยไดรับรูที่มา กระบวนการในการ
กํ าหนดนโยบายแม กระทั่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการพั ฒ นาเลย รวมทั้ ง การพั ฒ นาที่ ผ านมาเป นการพั ฒ นาที่ ไ ม ส อดคล องกั บ
สภาพแวดลอมการดําเนินงาน นอกจากนี้การเนนการพัฒนาที่เนนเชิงวัตถุและการเติบโตในเชิงปริมาณไดสงผลใหประชาชนมี
วิถีชีวิตความเปนอยูที่ตกต่ําลง ภาคชนบทลมสลาย เกิดความแตกแยกในชุมชน รวมถึงการดูดซับทรัพยากรจากภาคชนบทเพื่อ
นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมและทําใหประชาชนมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น
ในปจจุบันปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ไดแก ปญหาความขัดแยง
ทางดานสัง คมและทรัพ ยากร ซึ่ง มีสาเหตุ มาจากปจจั ยต างๆ หลายประการ เชน ปจจั ยด านความตองการใช ทรั พยากรที่
เพิ่มขึ้นทําใหนําไปสูการแยงชิงทรัพยากร และนําไปสูความขัดแยง เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดแตความตองการของคนมีไม
จํากัดจึงทําใหทรัพยากรมีไมเพียงพอกับความตองการ ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการตัดไมทําลายปาซึ่ง
สงผลใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ปญหาน้ําทวม ปญหาการบุกรุกที่ดิน เปนตน สําหรับประเทศไทยก็ไดเผชิญปญหาใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งหากเรายอนกลับไปพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแยงในสังคมและทรัพยากร ทั้งความขัดแยงระหวาง
ประชาชน ชุมชน หรือ ประชาชนและหนวยงานของรัฐ ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากกระบวนการนโยบายการพัฒนาของรัฐใน
อดีตที่ถูกกําหนดโดยคนกลุมนอยซึ่งเปนชนชั้นนําของสังคม ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
แบบรวมศูนยและรูปแบบบนลงสูลาง (Top-down) โดยกระบวนการกําหนดนโยบายและวางแผนในลักษณะดังกลาวมีมุมมอง
ในลักษณะผูใหญหรือผูมีอํานาจตองคอยอุปถัมภผูนอย และผูนอยหรือผูถูกอุปถัมภก็จะไมพยายามแสวงหาผลประโยชนหรือ
สรรหาทรัพยากรตางๆดวยตนเอง คือ มีลักษณะหวังพึ่งพิงจากผูอุปถัมภหรือภาครัฐเสมอ ซึ่งสงผลใหไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได และหวังพึ่งพิงจากรัฐเสมอไป ดังนั้น นโยบายที่ถูกกําหนดออกมาโดยผูกําหนดนโยบายจึงออกมาในรูปนโยบายที่รัฐ
เห็นสมควรวาประชาชนควรจะตองทําและประชาชนควรจะได โดยไมสนใจวาสิ่งที่รัฐตองการใหประชาชนทํานั้นเปนความ
ตองการของประชาชนหรือไม และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนไดหรือไมเพียงใด ดังนั้น การกําหนดนโยบายดวย
วิธีการดั งกลาวจึง ไม สอดคล องกับ วิถี ชีวิต หรือความต องการที่ แท จริ ง ของประชาชน ยกตัวอย างเชน เรื่องของพลัง งานที่
นํามาใชในการพัฒนาประเทศ เพราะพลังงานเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดยเฉพาะน้ํามัน ปจจุบันประเทศไทยผูกติดกับ
พลังงานน้ํามันที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเมื่อเกิดการผันผวนของน้ํามันโลก ก็จะสงผลกระทบกับการพัฒนาของไทย ดังที่
รสนา โตสิตระกู ลและหม อมหลวงกรกสิวัฒน เกษมศรี ได กลาวไว วา “นโยบายการจัดการพลังงานของรัฐ ไมทราบวาเพื่ อ
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ประโยชนของประชาชนอยางไร ทุกวันนี้ประชาชนยังเดือดรอนยังใชพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันและกาซในราคาแพง ทั้งๆ ที่
พลังงานเหลามีอยูในประเทศไทยอยางมหาศาล” และที่สําคัญปญหานี้นําไปสูชองวางกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางคนรวย
กับคนจน
เราจะเห็นไดวาการดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผานมาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางบวก กลาวคือ ทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบ โต และหลุดพนจากการเปน
ประเทศดอยพัฒนาจากการประกาศของธนาคารโลกเมื่อป 1990 (Phiboolsaravut, 1997) และการพัฒนาในแงการสงออก
สินคาอุตสาหกรรม จนขณะนี้รายไดมวลรวมประชาชาติที่มาจากการสงออกมีถึง 70% ขณะที่มาจากการลงทุนใชจายภายในมี
เพียง 30 % ในแงเศรษฐกิจซึง่ เกี่ยวพันโดยตรงกับสังคมนั่นก็คือ การกระจายรายได ความจําเริญทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัว
อยูทางภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานอยูในสภาพลาหลังถาวัดจากรายไดเฉลี่ยตอหัว
ขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ําระหวางคนรวยและคนจน หรือชองวางระหวางนาครกับชนบท ก็ยังเปนปญหาที่นาเปนหวงอยาง
ยิ่งซึ่งจะสงผลสําคัญในทางการเมืองและสังคม (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554) และผลในทางลบนั้นก็มีมากมายนานัปการ กลาวคือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองดังกลาวทําใหประชาชนในชนบทสูญเสียความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น เริ่ม
ขาดความเปนเอกลักษณ ขาดรากเหงา และความเปนอิสระในการดําเนินชีวิต การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให
ประชาชนไมกลาตัดสินใจดําเนินชีวิตเอง เนื่องจากถูกครอบงําจากภายนอกทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทขาม
ชาติตางๆ ที่เขามาลงทุนในประเทศไทยกันอยางเสรี โดยเฉพาะชุมชนชนบทซึ่งเคยมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ที่
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวก็เริ่มมีชีวิตความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มนํารูปแบบการใชชีวิตจากตางถิ่น ตางฐานเขามา ซึ่งไม
เหมาะและไมสามารถปรับใชไดกับชีวิตแบบคนในชนบท โดยจะสงผลเสียในระยะยาวตั้งแตระดับจุลภาคไปถึงระดับมหภาค
ชาวชนบทกําลังลืมความสามารถ ภูมิปญญาของตนเองไปทําใหไมสามารถพึ่งพาตนเองได ทําใหสังคมชนบทเกิดความออนแอ
ปญหาสวนหนึ่งมาจากการพัฒนาประเทศในอดีตถึงกระทั่งปจจุบันใชวิธีการวางแผนแบบบนลงสูลาง (Top-down) และการ
ครอบงําแนวคิดในการพัฒนาโดยภาครัฐ และโดยที่ภาครัฐถือวาตนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายแตเพียงผูเดียว ตลอดจน
ไมไดสรางชองทางหรือกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น อันเนื่องมาจากอคติของภาครัฐที่มีตอ
ประชาชน โดยมองวาประชาชนไมมีความรู ในขณะที่ภาครัฐเองไดกําหนดนโยบายโดยยึดแนวคิดแบบตะวันตก โดยลืมมอง
แนวคิดแบบตะวันออกที่แนวคิดแบบตะวันตกไมเหมาะและไมสามารถปรับใชได ดั งที่เอนก เหลาธรรมทัศน ไดเขี ยนไวใ น
หนังสือบูรพาภิวัฒน ตอนหนึ่งวา (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2554 : 5)
“ตั้งแตสมัยรัชกาลที่สามเปนตนมา เราอยูในประเทศที่ประเทศตะวันตกเปนใหญ ชาวตะวันออกมักเห็นฝรั่งเกงกวา
เหนือกว า มีอํานาจมากกว า มั กเชื่อกันวาวิช าการ ความรู หรือเทคโนโลยี ข องตะวันตกเหนื อกวาเรา มักมองกั นวาคนจบ
การศึกษาจากประเทศตะวันตกเหนือกวาเรา มักมองกันวาคนจบการศึกษาจากประเทศตะวันตกนั้นตองเกง หรือเปนเลิศกวา
คนจบในประเทศ การดําเนิ นนโยบายต างประเทศก็คื อการคิด วาไทยจะยื นอยูต รงไหน จะตามหลัง ใครในหมูม หาอํานาจ
ตะวันตก บรรพชนและพวกเราในรอบกวาสองรอยปที่ผานมานี้ ลวนมีชีวิตกันอยูในยุคที่ตะวันตกเปนผูนําและตะวันออกเปนผู
ตาม”
ทั้งนีป้ ระเทศตะวันตกที่เอนก เหลาธรรมทัศน กลาวถึง คือ ประเทศในยุโรปและอเมริกา สําหรับประเทศตะวันออก
คือ ประเทศในเอเชีย อัฟริกา และลาตินอเมริกา โดยมองวาในปจจุบันและอนาคต โลกกําลังจะเปลี่ยนขั้วอํานาจจากความ
ยิ่งใหญและความเจริญของตะวันตกมาเปนตะวันออก โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ
เปนผูนําในด านตางๆ ไม วาจะเป นเศรษฐกิ จ สัง คม หรือการเมื องก็ต าม ดั งนั้ น แสดงใหเ ห็นวา ตะวันออกย อมมีสิ่ งดี และ
ทรัพยากรมากมายที่จะสามารถพัฒนาตนเองใหยิ่งใหญและที่สําคัญพึ่งตนเองไดโดยไมตองไปลอกเลียนแบบใคร ประเทศไทย
เองต องหั นกลั บ มาดู ตัวเราวา ประเทศเราก็ มี สิ่ง ดี ๆและทรั พยากรมากมายแต ทํ าไมประเทศยั ง ไม พั ฒนา ซึ่ งคงตอ งมีการ
เปลี่ยนแปลงและปฎิรูปครั้งใหญ โดยเฉพาะการปฎิรูปความคิดของคน การที่ภาครัฐไมไดเขาใจถึงสภาพชนบทอย างแทจริง
หรือมีอคติตอการกําหนดนโยบายโดยเนนที่ภ าคอุตสาหกรรมเปนหลัก แนวทางการพัฒนาที่รับมาจากตะวันตก โดยเฉพาะ
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หลักสูตรการศึกษาทําใหสังคมชนบทถูกครอบงําจากภายนอก และทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยภาคชนบทตองถูก
บีบคั้นสําหรับตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม สงผลใหชุมชนเกิดความออนแอ อีกทั้งโครงสรางทางสังคมไทยมีลักษณะสังคมที่
เนนชนชั้นนํา ซึ่งชนชั้นนําคือผูที่มีอํานาจในการปกครอง ในการที่จะชี้ชะตาบุคคลที่อยูภายใตปกครองใหเปนไปตามครรลองที่
พวกเขาตองการ ดังนั้น เมื่อมองโครงสรางของสังคมในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา จะเห็นไดวาลักษณะโครงสรางของ
สังคมจะมีรูป รางเป นพีร ามิ ด โดยมี ชนชั้นผู นําซึ่ งมี จํานวนน อยอยูบ นยอดของพี รามิ ด ขาราชการจะเปนผู รับ ใชช นชั้นผูนํา
เหลานั้น และมีมวลชนเปนฐานของพีรามิ ดซึ่งไมมีบทบาทมากมายอะไรนักภายในสั งคม (พรชัย เทพปญญา, 2548) ดั งนั้ น
เมื่อมองตามลักษณะแนวคิดชนชั้นนํา นโยบายสาธารณะที่กําหนดออกมาจึงเปนไปตามความตองการของผูที่กําหนดนโยบาย
โดยไมไดสนองตอบความตองการของประชาชน หรือ ไมสามารถแกปญหาของประชาชนได ซึ่งตรงกับที่ Dry และZeigler ได
อธิบายไววาระบบการเมืองจะมีโครงสรางคลายรูปพีระมิด กลาวคือ อํานาจจะมารวมอยูที่ยอดของพีระมิด และอํานาจนั้นเกิด
มาจากบทบาทและตําแหนงที่ได มาจากสถานภาพทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูทรงอํานาจมักจะเปนผูที่มีต ําแหน ง
สําคัญในธุรกิจการเงิน การทหาร หรือสถานภาพทางการเมืองอื่นๆ อํานาจจะอยูในกลุมชนชั้นนําตลอดเวลา ถึงแมจะมีการ
เลือกตั้งอํานาจทั้งหลายก็ยังคงอยูในมือของคนกลุมเดิมอยางไมเคยเปลี่ยนแปลง (Dry and Zeigler, 1972)
4. แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาในการบริหารการพัฒนาประเทศ
4.1 การบูรณาการการทํางานระหวางองคการภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ
ในอดีตนั้นอาจมองวา ภาครัฐและภาคเอกชนเปนคนละสวนกัน แตเมื่อศึกษากันอยางถองแทแลวจะพบวาภาครัฐ
และภาคเอกชนมีสวนสัมพันธและเกี่ยวของกันเปนอันมาก โดยดูไดจากในการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ผานมาภาครัฐไมสามารถ
ทํางานไดอย างรวดเร็วและทันการณ ตองมีภ าคเอกชนเขามามีส วนร วม เชน ป ญหา Tsunami ในประเทศไทยเมื่อเดือน
ธันวาคมป พ.ศ. 2547 หรือปญหาน้ําทวมครั้งใหญในเดือนกันยายนป พ.ศ. 2554 – ตนป พ.ศ. 2555 ที่ผานมา จะเห็นไดวา
หากเรารอพึ่งพิงการชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว หรือถาภาคเอกชนไมไดเขามามีสวนรวม ปญหาที่เกิดขึ้นคงมากมาย
มหาศาลมากกวานี้ เพราะหากเรามองใหดี แลวจะพบวาภาครัฐยังคงตองรอกฎระเบียบ การอนุมัติอยางเปนทางการในการ
ชวยเหลือและใหบริการประชาชน กอใหเกิดความลาชา (Red-tape) สําหรับภาคเอกชนหรือธุรกิจนั้นสามารถตัดสินใจและ
ปฏิบัติไดเลย สงผลใหเกิดความรวดเร็วในการแกไขปญหาและการใหบริการลูกคาหรือประชาชน
4.2 เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐตองยึดมั่นและรวมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนน การ
มีสวนรวมของประชาชน
ปญหาที่สําคัญของประเทศไทย คือ การทุจริต คอรัปชั่น ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม โดยผูที่มีอํานาจในหนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่ของรัฐเปนผูแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ และกระทําผิดเอง โดย
สาเหตุของปญหานั้นมาจากที่สังคมไทยเปนสังคมที่มองประโยชนเฉพาะหนา นึกถึงประโยชนสวนตน และเคารพผูอุปถัมภจน
นําไปสูการมีผลประโยชนรวมกันและเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนั้น เมื่อมีเรื่องของผลประโยชนไมวาจะเปนผลประโยชนสวน
ตนหรือผลประโยชนสวนรวมก็จะนําไปสูความขัด แยงตั้งแตร ะดับจุลภาคไปถึงระดับมหภาค คือความขัดแยง นั้นมี ไดตั้งแต
ระดับครอบครัวไปถึงระดับประเทศ และความขัดแยงนําไปสูการสูญเสีย โดยเฉพาะประเทศไทยติดอันดับประเทศที่สู ญเสีย
และมี ประชาชนลมตาย เปนอั นดับ 3 ของโลก รองจากประเทศอิรั ก และอัฟ กานิ สถาน ตามลําดับ และต นเหตุ ของความ
ขัดแยงเอง บางครั้งก็มาจากภายนอกประเทศ เชน โครงการทดลองขององคการบริหารการบินอวกาศสหรัฐ (นาซา) เขามาที่อู
ตะเภาก็ เปนสาเหตุที่ นําไปสูการถกเถี ยงและเกิดความขัดแยง ไดใ นที่สุ ด ดั งนั้น แนวทางที่จะนํามาใชในการแกไ ขปญ หาที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ ก็คือการนําหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีมาปฏิบัติใช โดยหลักธรรมาภิบาลประกอบไปดวยองคประกอบและหลักการที่สําคัญคือ หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักความคุมคา หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักการมีสวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน, 2543) โดยผูเขียนมีความเห็นวาปญหาที่สําคัญหรือตัวแปรที่สําคัญ ที่จะทําใหหลักธรรมาภิบาลเกิดขึ้นไดจริงและนําไป
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ปฏิบัติไดอยางประสบความสําเร็จ คือ ทุกภาคสวนตองเขาไปมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและ
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กับเรื่องตางๆ
4.3 ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการการบริหารการพัฒนาประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการพูดถึงการมีสวนรวมของประชาชนกันมาก แตคงไดแตพูด
เพราะในความเป น จริ ง แล วการเข ามามี ส ว นร วมของประชาชน แทบจะเป นเพี ย งเครื่ อ งมื อและวิ ธี การในการแสวงหา
ผลประโยชนของผูมีอํานาจ ยกตัวอยางเชน การทําประชาพิจารณ (Public Hearing) การลงประชามติ มักจะใหประชาชน
ไปนั่งฟงและใหแสดงความคิดเห็น โดยเก็บเอกสารการลงทะเบียนและภาพถายประกอบไวเปนหลักฐานแตมิไดนําผลการลง
ความคิดเห็นจากประชาชนไปพิจารณาและวิเคราะหจริง ดังนั้นประชาชนจึงกลายเปนเพียงเครื่องมือสําคัญ ในการแสวงหา
ผลประโยชน จากผู มีอํานาจ ทั้ ง ๆที่ ประชาชน เป นผู มีส วนได ส วนเสี ย (Stakeholder) ที่ สํ าคั ญ ในการพั ฒนาและผู ไ ด รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาในดานตางๆ แตสิ่งรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําไมไดทําเพื่อประโยชนของประชาชน ทําให
ปญหาตางๆยังคงมีอยู และประชาชนก็ยังยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ย่ําแยเชนเดิม เชนเดียวกับในกรณีปญหาที่เกิดขึ้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรในดานตางๆ อยางมหาศาล ซึ่งไมวาปญหาที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจาก
อะไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุด หนวยงานที่จะเขาไปแกไขปญหาจะตองยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ดังที่พระเจาอยูหัวไดทรง
ตรัสไว และที่สําคัญที่สุดตองสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดและแกไขปญหารวมกัน
4.4 มุงเนนการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและคุณภาพ
คนเปรียบเสมือนทุนและทรัพยากรที่มีความสําคัญมากตอการพัฒนาและความเจริญของประเทศ กลาวคือ ตอให
วัตถุ เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามากเพียงใด หากคนพัฒนาตามไมทัน หรือไมมีความรูเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีใหเกิด
ประโยชนก็จะไมเกิดคุณคาใดๆ ซึ่งปจจัยและตัวแปรสําคัญที่จะทําใหคนมีคุณภาพและศักยภาพในการแขงขันและการใชชีวิต
ในสัง คมได อยางมีความสุข คือ การศึ กษา และการศึ กษาที่ ดีก็เ ปนเรื่ องที่จําเปน ดั งนั้น นอกจากบทบาทของผูเรีย นที่จะ
แสวงหาความรูเปนเรื่องที่สําคัญแลว บทบาทของผูสอนยังมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่ยากสําหรับผูสอนคือการสอนให
คิด เป น การสอนให ถูกต องและเกิ ด ประโยชน ต อตั วผู เ รี ย น ดั ง ที่ ผู เ ขี ย นได อานหนั ง สื อเรื่ อง “ทั กษะแห ง อนาคตใหม :
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” (James Bellanca and Ron Brandt, 2554) ซึ่งเขียนโดยนักวิชาการหลายทาน และหนึ่งใน
นั้นคือ เฮาเวิรด การดเนอร ไดเขียนเรื่อง “จิตหาลักษณะสําหรับอนาคต” โดยเฮาเวิรด การดเนอร มองวาจิตที่ควรปลูกฝง
สําหรั บ อนาคต คื อ จิ ตที่ เ กี่ ย วข องกั บ การรู คิ ด เป นหลั ก มี สามลั กษณะ ได แ ก จิ ต เชี่ย วชาญ (Disciplined mind) จิ ต รู
สังเคราะห (Synthesizing mind) และจิตสรางสรรค (Creating mind) อีกสองลักษณะที่เหลือเกี่ยวของกับความเปนมนุษย
นั่นคือ จิตรูเคารพ (respectful mind) และจิตรูจริยธรรม (Ethical mind) ซึ่งจิต 5 ลักษณะแหงอนาคตที่กลาวไป ผูเขียน
มองวาเปนเรื่องที่สําคัญและควรอยางยิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษาของประเทศจะตองนําไปพิจารณาและบรรจุ
อยูในมาตรฐานและแผนการเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ในทุกระดับชั้น คือ ผูเขียนมองวาตองมีการสอนและปลูกฝงในทุก
ระดับ แมกระทั่งในครอบครัวเอง พอ แม ผูปกครองก็ควรนําไปฝกและสงเสริมลูกหลานใหมีความรู ความคิดใน 5 ลักษณะนี้
เพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีคุณคาและความสุขในการอยูในสังคม โดยเฉพาะการไมสรางความเดือดรอนและปญหาใหกับ
สังคม อีกทั้งการสงเสริมในเรื่องภูมิปญญา (Wisdom) ใหกับประชาชนในการที่จะสามารถพึ่งตนเองได โดยเฉพาะภูมิปญญา
ทองถิ่นที่นับวันจะเลือนหายไปทุกที เนื่องจากการถูกกลืนจากวัฒนธรรมตะวันตกและการลอกเลียนแบบตางชาติ โดยเฉพาะ
ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม การถูกรุกทางวัฒนธรรมจากประเทศตางๆ ทําใหประเทศไทยสูญเสียความเปนไทย โดยเฉพาะใน
เรื่องการแตงกายและภาษา ซึ่งเปนวัฒนธรรมและเอกลักษณที่สําคัญประจําชาติ อยางเชน ประเทศจีนและญี่ปุนซึ่งเนนความ
เปนชาตินิยมก็ยังคงใชภาษาของตนเอง ยังคงรักษาเอกลักษณประจําชาติไว โดยเปนสิ่งที่ประเทศอื่นๆลอกเลียนแบบไดยาก
ประเทศไทยมีภาษาไทยที่เปนของชาติเราเองเราก็ ควรรักษาและสงเสริมใหคนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยพูดภาษาไทยและใช
ภาษาไทยใหถูกตอง
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4.5 การจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเพื่อสงเสริมและใหกําลังใจคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ประเทศมาเลเซียเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยและความซื่อตรง โดยมี
การจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ ขึ้นมาอยางเปนรูปธรรม โดยมีชื่อวา “สถาบันพัฒนาความมั่นคงแหงมาเลเซีย (The
Integrity Institute of Malaysia หรือ IIM.) โดยดําเนินงานโดยรัฐบาลซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการเขามาดูแล โดยแผนการ
จัดตั้งมี เปาหมายที่สํ าคัญ 5 ประการ คื อ 1. การลดการทุจริต การประพฤติ มิชอบ และการฉอราษฎร บังหลวงอยา งไดผ ล
2. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ และลดการทํางานที่ยุงยากยืดยาว (Red Tape) 3. สรางประมวลจริยธรรมใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 4. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และ 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู ของ
ประชาชนใหดีขึ้น ซึ่งจากเปาหมายทั้ง 5 ประการจะเห็นไดวามีความครอบคลุมในทุกสวน และทั้ง 5 ขอก็มีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน โดยในการพัฒนาไมลืมที่จะมองขามความสําคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งถือไดวาเปนรากฐานและภูมิคุมกันที่ดีใน
การพัฒนาดานอื่นๆ ดังที่กลาวไปผูเขียนตองการเสนอใหมีการจัดตั้งสถาบันหรือองคกรที่ดูแลและใหรางวัลในการสงเสริมคนดี
ใหทําดี เพราะผูเขียนมองวาเราควรมีการยกยองและชมเชยคนทําดี และเปนตัวอยางที่ดีในสังคม อยางนอยเปนแรงจูงใจซึ่งจะ
สงผลดีตอประเทศในระยะยาวตอไป
4.6 สงเสริมและสรางประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นอยางแทจริง
คําวาประชาธิปไตย (Democracy) อยูคูกับสังคมไทย ประเทศไทยมานาน ตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ.2475 จวบจนปจจุบันเปนระยะเวลา 80 ป หากจะ
กลาววาที่ผานมาประเทศไทยประสบความลมเหลวในการสรางประชาธิปไตย เพราะการมีสวนรวมของประชาชนในการสรรหา
ตัวแทนใหไปทําหนาที่ แทนตนเองนั้นยังไม ไดเปนไปดวยความเขาใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางแท จริ ง
ประชาชนสวนใหญของประเทศโดยเฉพาะในชนบทที่เขามามีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยดวยความรูความ
เขาใจตามอุดมการณประชาธิปไตยนั้นมีนอยมาก ดังนั้น จึงตองรูเหตุแหงความลมเหลวแหงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
การรูเหตุแหงความลมเหลวของการสรางประชาธิปไตยจะเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูความเขาใจในปญหาตางๆ ของการสราง
ประชาธิปไตย อันจะนําไปสูความสําเร็จของประชาธิปไตยในประเทศ และที่สําคัญควรมีการสงเสริมใหประชาชนรูและเขา
ใจความเป นประชาธิ ป ไตยตั้ ง แต อายุ ยั ง น อ ยเพื่ อให เ กิ ด การซึ ม ซั บ และตระหนั ก ถึ ง ความสํ าคั ญ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีผลตอการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย โดยกลยุทธและแนวทางที่สําคัญ คือ กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
แผนการเรียนและนํารายวิชาที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยใหอยูในหลักสูตร เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
ทุกคนได เรียน การเรี ยนรูระบบราชการตองเรียนรูร ะบบการเมืองการปกครองคูข นานไป เพราะระบบราชการอยูภายใต
ระบอบการปกครอง ไมวาจะเปนการปกครองรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นมีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่ตองใหคนไทยทุกคนเรียนรู
เขาใจรูปแบบและระบอบการปกครองประเทศ จะตองสรางประชาธิปไตยใหสําเร็จดวยจิตวิญญาณของคนภายในชาติ ถาไม
สรางประชาธิปไตยใหสําเร็จก็ไมมีทางที่ประเทศจะเปนประชาธิปไตยได โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากรัฐธนาธิปไตย (รัฐธุรกิจ) ที่
นักธุรกิจมีบทบาทสําคัญและเขามาบริหารประเทศ มาเปนรัฐประชาธิปไตย (ประชารัฐ) ที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
การปกครองโดยประชาชนและเพื่อประโยชนของประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอยางแทจริงและนําไปสู ความ
ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ
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กรอบแนวคิดในการบริหารการพัฒนาประเทศ
Conceptual in National Development Administration
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การสงเสริมและสรางประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นอยาง
แทจริง

การบริหารการพัฒนา
-เศรษฐกิจ
-สังคม
-การเมือง

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และบรรษัทภิบาล

การมีสวนรวมของประชาชน

การบูรณาการการทํางานระหวางองคการภาครัฐและ
ภาคเอกชน

การจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

การพัฒนาประเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการบริหารการพัฒนาประเทศ
จากกรอบแนวคิดขางตน สามารถอธิบายไดคือ การพัฒนาตองเริ่มจากคนหรือทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนทรัพยากรที่
สําคัญและมีคามากที่สุดในการบริหารงาน เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติและไดรับผลจากการปฏิบัติ ดังนั้น มนุษยจะตองมีความรู
มีสติปญญาที่จะสรางสรรคและทําในสิ่งที่ดีที่กอใหเกิดประโยชน นําไปสูการสรางความรูความเขาใจ รวมถึงจิตสํานึกความเปน
ประชาธิปไตยใหสมบูรณ เนื่องจากมนุษยหรือประชาชนตองเขาไปเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับรูปแบบการปกครองและการ
บริหารประเทศ ผูนําและเจาหนาที่ของรัฐรวมทั้งประชาชนจะตองปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมจะตองนําหลักบรรษัทภิบาล ไปปฏิบัติใชเชนเดียวกัน โดยในการทํางานและทํา
กิจกรรมทางสังคม จะตองเนนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อใหประชาชนรับรูและลดความขัดแยงที่จะเกิ ดขึ้น อีกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองทํางานแบบบูรณาการพึ่งพาอาศัยและรวมมือกัน สนับสนุนการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน สุดทายควรมีการจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรทางดานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นมา เพื่อวางแนวทางในการทํางานที่
1290 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education
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ดี สุจริต โปรงใสและสงเสริมใหรางวัลคนที่ทําดี ทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาและเปน
ตัวอยางแกสังคม โดยตัวแปรและปจจัยตางๆ เหลานี้ก็จะนําไปสูการบริหารการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองใหมีการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม สอดคลองกับประเทศไทย จนนําไปสูการพัฒนาประเทศ
5. บทสรุป
การบริหารการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แม จะเป นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลตอการบริหารการพัฒนา
ประเทศก็จริง แตมิติและตัวแปรที่สําคัญและมีคายิ่งกวานั้นคือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษยที่อยูในประเทศ หลายคนคงเคยได
ยินคํากลาวที่วา “มนุษยเปนทั้งผูสรางและผูทําลาย” หากมนุษยมีความรู ไดรับการพัฒนาที่ดี ใหมีศักยภาพ และมีจิตสํานึกที่ดี
พอ มนุษยผูนั้นก็จะสรางประโยชนมหาศาล ในทางตรงกันขามหากมนุษยไรคุณภาพ ดอยพัฒนา ขาดจิตสํานึกที่ดีก็อาจเปนผู
ทํ า ลายได ใ นเวลาเดี ย วกั น ดั ง นั้ น ผู เ ขี ย นเล็ ง เห็ น ว า มนุ ษย คื อ ตั วแปรที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ในการสร า งสรรค สั ง คมให ดี แ ละ
เจริญกาวหนา เพราะเหตุนี้ การพัฒนาที่สําคัญที่สุดควรมุงพัฒนามนุษย การใหการศึกษา ใหความรู ใหปญญา เพราะจะสงผล
ใหเขาสามารถพึ่งพาตนเองได นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งที่สําคัญกวาความรูก็คือพฤติกรรมที่ถูกอบรมเลี้ยงดู กลอม
เกลาใหเปนคนคิดดี ทําดี เพราะการพัฒนาในทุกดานตองเริ่มที่ตนเองกอน ตองเริ่มจากภายในออกไปสูภายนอก เมื่อตนเองดี
ครอบครั วดี สัง คมดี ประเทศชาติก็จะดี และเมื่อถึ งเวลานั้ น การพั ฒ นาประเทศให เจริ ญ กาวหน าเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป
6. เอกสารอางอิง
ติน ปรัชญาพฤทธิ์. การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปญหา. (พิมพครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544.
พรชัย เทพปญญา. การศึกษารัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 เพื่อนําไปสูระบบการเมืองใหม The Study of Problem for
New Political System
ลิขิต ธีรเวคิน.วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)”
รายงานประจําป 2541-2543.กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2543
เอนก เหลาธรรมทัศน .บูรพาภิวัตน : ภูม-ิ รัฐศาสตรและเศรษฐกิจโลกใหม.กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554
James Bellanca and Ron Brandt .ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21=21st century skills
:Rethinking how students learn.กรุงเทพฯ: โอเพนเวิลดส, 2554.
Piboolsravut, Priyanut. An outline of Buddhist economy theory and system. Dissertation Doctor of
Philosophy. Simon fraser University, 1997.
Thomas R.Dye and L.Harman Zeigler. The Irony of Democracy. California : Wadsworth Publishing Company,
1972
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เศรษฐกิจดิจิทลั ภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังของภาครัฐ
Digital economy under the framework of Public Finance
บรรพต กิติสุนทร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
bikbki@hotmail.co.th
บทคัดยอ
ภายใตกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโลก นําไปสูการแสวงหาแนวทางเพื่อผลประโยชน
และความอยูรอดของแตละประเทศในมิติดานเศรษฐกิจ และสังคม ทุกประเทศลวนไดรับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งนี้ ประกอบกับปจจัยดานการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การรักษาสมดุลของประเทศมหาอํานาจ และความขัดแยงระหวาง
ประเทศที่กระจายตัวอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้
ไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในการใชเปนกลไกที่สนับสนุนนโยบายการคลังของประเทศ เพื่ อพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมให มี
ประสิทธิภาพ และสงผลใหเกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม แมแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลจะชวย
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได แตการวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวกลับทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงควรมีการสรางระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความสมดุล การมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล แตยืดหยุนได
ของผูบริหารประเทศ การพัฒนาตลาดใหมีการแขงขันที่เขมขนอยางเสรีและเปนธรรม ประกอบกับการกระตุนอุปสงคอยางรอบดาน
และพัฒนาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ดวยแนวทางนี้จะทําใหเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมในการใชแนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
คําสําคัญ: เศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐกิจดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล
Abstract
Under the current economic and social changes of the world, to seek ways to benefit and survival
of the each country in economic and social dimensions of all countries are affected from current changes
at this time. Along with the global economic slowdown, the balance of power and the conflict between
the dispersed in various regions of the world. The concept of digital economy which are consistent with
this change often have played an important role in the use of a mechanism that supports the fiscal policy of
the country. To develop the new economy effectively and resulted in the expansion of the economy as
well, however, even the concept of digital economy to help develop the economy of the country. But planning
to propel such policies do not fully as it should be. Digital development plan for the country's economy
and society should be to create a digital ecosystem with the balance, having a long-term vision of Executive
yet flexible countries. The market development to have the intense competition as free and fair. According
to the stimulation of demand slowdown. And development of safety on the cyber world. With this approach
will lead to success concretely in the digital economy to develop the country's economic systems.
Keywords: public finance, digital economy, digital ecosystem
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1. บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก ทํ าใหสภาพแวดลอมของการพัฒ นาประเทศไทยในป จจุ บันและที่จะเกิดในอนาคต 20 ป เปลี่ย นไปอยางมีนัยสํ าคั ญ
โดยสภาพแวดลอมดังกลาวนี้เปนทั้งเงื่อนไข ปญหา และความทาทายที่ประเทศไทยจะตองเผชิญในปจจุบัน และในอนาคตอัน
ใกล ทั้งนี้ จะเห็นไดวารัฐบาลไทยก็ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความทาทายของประเทศไทยที่จะแกไข และปรับปรุงทิศทางการขับเคลื่อนประเทศดวยการใชป ระโยชน
สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล Don Tapscott (2014) ไดอธิบายลักษณะสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจใหมวา มีลักษณะเป น
เศรษฐกิจแหงองคความรู เศรษฐกิจใหมนี้จะขึ้นอยูกับความรู การเขาถึง และการประยุกตใชขอมูลเพี่อใหมีตัวเลือกหลากหลาย
หรือมีความเปนไปไดมากขึ้นอยูกับผูบริโ ภค แนวทางเศรษฐกิจใหมจะเปลี่ย นเป นระบบดิจิทัล ขอมูล ทั้งหมดจะถูกแสดงใน
รูปแบบไบนารี่ (Binary) ขับเคลื่อนดวยหนวยงานยอยๆ ลําดับขั้นตอนขององคกรแบบดั้งเดิมที่มีโครงสรางเปนลําดับขั้นและไม
ยืดหยุนจะกลายเปนองคกรแบบแยกสวนและไหลรื่นไปกับทีมงานระยะสั้นที่มีความยืดหยุนสูง มีเครือขายแบบบูรณาการ โดย
ปราศจากคนกลาง ซึ่งจะยายไปขึ้นอยูกับหวงโซอาหารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหม ประกอบกับการหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน
เชน อุต สาหกรรม 3 กลุม มาบรรจบกั น (การสื่ อสาร คอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมการผลิต เนื้อหา) ที่ จะเปนโครงสราง
พื้นฐานสําหรับการสร างความมั่ งคั่งของทุ กภาคสวน มีเปนเศรษฐกิจแหง นวัตกรรม กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมถึงการที่ผูบริโภคเปนผูรวมผลิต การแบงสวนระหวางผูผลิตและผูบริ โภคจะถูกทําให
เลือนราง เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหผูบริโภคมีสวนรวมอยางใกลชิดในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ
ของตนเอง สามารถปรับแตงเปนพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของเขา มีความฉับไว เวลาของการ
สั่งซื้อ การสรางและการสงมอบผลิ ตภัณฑและบริการ จะหดตัวลงอยางมากอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีส ารสนเทศดิจิ ทั ล
(วศิน เหลี่ยมปรีชา, 2559 หนา 172-176)
จากลักษณะระบบเศรษฐกิ จโลกที่ มีพั ฒนาการอยางตอเนื่องจากข อความในขางตน จะเห็ นไดวา ลั กษณะสํ าคั ญ
เหลานี้สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ และระหวางประเทศอยางชัดเจน จนนําไปสู
การแสวงหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนาในลักษณะที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งหนึ่งในแนวทางสําคัญคือ แนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อกาวตามใหทันสูกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. แนวคิดจุดมุงหมายของนโยบายการคลังของภาครัฐ
จุ ด มุ ง หมายของนโยบายการคลั ง ของภาครั ฐ ก็ เ พื่ อให ป ระเทศเจริ ญ ก า วหน า อย า งมี เ สถี ย รภาพ ประชาชน
ภายในประเทศกินดีอยูดี และมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม ภาครัฐมีหนาที่ทําใหประชาชนภายในประเทศไดรับ สวัสดิการ
สูงสุดจากทรัพยากรของชาติที่มีอยูอยางจํากัดโดยใชนโยบายการคลัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิ จ ซึ่งเปาหมายหลัก
ของนโยบายการคลั งสํ าหรั บประเทศไทยและประเทศกํ าลั ง พัฒ นาอื่ นๆ ไกรยุท ธ ธี รตยาคี นันท (2540) ไดแ บ งออกเป น
4 ประการ ไดแ ก การมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจั ดสรรทรัพ ยากร การกระจายรายได อย างเป นธรรม การมี เสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ และการเติมโตทางเศรษฐกิจ
เปาหมายแรก คือ การจัดสรรทรัพยากร (allocation) อยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีหนาที่จัดสรรทรัพยากร เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดหรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อใหเกิดการสูญเปลานอยที่สุด โดยภาครัฐยังมีหนาที่จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาและ
บริการที่ภาคเอกชนไมตองการผลิต เนื่องจากผลิตแลวไมมีกําไร เชน การปองกันประเทศ และการดําเนินความสัมพันธไมตรี
ระหว างประเทศ สิ นค าหรื อบริ การเหล านี้ มี ลั กษณะของการไม ส ามารถกี ด กั นผู อื่นให บ ริ โ ภคได (no exclusion) และ
การบริโภครวมกันได (joint consumption or nontrivial) ซึ่งเรียกวา “สินคาสาธารณะ” เมื่อจําเปนตองมีภาครัฐเพื่อผลิต
สินคาสาธารณะ ภาครั ฐจํ าเป นต องเก็ บภาษี อากร เพื่อโยกย ายทรัพ ยากรจากภาคเอกชนมาใช ในกิ จกรรมเพื่ อประโยชน
สวนรวมในประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ภาครัฐยังจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา
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และน้ําประปา ในประเทศไทยสินคาสาธารณะเหลานี้มักผลิตโดยรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง รัฐวิสาหกิจ (state enterprises or pubic
enterprises) ก็หมายถึง หนวยงานที่รัฐบาลเปนเจาของและสามารถเขาไปควบคุมนโยบายและการดําเนินงาน ซึ่งมีลักษณะ
สถานะภาพกึง่ เอกชนและกึ่งหนวยงานของรัฐบาล ทําใหภาครัฐสามารถเขาไปควบคุมนโยบายได เนื่องจากรัฐบาลจะมีหุนสวน
ในหนวยงานเหลานี้มากกวารอยละ 50 บทบาทของรัฐวิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจมีคอนขางสูง ซึ่งมีผลตอขนาดของภาครัฐ
และบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เปาหมายที่สอง คือ การกระจายรายได (distribution) อยางเปนธรรม การกระจายรายไดที่เปนธรรมเปนการนํา
รายไดที่จัดเก็บจากผูที่มีฐานะดีในสังคม และจัดสรรใหคนดอยโอกาสในสังคม โดยทางตรงดวยการใหเงินชวยเหลือคนยากจน
คนพิการ และคนชรา หรือโดยทางออมดวยการจัดใหมีการบริการสังคมหรือสวัสดิการทางสังคมตางๆ เชน การรักษาพยาบาล
ฟรี การศึกษาฟรี เปนตน การกระจายรายไดเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีเทียบเทาประเทศพัฒนาแลวนั้น จําเปนตองใช
เงินจํานวนมาก ซึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่มีทรัพยากรอันจํากัด ก็จะใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรที่มุงกระจายรายได
เปนธรรมเพียงอยางเดียว เชน การประกันรายไดใหคนชราในประเทศและคนยากจนใหมีรายไดต่ํา เหมือนกับรัฐสวัสดิการใน
ประเทศที่พัฒนาแลว ก็สามารถกระทําได แตอาจทําใหฐานะทางการคลังของประเทศออนแอลง และอาจถึงขั้นลมละลายได
เปาหมายที่สามและเปาหมายที่สี่ เปนเปาหมายระดับมหภาค เพื่อใหเกิดการมีเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (stabilization) มีความสําคัญมาก โดยมีเปาหมายที่ใหเศรษฐกิจเติบโตใน
อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตามศักยภาพของเศรษฐกิจ ทําใหรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเปน เงินเฟอ การวางงาน อัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการขาดดุลการคลัง และหนี้สาธารณะในระดับที่
ไมกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไมเปนภาระทางการคลังมากจนทําใหเสียวินัยทางการคลัง ดังนั้น นโยบาย
การคลั ง ซึ่ งประกอบด วยมาตรการรายจ ายและภาษี อากร จึ งถู กใช ในประเทศกําลั งพั ฒ นาเพื่อทําใหเ กิ ดเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ
เปาหมายสุดทาย คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากรายไดตอ
หัวของประเทศกําลังพัฒนาต่ํากวาประเทศที่พัฒนาแลวอยูมาก การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสําคัญสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาเพื่อใหรายได ตอหัวไลทั นประเทศพัฒนาแลว การมีอัต ราเติ บโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอั ตราที่สูงขึ้ นและ
เหมาะสม เปนเปาหมายหนึ่งของรัฐบาลไทย ซึ่งมีความเปนรูปธรรมตั้งแตเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1
ในป พ.ศ. 2504 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ใชอยูในปจจุบัน
ประเทศไทยจัดได วาเปนประเทศกําลังพัฒ นาที่เติ บโตในอัตราที่สูงมาก แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 ไดเนนภาคเอกชนในระบบตลาดเสรี ใหเปนกลไกหลักในระบบเศรษฐกิจ โดยภาครัฐเปนผูสนับสนุนในการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ รวมถึงโครงสรางและบริการพื้นฐาน เพื่อเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตอมาไดปรับจากนโยบายที่เนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา มาเปนนโยบาย
สงเสริมการผลิตเพื่อสงออก การสงออกของไทยจึงเปนกลไกที่สําคัญ ที่ทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตในหลายทศวรรษที่ผานมา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสได
มุ ง เน นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จดิ จิทั ล โดยพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร างพื้ นฐานโทรคมนาคมของประเทศให ทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
3. ความเปนรูปธรรมของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
ภายใตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศมหาอํานาจยังขาดทิศทางที่
ชัดเจน ซ้ํารายยังเกิดความขัดแยงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก รวมถึงผลพวงจากเหตุการณ
การกอการรายในประเทศตางๆ เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอาศัยรายไดการสงออกจากอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
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การทองเที่ ยวเปนหลักจึงไดรับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับภาวะราคาพืช ผลทางการเกษตรหลายชนิดที่ตกต่ํา หนี้ภ าค
ครัวเรือนที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทําใหความสามารถในการใชจายของภาคประชาชนเปนไปอยางฝดเคือง
ในสถานการณเช นนี้ ประเทศไทยจึงจํ าเปน ตองปรับ ตัวอย างเร งดวน หนึ่ งในเครื่องมือชิ้ นสําคั ญที่ทั่วโลกใหการ
ยอมรับ วาสามารถนําพาประเทศให พนจากวิกฤตนี้ได นั่นก็คื อ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ ง สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2560) ไดใหความหมายวา เปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาไอที (IT) หรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใชเวลานอยลงและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา และบริการตาง ๆ
เพื่อใหเราแขงขันกับชาติตาง ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุคปจจุบันที่การใชสมารทดีไวซ (Smart Device) ตาง ๆ ไมวาจะเปน
สมารทโฟนและแท็บเล็ต ติดตอสื่อสารกันผานเครือขายไรสายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เชน 3G, 4G ซึ่งใชงานได
งายกวา คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Personal Computer) อยางในอดีตมาก ทําใหเกิดการใชงานในวงกวาง แมกระทั่งในคนที่
ไมเคยใชคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตมากอน ซึ่งทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ
จะเห็นไดวาภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลลวนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และเปนพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสําหรับภาคธุรกิจอื่น โดยทําหนาที่เชื่อมโยงภาคการผลิต ภาคบริการ แหลงเงินทุน และผูบริโภค ใหใกลชิดกันแมจะ
อยูตางสถานที่กันคนละมุมโลกก็ตาม รวมถึงชวยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรมที่หลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยพัฒนาหนวยงานราชการ สู e-government อยางเต็มรูปแบบ สรางโอกาสใหกับประชาชนอยางเทา
เทียม เพื่อการเรียนรู การเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐ การสรางอาชี พและเพิ่มรายได ลดชองวางทางสังคม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมใหเติบโตอยางเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ และคณะ, 2558)
“สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาค
เศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแข งขันในโลกสมัยใหม ได ซึ่ง หมายรวมถึง การผลิ ตและการคาผลิตภัณฑด ิจิทั ล
โดยตรง ทั้งผลิตภั ณฑฮารด แวร ผลิต ภัณฑซอฟต แวร อุ ปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณ โทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทั ล
รองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช
ดิจิทัล รองรั บการผลิตสิ นคาอุ ตสาหกรรม และการพั ฒนาเศรษฐกิจสร างสรรค ปรับปรุ งบทบาทและภารกิจของหนวยงาน
ที่รับผิ ดชอบโดยตรงให ดูแลและผลักดั นงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัด ใหมี คณะกรรมการระดั บชาติเพื่ อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง”
ขอความขางตนนี้คือบางสวนของคําแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในดานนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของชุดนโยบายการคลังของภาครัฐ ที่เนนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ภายใตวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใน
การนี้ รัฐ บาลไทยได ตระหนั กถึ งความจํ าเปนอย างเรง ดวนในการใช เทคโนโลยีดิ จิทั ลมาเปนเครื่ องมือสําคัญ ในการปฏิ รู ป
ประเทศในมิติดานเศรษฐกิจและสังคมไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศ เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของรัฐบาลใหเกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ การดําเนิน
ชีวิตของประชาชน และการดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แขงขันไดในเวทีโลก และความ
มั่นคงทางสังคมของประเทศตอไป (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
หลั กการสํ าคัญ ของแผนพั ฒนาดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม ประการแรกคื อ หลั กความสอดคลองกับ ทิ ศทาง
การพัฒนาประเทศ โดยตองเปนไปอยางสอดคลองและสนับสนุนทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยรวม ทั้งการนําเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลเขาไปชวยแกไขปญหาและความทาทายของประเทศในยุคปจจุบัน และรองรับความทาทายดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ประการที่ สองคื อ หลั กการใชประโยชน สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยี ดิจิทัล โดยต องเกื้ อหนุนใหทุกภาคสวน
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สามารถใชประโยชนสูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง เชิ ง บวกและลบ เพื่ อให ป ระเทศไทยสามารถใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี ไ ด อ ย างก า วกระโดด
ประการที่สามคือ หลักการเขาถึงของคนทุกกลุม โดยตองสนับสนุนการเขาถึงของคนทุกกลุม หรือใหมากกลุมที่สุด ซึ่งรวมถึง
ผูที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกลและยากจน ผู สูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสอื่นๆ โดยมุงเนนการมีสว นรวม และการเขาถึ ง
เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร สื่อการเรียนรู และบริการดิจิทัลของรัฐในทุกบริการ ประการที่สี่ คือ หลักการวางแผนจากขอมู ล
ความพรอมของประเทศ โดยตอง ตระหนักถึงความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยในมิติตางๆ เชน โครงสราง
พื้นฐาน การเขาถึงและการใชเทคโนโลยีของประชาชน ภาคธุรกิจ หนวยงานรัฐ ความพรอมดานบุคลากร อุตสาหกรรม ฯลฯ
เพื่อใหมาตรการตางๆ ที่กําหนดตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ และนําไปสูการพัฒนาที่เ ปนไปไดจริง
ในทางปฏิบัติ และประการสุดทายคือ หลักการรวมพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน โดยตองเปนไปตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ซึ่งเนนความรวมมือ รวมใจ และรวมพลังของทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ และทายสุด
ผลประโยชน ที่เ กิ ดขึ้ นจะกลั บคื นสูทุ กภาคส วน โดยในกรณีข องการพัฒ นาดิ จิทั ล จะเนนใหภ าคประชาชนและภาคธุร กิ จ
เปนผูนําการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และภาครัฐจะเปนผูอํานวยความสะดวก และสงเสริมสนับสนุนภาคประชานและ
ภาคธุรกิจควบคูไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐดวยดิจิทัล
การพัฒ นาเศรษฐกิ จดิจิทัล ของประเทศไทย จึงมุง เนนการพัฒ นาระยะยาวอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับการจัดทํ า
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จึงออกแบบภูมิทัศนดิจิทัล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
เปาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 Digital Foundation ในระยะเวลา 1 ป 6 เดือน รัฐบาลลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ในระยะเวลา 5 ป ทุกภาคสวนของประเทศมีสวนรวมในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ
ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation ในระยะเวลา 10 ป ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่
ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ
ระยะที่ 4 Global Digital Leadership ในระยะเวลา 10-20 ป ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน
4. ปญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวทางการสรางระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แมในอดีต ประเทศไทยไดมี นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทั ลดวยการเนนขยายโครงสร างพื้นฐาน รวมไปถึงการนํ า
เครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากไปแจกจ ายสูโ รงเรีย น แหล งชุ ม ชน หรื อโรงพยาบาลหลายแห งทั่ วประเทศ แตการพัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยก็ยังไมกาวหนาเทาที่ควร นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Boston ConsultingGroup เรื่อง
Greasing the Wheels of the Internet Economy ยังแสดงใหเห็นอีกวา อุปสรรคสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจอินเทอรเน็ต คือ ดานขอมูล โดยดูจากหลายปจจัย เชน ปริมาณเนื้อหาในภาษาทองถิ่น (Content) ความเปด
กวางในการใชอินเทอรเน็ต สิทธิเสรีภาพของสื่อ และความสามารถในการเขาถึงเนื้อหาบางประเภท จึงอาจกลาวไดวา นโยบาย
ที่เนนสรางอุปทาน (supply) เพียงดานเดียว อาจยังไมเพียงพอ เครือขายที่ถูกสรางขึ้นดวยเม็ดเงินมหาศาล ไมสามารถสราง
ผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางที่หวังไมตรงตามความตองการ ขาดเนื้อหาที่นาสนใจใน
ภาษาทองถิ่นที่เขาใจงาย คอมพิวเตอรที่มีอยูตามแหลงชุมชน กลับไมถูกใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะประชาชนขาดทักษะ
หรืออาจมองไมเห็นความสําคัญ จนถึงในระดับประเทศที่เทคโนโลยีดิจิทัลไมถูกนําไปใชเพื่อผลักดันการพัฒนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเทาที่ควร
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ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม จึงควรใหความสําคัญกับการสรางอุปทาน (supply) และกระตุนใหเกิด
ความตองการและนําไปใชงาน หรือ อุปสงค (demand) ควบคูกันไป โดยอาศัยมุมมองที่กวางขึ้น จากภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่เคยเปนเพียงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สูการเชื่อมตอชิ้นสวนที่เกี่ยวของเขาดวยกันทั้งเครือขาย บริการ การนําไปใช
งาน และผูใช จนกลายเปนระบบนิเวศดิจิทัลที่ตองประสานฟนเฟองซึ่งกันและกัน จึงจะดําเนินไปได โดย Paul Zwillenberg,
Dominic Field และ David Dean (2014) ไดใหแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลไว 4 ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ดานเครือขาย (Network)
ระยะเริ่ มต น: การสนับ สนุน ควรสรางสภาพแวดล อมที่เ อื้อต อการลงทุ นและเข าสู ต ลาด ลดขั้นตอนที่ยุ งยาก
บริหารจัดการคลื่นความถี่ อยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการ
ระยะเติบโต: การดูแล ควรสนับสนุนการใช infrastructure sharing และ local loop unbundling จัดสรรคลื่น
ความถี่เพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น
ระยะใกลอิ่มตัว: ความทั่วถึง ควรขยายเครือขายสูพื้นที่หางไกลดวยความรวมมือระหวาง ภาครัฐและเอกชน
2) ดานบริการกลาง (Services)
ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรสนับสนุน บรอดแบนด (Broadband) สูโรงเรียน หนวยงานภาครัฐ และชุมชน
และกําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของเครือขาย
ซึ่ ง สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (2560) ได ใ ห ค วามหมายของ บรอดแบนด
(Broadband) วาเปน เทคโนโลยีการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับสงขอมูลจํานวนมากผานสื่อ
ใชสาย เชน เคเบิลใยแกวนําแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท (DSL) หรือสื่อไรสายเชน 3G, 4G/LTE และ WiMAX โดย
ความเร็วของการรับสงขอมูลตามที่กรอบนโยบาย ICT 2020 กําหนดนั้นจะอยูที่ 768 กิโลบิตตอวินาทีซึ่งเปนความเร็วขั้นต่ํา
ไปจนถึง 100 ลานบิตตอวินาทีขึ้นไป ซึ่งเปนบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมาก หรือ Ultra-Broadband
ระยะเติบโต: การดูแล ควรสรางสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเกิดการแขงขันดานบริการ และใชมาตรการปองกัน
การกีดกันทางการเขาถึงบริการ
ระยะใกลอิ่มตัว: ดานทั่วถึง ควรตั้งขอบังคับใหผูประกอบการขยายบริการ บรอดแบนด (Broadband) อยางทั่วถึง
3) การนําไปใชงานกลาง (Applications)
ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรศึกษาความตองการของตลาด และรัฐควรเปนผูนําการใชเทคโนโลยีดิจิทัล อยาง
จริงจังและกวางขวาง สนับสนุนการสรางคอนเทนที่เปนประโยชน รวมทั้งพัฒนาธุรกิจภายในประเทศอยางครบวงจร ทั้งดาน
คอนเทนท ซอฟตแวร และฮารดแวร
ระยะเติบโต: การดูแล ควรสนับสนุนการทําธุรกรรม e-commerce ที่มีความเปน สวนตัว นาเชื่อถือ และ
ปลอดภัยประกอบกับการใชนโยบายคุมครองสิทธิทางปญญาอยางเหมาะสม
ระยะใกลอิ่มตัว: ความทั่วถึง ควรพัฒนาระบบ e-government ใหครอบคลุมบริการที่กวางขึ้น และใหเงินทุน
สนับสนุนทองถิ่น ที่สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใหเกิดประโยชนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ผูใชกลาง (Users)
ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรสนับสนุนอุปกรณไอซีทีราคาถูก และเพิ่มทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะเติบโต: การดูแล ควรปลูกจิตสํานึกดานการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางมีศีลธรรม
ระยะใกลอิ่มตัว: ความทั่วถึง ควรขยายโครงการการใหบริการอยางทั่วถึงสูชุมชนที่หางไกล สรางศูนยกลางไอซีที
ในชุมชน และใหการสนับสนุนอุปกรณไอซีทีสําหรับผูมีรายไดนอย

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1297

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

5. แผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลใหสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
การเปลี่ยนผานจากการเนนการพัฒนาเศรษฐกิจประเภทอุตสาหกรรมหนักไปสูการสรางนวัตกรรมตามนโยบายของ
รัฐในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 นั้น ถือเปนการออกนโยบายตามกระแสหลักของเศรษฐกิจโลกที่เนนการสราง
นวัต กรรมเทคโนโลยีเป นสินคาส งออกอยางกลุม ประเทศโลกตะวันตก เชน ฝรั่ งเศส แคนาดา และ เดนมาร กที่มี การออก
นโยบายเพื่อดึงดู ดบุ คคลผู มีความสามารถในการสร างนวัต กรรมเข ามาเป นประชากรของประเทศ หรื อในเอเชี ยที่ รัฐ บาล
ประเทศสิงคโปรใหเงินทุนแกบริษัทสตารทอัพแบบใหเปลาและรวมลงทุนเปนหนึ่งในผูถือหุนสตารทอัพ (Startup)
ชนินทร เพ็ญ สูตร (2560 หน า 89) ได เสนอแนวทางการพั ฒนาประเทศเพื่อที่จะกาวขามผานกับดั กประเทศที่ มี
รายไดปานกลางตามคํานิยามของธนาคารโลก ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง โดยการที่รัฐบาลไทยเดินหนาผานโมเดลเศรษฐกิจ 4.0
มีการใหเงินทุนเบื้องตนแกสตารทอัพ ทําใหกระทรวงและหนวยงานภายใตการดูแลของรัฐตางก็ใชจายงบประมาณเพื่อจัดทํา
โครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนผูประกอบการ การสรางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมเทคโนโลยีผานการอบรม และ
การจัดประกวดแขงขันเกี่ยวกับดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี อยางไรก็ดี พบวาการสนับสนุนของรัฐบาลไทยนั้น ถื อเปนการ
สนับสนุ นแบบเบื้องตนที่ไ มไดเ นนไปที่การพั ฒนาผู ประกอบการดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบยั่งยืน ดังจะเห็นไดจาก
โครงการสนั บสนุ นผู ป ระกอบการที่ ถึ งแม จะมี จํานวนหลายโครงการที่ จัด อบรมในลั กษณะกระจัด กระจายกั นไปในแต ล ะ
หนวยงาน แตการอบรมมักเปนการอบรมระยะสั้น และยังไมไดมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการอบรม นอกจากการอบรมที่มี
ลักษณะเป นการอบรมระยะสั้นที่ มีระยะไม เกินกวาสามเดือน งบประมาณสนั บสนุนสตารทอั พรายบริ ษัทหรืองบประมาณ
สนับสนุนผูประกอบการรายบุคคล ยังถือเปนปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทําใหเกิดคําถามวา ในระยะเวลากึ่ ง
ทศวรรษตอจากนี้ตามเปาหมายที่รัฐบาลไทยไดวางเอาไววาประเทศไทยจะเปนประเทศที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม
สามารถเปนจริ งได หรื อไม เมื่อเที ยบกั บงบประมาณการสนั บสนุนที่นอยและการพัฒ นาบุค ลากรผู เชี่ ย วชาญไม ไ ด มี ความ
ตอเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้กฎหมายของประเทศไทยยังไมไดมีการสนับสนุนในการขยายนิเวศนนวัตกรรมเทคโนโลยี เชน
การไมมีกฎหมายรองรับในการระดมทุนของบริษัทสตารทอัพในตลาดแรก และขอจํากัดในการนําเอาสตารทอัพเขาไประดมทุน
ในตลาดหุนที่มีการเปลี่ยนกฎเกณฑเรื่องของการเพิ่มทุนชําระ ในสวนของการระดมเอาบุคลากรตางชาติที่มีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี เขามาอาศัยและทําธุรกิจในประเทศไทย รัฐ บาลไทยไมไดมี การสนับสนุนในประเด็นนี้ อยาง
ชัดเจน
แผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของแตละประเทศ จึงมักแตกตางกันตามปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และอุตสาหกรรมภายใน โดยไมมี สูตรสําเร็จตายตั ว แตกระบวนการที่นิยมใช มั กเริ่ มจากการกําหนดแผนพัฒนาที่ช ั ดเจน
ประกอบดวยวิสัยทัศน เปาหมาย สูกลยุทธ และโครงการที่เกี่ยวของ ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผลอยางเปนระบบ โดย
อาศัยหลักการสําคัญซึ่งจะสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ดังนี้
1) สรางตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตลาดของธุรกิจบรอดแบนดทั่วโลกยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ เชน การที่
โครงสรางพื้นฐานสวนใหญอยูในมือของผูประกอบการรายใหญเพียงรายเดียว โดยมิไดเปดใหคูแขงเขามารว มใชงานไดอยาง
เป นธรรม รัฐ จึง ควรใชนโยบายกระตุนการแขง ขันที่เ หมาะสม เชน การลดความซับ ซอนของกระบวนการออกใบอนุ ญาต
การบริหารคลื่นความถี่ที่เปดกวางและเอื้อตอการเกิดผูประกอบการรายใหม การอนุญาตใหผูประกอบการรายอื่นสามารถใช
โครงขายของรายใหญไดในราคาที่เปนธรรม เชน interconnection regulation และ local loop unbundling
2) สร างเครื อขายและบริ การที่ทุ กคนสามารถเขาถึ งได ต นทุ นที่สู ง ในการขยายโครงสรางพื้นฐานสู พื้นที่ ชนบท
หางไกล เป นอุ ป สรรคสํ าคัญ ในการให บริ การบรอดแบนดอย างทั่ วถึง โดยเฉพาะบนเครือข ายประจํ าที่ ซึ่งมี ต นทุ นสูง กว า
เครือขายเคลื่อนที่ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐอาจเลือกใชมาตรการกระตุนทางการเงินเพื่อสงเสริ มใหผูประกอบการ
ขยายเครือขายสูพื้นที่หางไกล หรืออาศัยการลงทุนบนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ผสมผสานกับขอบังคับที่
ผูประกอบการจําเปนตองขยายเครือขายสูพื้นที่หางไกล เปนตน
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3) กระตุนอุปสงค (demand) การสรางความตระหนักถึงประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกับการกระตุนใหเกิดอุป
สงคในตลาดอยางพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยอาศัยหลักคิดสามประการ คือ เทคโนโลยีดิจิทัล ตองเขาถึงไดอยูในราคา
ที่พอเหมาะ และเปนที่นาสนใจ
4) ใชนโยบายใหเหมาะสมกับการพัฒนาของตลาด นโยบายที่เลือกใชควรสอดคลองกับการพัฒนาของตลาด เมื่อ
ตลาดเพิ่งเกิดใหมและยังมีขนาดเล็ก ภาครัฐควรทําหนาที่สนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อกระตุนใหตลาดเติบโตเปนสําคัญ เมื่อตลาด
เติบโตไดสักระยะหนึ่ง ภาครัฐควรลดการแทรกแซงตลาด และหันมาดูแลเรื่องนโยบายกระตุนการแขงขันอยางเสรี เพื่อผลักดัน
ตลาดใหเติบโตตอไป ในชวงใกลอิ่มตัว รัฐควรผลักดันใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการบรอดแบนดไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่หางไกล สูกลุมผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาส
6. บทสรุป
เศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะเครื่องมือสําคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก ใหมีอัตราการเติบโตที่
สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเปนการสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสําหรับภาคธุรกิจอื่นๆ รวมทั้ง
กระตุนใหเ กิดการวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ แมในภาวะที่เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอยางในปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกจึงหันมาใหความสําคัญกับเทคโนโลยีนี้
เชนเดียวกับประเทศไทย แตการจะสรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ
ไดแ ก ประการแรก การมี วิสัย ทัศ นที่ย าวไกลแตยื ดหยุ นได โดยการกํ า หนดแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จดิจิทัล ควรประกอบดวย
วิสัยทัศนที่ยิ่งใหญ แตเปนไปได ประกอบกับความเขาใจอยางองคร วมของระบบนิเวศดิจิทัล และสามารถปรับเปลี่ยนตาม
ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไดทันทวงที ประการที่สอง ใชการแขงขันผลักดันตลาดใหเติบโต ในทุกประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการขยายเศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุด ก็คือ การพัฒนาตลาดใหมีการแขงขันที่เขมขน อยางเสรี
และเปนธรรม เพื่อกระตุนตลาดใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน และผูบริโภคไดรับประโยชนจากบริการที่ดีขึ้นในขณะที่ราคา
ถูกลง ภาครัฐจึงควรเลือกใชมาตรการที่เกี่ยวของอยางแยบยล และเหมาะสมกับสภาพตลาดภายในประเทศ ประการที่สาม
กระตุนอุปสงคอยางรอบดาน โดยการกระตุนอุปสงคควบคูกับอุปทานอยางครบถวน รอบดาน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในเชิงคอนเทนทที่นาสนใจ ในภาษาทองถิ่นที่เขาใจงาย ราคาที่เหมาะสม ทักษะการใชงาน รวมไป
ถึงประการสุดทาย พัฒนาความปลอดภัยบนโลกไซเบอรเพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานสําหรับผูใช แตการสรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไม มีสู ตรตายตั ว ตองอาศัย การศึ กษา ทบทวน ปรับ ปรุ ง ตามสภาพแวดล อมภายในประเทศ จึ งจะ
สามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการไดในที่สุด
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พุทธนิเวศเพื่อการดูแลและรักษาสิง่ แวดลอม
Buddha-Eco for take care and conservation of Environment
สุทธิลักษณ นิลเอสงค
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
nilasong@outlook.co.th
บทคัดยอ
พุทธศาสนานั้นมีหลั กคําสอนที่ เกี่ย วของกับ เรื่องสิ่งแวดล อมลึ กซึ้ง อยางมาก ผูวิจัยจึ งได ศึกษางานวิจั ย นี้ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม และการดูแลรักษาปญหาสิ่งแวดลอมในมุมมองของพุทธศาสนา
อันจะเปนประโยชนทั้งแกมนุษยและสิ่งแวดลอมแมจะไมถึงในระดับยั่งยืนและตลอดไป แตอยางนอยก็สรางความตระหนักรู
เพื่อคลายวิกฤติใหเปนโอกาสแหงสันติภาพ เปดโอกาสซึ่งกันและกันในการเรียนรูท ี่จะอยูรวมกันระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม
อยางผาสุก และจากการวิจัยพบวา
พุทธศาสนานั้นมีมุมมองตอสิ่งแวดลอมวาเปนระบบที่มีความสัมพันธกันทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต โดยที่มนุษยก็
เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม ไมมีใครมีอํานาจมากกวาใคร ไมมีใครเปนเจาของสิ่งใด ไมมีการแบงแยก เพราะทุกสรรพสิ่งตาง
อิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท และเปนไปตามกฎธรรมชาติของการเกิดขึ้น ดํารงอยู และเสื่อมสลาย
ตามหลักธรรมนิยาม ซึ่งเห็นไดชัดในกระบวนการหมุนเวียนสสารและกระบวนการถายทอดพลังงาน ไดแก หวงโซอาหารและ
สายใยอาหารในระบบนิเวศ ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งในการรักษาสมดุลธรรมชาติโดยธรรมชาติ ถือเปนความทาทายศักยภาพ
ของมนุษยในฐานะผูพิทักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันมนุษยก็เปนผูบริโภคขั้นบนสุด
พุทธศาสนามีทาทีตอการปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอมโดยผานวิถีการใชชีวิตในรูปแบบความเรียบงาย พิจารณา
ถึงคุณคาแทจริงกอนบริโภคสิ่งนั้น ๆ การเลือกบริโภคและบริโภคใหนอยลง พอใจกับสิ่งที่มีและมีความสุขมากขึ้น รูจักประมาณ
รูจักพอดีในการบริโภค การมีศีลธรรม (กุศลธรรม) การยอมรับระเบียบของสังคมและปฏิบัติตามมาตรการที่ วางไวในสังคมซึ่ง
เปนองคความรู ทั้งวิทยาการตาง ๆ และระบบศีลธรรมในสังคม เปนมิติทางสติปญญา และเต็มเปยมไปดวยความเมตตากรุณา
การไมเบียดเบียนผูอื่นเปนมิติทางจิตวิญญาณ ยอมเปนการแกไขและปองกันความโลภ อันจะนํามาซึ่งปญหาสิ่ งแวดลอมใน
อนาคต เปนการชวยรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยมนุษยตามหลักพุทธศาสนา เราอาจสรางรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ
แบบพุทธ ซึ่งจะเรียกวา พุทธนิเวศ
คําสําคัญ: ระบบนิเวศ พุทธศาสนา สิ่งแวดลอม พุทธนิเวศ การดูแลรักษา
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Abstract
Buddhism has profound doctrines related to the environment. The research aims to study human
relationships with the environment and the maintenance of environmental issues in the view of Buddhism.
It will be beneficial both to humans and the environment, although not to a sustainable level and forever.
But at least raise awareness to relieve the crisis as an opportunity for peace. It opens opportunities for
each other to learn to live together between humans and the well-being of the environment. The
research found that:
The Buddhist view on the environment is a system that is both living and non-living. Humans are
also part of the environment, no one has more power than one, no owns anything, no discrimination.
Because all of them rely on each other in accordance with the Law of Dependent Origination (Paticcasamuppada) and based on the natural law of existence, existence and decay according to the general
law of cause and effect. You are clearly in Energy Flow and Nutrition Cycling in the ecosystem, consisting
of the food chain and food web, which is a process of natural balance. That is the human potential
challenge as an environmental defender. While human being is a top consumer.
Buddhism attitude for protect the environment through a simplified lifestyle. Consider real value
before consume, choose for consumption and reduced consume, satisfied with less things, and happier.
Approximate, morally and do not persecute others, accept the rules of society and follow the measures
laid down in the society, which are the knowledge of the various sciences and social morality that's an
intellectual dimension. Compassionate and not persecuting others is a spiritual dimension. It will correct
and prevent greed that will bring about environmental problems in the future. These are to help balance
the ecological system by human beings according to Buddhism (Buddha-Eco).
Keywords: ecosystem, Buddhism, environment, Buddha-Eco, conservation
1. Introduction
Ecosystem refers to a complex system of living organisms that coexist and act together
between living organisms or inanimate objects in a particular area or territory and there are many
interrelated activities within and outside the system.1 There are important processes, nutrient turnover
and power transmission process. It’s called “Biogeochemical cycle”, which is a process of natural
balance. When humans inter -act with the ecosystem as an ecosystem service user, to the extent that the
ecosystem is unable to maintain its balance for various reasons. Therefore, environmental problems
followed. What is the concept of Buddhism on the environment, take care and protects the environment?
1

Environment and Life Committee, Environment Technology and Life, printed 10th, (Bangkok:
Kasetsart University Press), 2010. p 5.
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2. Contents
The main causes of environmental problems have been traces since the past but since the
problem is not severe over time, it can be restored. When entering the age of human population greatly.
The demand for ecosystem services has increased, increased farming area, the space for address is
increasing, water resources for consumption increased unfair resource management and the
modernization of technology in capacity building brings to use enormous natural resources, coupled with
industrial that drives consumerism, etc. The idea that humans rule the world, humanity has the power
and ability to handle all things, human happiness is due to full consumption have evolved into greed and
lifestyle change and separating humans from the environment. The problems are so difficult to deal
when humans draw natural resources to meet their own needs, so that the limits of nature can be
restored and become polluted to the system. Therefore, human create environ- mental management
systems bringing up.
Today, there are many measures taken at national and global levels, including surveillance
and monitoring measures (exp. foot print, LCA, ISO), economic stimulus measures (tax system, market
trading, fees, etc.), law enforcement, describing world phenomena to change the attitude toward the
world and the environment of scientists (such as Gaia theory, Chaos theory, etc.), the use of integrative
concepts for self-sufficiency, both sufficiency economy and community culture, local wisdom, etc. The
research found that; remedial measures in society are also specific, such as the industrial sector, while
agriculture still uses a large number of chemicals and encouraged to use chemicals from the state as well
or areas which there are serious conflicts that the state and agencies must take responsibility for resolving
disputes, etc. Environmental problems affect everyone, and we could not deny that we have no part in
the cause of environmental problems, because we are consumers. Humans are the top consumers in the
ecological food chain. All parts of the production of agriculture, livestock, industry and technology to
meet human needs.

Figure 1 A food chain in the ocean
From: https://www.britannica.com/science/ecosystem 2
2

The Editors of Encyclopædia Britannica, Ecosystem, [online], from: https://www.britannica.
com/science/ecosystem [June 28, 2017].
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Figure 2 Schematic representation of the Canadian arctic marine food web
From: https://www.researchgate.net/ 3
Religion contributes to spiritual life. It is a basic human need to be a part of human culture at
all times. There are many people who still value the religious and dhamma-life. But there are many more
who believe that religion is no possible use today. Some people think that this modern world has science
to replace religion. But there are many people, including great scientists who disagree with this idea.4 In
modern times, this is the first time in history that humans have used science as a natural philosophy to
look at the world with special techniques to study the world. The universality of early science is enough
to be comparable to the religion kingdom. In the last hundred years, there is a tendency for individual
sciences to incorporate other related sciences. Because no scientist is familiar with all scientific knowledge
as far as is present.5
Albert Einstein spoke on Science and Religion that science is a curiosity of nature and wants to
understand it. And believe in the possibility that the world has the proper rules (natural law) and
reasonable. “Science without religion is lame, religion without science is blind.”6 Science is progressive
and we need it. But what do we need to do to progress? While we also need religion. If science and
technology were used unconsciously and without kindness, it may harm humans as well as doing the
benefits or perhaps more to blame.7
3

Current state and trends in Canadian Arctic marine ecosystems: II. Heterotrophic food web, pelagic-benthic coupling,
and biodiversity, [online], from: https://www.researchgate.net/publication/257547811_Current_state_and_trends_in_
Canadian_Arctic_marine_ecosystems_II_Heterotrophic_food_web_pelagic-benthic_coupling_and_biodiversity [June 28,
2017].
4
The Karmapa Oxgen Trinley Dorje, The heart is noble: changing the word from the inside out, translated by
Naiyana Nakvajara, Edited by Pojana Chantarasanti, (Bangkok: Suan-Spirit, 2015), p 194.
5
Ralph Linton, The Science of Man in the World Crisis, (New York: Columbia University Press, 1967), p. 3.
6
Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto), The integration method of Buddhism and Modern science, (Bangkok:
MCU Press, 2010), p 48.
7
The Karmapa Oxgen Trinley Dorje, The heart is noble: changing the word from the inside out, translated by
Naiyana Nakvajara, Edited by Pojana Chantarasanti, (Bangkok: Suan-Spirit, 2015), pp 194-195.
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The Buddhism view on the environment is a system that is both living and non-living .
Humans are also part of the environment, no one has more power than one, no owns anything, no
discrimination. Because all of them rely on each other in accordance with the Law of Dependent
Origination (Paticca-samuppada) and based on the natural law of existence, existence and decay
9
according to the general law of cause and effect . You are clearly in Energy Flow and Nutrition Cycling in
the ecosystem. For example; carbon cycle

Figure 3 The Carbon Cycle and Climate Change
From: http://www.stroudcenter.org/livable landscape/climate_change.shtm10
The environment in Buddhism is not only physical, such as natural phenomena, weather
(physical laws) and about genetics (biological laws) but also the psychic law, karmic laws and general
laws. While science looks only at the physical side. This concept influences behavior or attitude towards
the environment in a very friendly manner. Human equality and the environment as a whole are part of
the system.
Thich Nhat Hanh said, the Buddhism attitude for protect the environment through a simplified
lifestyle. Consider real value before consume, choose for consumption and reduced consume, satisfied
with less things, and happier. Approximate, morally and do not persecute others, accept the rules of
society and follow the measures laid down in the society, which are the knowledge of the various
sciences and social morality that's an intellectual dimension. Compassionate and not persecuting others is
11
a spiritual dimension. It will correct and prevent greed that will bring about environmental problems in
8

Anand Singh, “Ecological consciousness in Buddhist theism and their role in recovery of global ecological
crisis” Global recovery: The Buddhist perspective, 2010, pp 3-9.
9
See in K. S. (Thai) 16/61/116.
10
The Carbon Cycle and Climate Change, [online], from: http://www.stroudcenter.org/livable
landscape/climate_change.shtm [June 28, 2017].
11
Catherine Ingram, In the footsteps of Gandhi, translated by Kriwan Sridafong and Atthapong Plernpreuksa,
(Bangkok: Komol foundation, 2009), p 15.
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the future. These are to help balance the ecological system by human beings according to Buddhism
(Buddha-Eco).
3. Conclusion
The Buddhism view on the environment is a system that is both living and non-living. Humans
are also part of the environment, no one has more power than one, no owns anything, no discrimination.
Because all of them rely on each other in accordance with the Law of Dependent
Origination (Paticca-samuppada) and based on the natural law of existence, existence and decay
according to the general law of cause and effect. You are clearly in Energy Flow and Nutrition Cycling in
the ecosystem, consisting of the food chain and food web, which is a process of natural balance. That is
the human potential challenge as an environmental defender. While human being is a top consumer.
The Buddhism attitude for protect the environment through a simplified lifestyle. Consider
real value before consume, choose for consumption and reduced consume, satisfied with less things, and
happier. Approximate, morally and do not persecute others, accept the rules of society and follow the
measures laid down in the society, which are the knowledge of the various sciences and social morality
that's an intellectual dimension. Compassionate and not persecuting others is a spiritual dimension. It will
correct and prevent greed that will bring about environmental problems in the future. These are to help
balance the ecological system by human beings according to Buddhism (Buddha-Eco). We may form a
Buddhist ecological relationship, which is called Buddha- Eco. As follows:
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Figure 4 Biogeochemical cycle and Buddha-Eco Model for Natural’s Balance
Applied from: https://environmentttt.wordpress.com 12
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การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model
Knowledge Management of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom
Province by using SECI Model
แพรภัทร ยอดแกว
กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
praepat@webmail.npru.ac.th and kiaochaoum@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI
Model 2) สรางกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติสําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม มี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม ขั้นที่ 2 การกระจายสูภายนอก ขั้นที่ 3 การรวมเขาดวยกัน และขั้นที่ 4 การรวมเขาสูภายใน
2) กรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม
คําสําคัญ: การจัดการความรู หมูบานรักษาศีล 5 ทฤษฎีวงจรความรู ชุมชนนักปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม
Abstract
This study was a qualitative research. The objectives of the research were 1) Knowledge Management
of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province by using SECI Model and 2) Collaborative
Knowledge Sharing Framework Using SECI Model and Communities of Practice for Five Precepts Village at
Nakhon Pathom Province.
The results were found.
1) Knowledge Management of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province by using
SECI Model have 4 steps. Steps 1 Socialization: Tacit knowledge to Tacit Knowledge, Steps 2 Externalization:
From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge, Steps 3 Combination: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge,
and Steps 4 Internalization: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge.
2) Collaborative Knowledge Sharing Framework Using SECI Model and Communities of Practice for
Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province.
Keywords: knowledge management, Five Presepts Village, SECI Model, community of practice, Nakhon
Pathom Province
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บทนํา
โลกในปจจุบัน เปนโลกยุคสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) กลาวคือ เปน
สังคมแหงการสรางสรรคและการเรียนรูตลอดชีวิต การสื่อสารของสังคมจะทําใหการเขาถึงความรูของมนุษยเปนไปไดอยาง
งายดายและกวางขวาง ความรูจะถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มอํานาจและทําใหประชาชนมีความสุขสมบูรณทั้งทางจิตใจและรางกาย
การสรางสังคมที่ยั่งยืนนั้น ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สําหรับใชเปน
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ความรู และนวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้น จะตองกอประโยชนตอสังคมในสวนตางๆ ที่มีความ
แตกตางหลากหลายอยางทั่วถึง และจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรู เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง และเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift or Mindset Change) ของสังคม
สังคมจึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน (วิจารณ พานิช, 2546)
รวมทั้งสภาพปญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่องในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวกับศีลธรรมและความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในสังคม ดังนั้น ความรูและการใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดจะเปนตัวขับเคลื่อน
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ใหประสบความสําเร็จ
เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ไดมีดําริในการจัดทําโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและสรางความตระหนักใหพุทธศาสนิกชนชาวไทย นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติสูวิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน กับทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้ง “หมูบานรักษาศีล 5” ใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขรมเย็นเปนสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ
จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเกี่ยวกับการเขามาและเจริญงอกงามของพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จึงไดมีการดําเนินนโยบายดานการพัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนามาตั้งแต เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2557 ภายใตชอื่ โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษา
ศีล 5” ถวายเป นพระราชกุศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั วฯ และสมเด็ จพระนางเจาฯ พระบรมราชิ นีนาถ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ (1) ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
(2) สร างความปรองดองสมานฉั นท ลดป ญ หาความขั ด แย ง สร างความมั่ นคง ความปลอดภั ยในชี วิต และทรั พ ย สิ นเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชน (3) ใหประชาชนไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุ ข และ
(4) ปลูกฝงจิตสํานึ กและสร างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเทศชาติ เกิดความสงบสุ ข
รมเย็น ทุกภาคสวนในจังหวัดนครปฐมรวมกันจัดการประชุม รับมอบนโยบาย แตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินงานโครงการ
การประสานงานภาคีเ ครื อข ายต างๆ เพื่ อร วมสนั บสนุนการดําเนิ นงานและการวางแผนในการดําเนิ นงานทุกขั้นตอนให มี
ประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีหมูบานตนแบบ นํารองการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ในระยะเรงดวน
ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวนอําเภอละ 1 หมูบาน ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ระยะปาน
กลาง ตั้ง แตเ ดือนตุ ลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดื อนกันยายน พ.ศ.2558 และระยะยาวตั้ง แตเ ดือนตุ ลาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งในปจจุบันโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการดําเนินงานมา 4 ปแลว
กระบวนการดํ าเนินงานตางๆในโครงการหมูบ านรักษาศีล 5 ของจัง หวั ดนครปฐม เปนกระบวนการที่ ตองใชทั้ ง
ทางดานความรู ทักษะ และประสบการณที่ตางกัน ซึ่งกระบวนการดังกลาวเชื่อมโยงกัน ทําใหผลการดําเนินงานโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม สามารถนําไปสูการขยายผลและการพัฒนาโครงการนี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นในระยะ
ตอๆ ไปไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยนํา
ทฤษฎีในการจัดการความรู มาประยุกตใช คือ ทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral: SECI Model) เพื่อการจัดการความรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ และประสบการณการดําเนินงานจากหมูบานตนแบบทั้ง 7 หมูบานของ 7 อําเภอ ในจังหวัด
นครปฐม เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหความรู นําความรูที่ไดมากําหนดเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูและ
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สรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เกิดเปนสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชน
ก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model
2. เพื่อสรางกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นตนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่
เกี่ยวของและวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) ในการศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐาน ขั้นตอมาใช
วิธีการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม โดยใช
SECI Model เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติหรือ Community of Practice (CoP) มีผลงาน
โดดเดนในการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling)
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) หลังจากนั้น จึงนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล โดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตั้ งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 รวมเปนระยะเวลา 2 ป
ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant)
การวิจัยครั้งนี้ มีผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective)
ไดแก กรรมการดําเนินงานฝายสงฆ 3 รูป กรรมการดําเนินงานฝายฆราวาส 3 คน ผูนําหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานนํารอง
ทั้ง 7 อําเภอ แบงเปนฝายสงฆแหงละ 1 รูป รวม 7 รูป ฝายฆราวาสแหงละ 1 คน รวม 7 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลคนสําคัญ
ทั้งสิ้น 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ใชแบบสั งเกตการณ แบบสรุป การสนทนากลุ ม และแบบสั มภาษณ ที่ผู วิจัย ได สร าง และพั ฒนา
เครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือใหมีความเหมาะสมที่สุด โดยแตละเครื่องมือนําไปใช ดังนี้
1) แบบสังเกตการณ ใชเก็บขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการประชุมคณะทํางานโครงการแตละครั้ง
2) แบบสรุปการสนทนากลุม ใชเก็บขอมูลที่ไดจากการสนทนาในการจัดกลุมสนทนา (Focus Group)
3) แบบสัมภาษณ ใชเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญ
ทฤษฎีการจัดการความรู: วงจรความรู (Knowledge Spiral หรือ SECI Model)
ทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral : SECI Model) ของ Nonaka and Takeuchi (2000: 139 – 150) ได
นําเสนอแนวคิดเรื่องการสรางและกระจายความรู ในองคกร ซึ่ งเกิ ดเป นวงจรความรู ระหว างความรูที่อยูในตัวคน/ความรู
โดยนัย (Tacit Knowledge) กับความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนทฤษฎีหนึ่งของการบริหารจัดการความรูที่
สามารถเขาใจไดงาย เหมาะกับบริบทของคนไทยที่นิยมการถายทอดความรูจากคนสูคน และสามารถอธิบายจากมุมมองของ
ความรู Explicit Knowledgeและ Tacit Knowledge สลับไปมาได จนเกิดองคความรูใหม ๆ ไมหยุดนิ่ง เปนวงจรหมุนเวียน
ตลอดเวลา โดยใชโมเดล SECI Knowledge conversion ในการอธิบาย ซึ่งแบงการสรางความรูเปน 4 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization : Tacit knowledge to Tacit Knowledge)
ขั้นที่ 1 อธิบายความสัมพันธท างสังคมในการสงต อระหวางความรูฝง ลึก (Tacit knowledge) ดวยกัน เปนการ
แบ ง ป นประสบการณ แ บบเผชิ ญ หน า ระหว างผู รู การแบ ง ป นและสร า งความรู จาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit
Knowledge คือ จากคนไปสูคน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูที่สื่อสารระหวางกัน เชน การประชุม การระดม
สมอง ที่มาจากความรู การเรียนรูและประสบการณแบบไมเปนทางการของแตละบุคคลที่เขาใจเฉพาะเรื่องและเฉพาะพื้นที่
แลวนํามาแบงปนกัน โดยใชเวลารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในสภาพแวดลอมเดียวกัน
ขั้นที่ 2 : การกระจายสูภายนอก (Externalization : From Tacit Knowledge to Explicit
Knowledge)
ขั้นที่ 2 อธิบายความสัมพันธกับภายนอกในการสงตอระหวางความรูฝงลึก (Tacit knowledge) กับความรูชัดแจง
(Explicit knowledge) อาจเปนการนําเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ เปนการพัฒนาองคประกอบที่ถูกฝงอยูใน
ความรูฝงลึกใหสื่อสารออกไปภายนอก อาจเปนแนวคิด ภาพ เอกสารที่สนับสนุนใหเกิดการสื่อสารระหวางผูเรียนรูดวยกันที่
เขาใจไดงาย ซึ่งความรูฝงลึกจะถูกพัฒนาใหตกผลึกและถูกกลั่นกรองแลวนําไปสูการแบงปน แลวถูกเปลี่ยนเปนฐานความรูใหม
ที่ถูกนําไปใชสรางผลิตภัณฑใหมในขั้นใหมตอไป
การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge โดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร เปนการดึงความรู จาก Tacit Knowledge ออกมาเปน Explicit Knowledge คือดึงความรูจากภายในตัว
คนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ตํารา คูมือปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination : Explicit Knowledge to Explicit Knowledge)
ขั้นที่ 3 อธิบายความสัมพันธการรวมกันของความรูชัดแจง (Explicit knowledge) ที่ผานการจัดระบบ และบูรณา
การความรูที่ตางกันรูปแบบเขาดวยกัน เชน นําความรูไปสรางตนแบบใหม ซึ่งการสรางสรรคจะใชเครือขายการสื่อสารผาน
ระบบคอมพิวเตอร และฐานขอมูลขนาดใหญสนับสนุนกระบวนการนี้ โดยความรูชัดแจงอาจไดจากการรวบรวมความรูภ ายใน
หรือภายนอกองคกร แลวนํามารวมกัน ปรับปรุงหรือผานกระบวนการที่ทําใหเกิดความรูใหม แลวความรูใหมจะถูกเผยแพรแก
สมาชิกในองคกร การแบงปนและสรางความรู จาก Explicit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge โดยรวบรวมความรู
จากหนังสือ ตํารา ประเภท Explicit ที่เรียนรู มาสรางเปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ
ขั้นที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization : Explicit Knowledge to Tacit Knowledge)
ขั้นที่ 4 อธิบ ายความสั มพั นธ ภายในที่มี การส งตอความรูชั ดแจง (Explicit knowledge) สู ความรู ฝง ลึก (Tacit
knowledge) แลวมีการนําไปใชในระดับ บุคคล ครอบคลุม การเรียนรู และลงมือทํ า เป นกระบวนการสะทอนการรวบรวม
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ความรูในระดับบุคคลอยางตอเนื่อง และสามารถเห็นการเชื่อมโยง และรูปแบบการยอมรับความรู และความสามารถที่ทําให
เขาใจระหวางขอบเขตขอมูล ความคิด และแนวความคิด
การแบงปนและสรางความรูจาก Explicit Knowledge กลับเขาไปเปนความรู Tacit Knowledge คือการนําความรู
ที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง การเรียนรูและพัฒนาองคความรูที่วนเวียนในลักษณะอยางนี้ไปเรื่อยๆอยูตลอดเวลา เชน หัวหนางาน
เขียนคูมือการปฏิบั ติงาน (เปน Explicit) เมื่ อลูกนองอานแลวสามารถทํ างานได จะเกิดเปนความรูประสบการณอยู ในตั ว
ลูกนอง ดังแสดงในรูปขางบน ในทายที่สุดความรูจะอยูที่ตัวคน Tacit Knowledge เรียกวงจรสรางความรูนี้วา SECI Model
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ มีผลการวิจัยและอภิปรายผลได ดังนี้
สวนที่ 1 การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model
จากการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 โดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ
สําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการจัดการความรู โดยใช SECI Model
ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization: Tacit knowledge to Tacit Knowledge)
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการประชุมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชุม
คณะกรรมการดํ าเนิ นงานระดั บ จัง หวัด คณะอนุ กรรมการ และประชุม คณะทํ างานในฝ ายต างๆ รวมทั้ง การประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การประชุมรับฟงนโยบายในระดับอําเภอ ทั้ง 7 อําเภอ
ผลจากการประชุม ระดมความคิดเห็นตางๆ ของทุกภาคสวนในจังหวัด ทําใหคณะทํางานระดับจังหวัด ไดกําหนด
ลักษณะกิจกรรมของหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. กิจกรรมหลัก คือ การสวดมนตปฏิบัติธรรม โดยแตละหมูบานตองมีกิจกรรมสวดมนตปฏิบัติธรรมอยาง
นอยทุกวันพระ และอาจจะกําหนดเปนแนวทางของแตละหมู บานเพิ่มเติมได เช น ทุกวันอาทิตยหรือมีกิจกรรมทุ กวัน ทั้ง นี้
ขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพของแตละหมูบาน
2. กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลองและสงเสริมการปฏิบัติศีล 5 ซึ่งทางหมูบานหรือแตละพื้นที่
สามารถกําหนดวางแผนดําเนินการไดตามอัตลักษณของแตละพื้นที่ เชน กิจกรรมประเพณีบุญตามเทศกาลตางๆ กิจ กรรม
ปล อยนกปล อยปลาและไถ ชี วิต โคกระบื อ(สอดคล องศี ล ข อ 1) กิ จกรรมตลาดนัด ผลิ ต ภั ณฑ ชุ ม ชน (สอดคล องศี ล ข อ 2)
กิจกรรมอบรมอาชีพ (สอดคลองศีลขอ 2) กิจกรรมอบรมการวางแผนครอบครัว (สอดคลองศีลขอ 3) กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยไมคดโกง (สอดคลองศีลขอ 2 และ 4) และกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด (สอดคลองศีลขอ 5) เปนตน
นอกจากนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ของจังหวัดนครปฐม (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 2557) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. แผนการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 นํารองของจังหวัดนครปฐม ไดมีการวางแผนการ
ดําเนินงานแบงเปน 3 ระยะ ตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดแก
1.1 ระยะเรงดวน คือ ตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เปนระยะที่เนนการประชาสัมพันธและ
การหาภาคีเครือขายในการทํางานรวมกันโดยมีจังหวัดนครปฐมเปนผูรับผิดชอบหลักในการอํานวยการและดําเนินงาน ซึ่งไดมี
การประชาสัมพันธทุกรูปแบบและมีการจัดการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะสงฆกับหัวหนาสวนราชการ
และองคกรภาคสวนตางๆ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร และคัดสรรหมูบานนํารอง
7 หมูบาน จากทั้ง 7 อําเภอ
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1.2 ระยะปานกลาง คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เปนระยะที่เนนการรับสมัคร
ประชาชนและหมูบานเขารวมโครงการ โดยตั้งเปาไมนอยกวารอยละ 50 ของหมูบานทั้งหมด และรับสมัครอาสาสมัครปกปอง
พระพุทธศาสนาไมนอยกวารอยละ 15 เพื่อทําหนาที่เปนแกนนําในการขับเคลื่อนหมูบานรักษาศีล 5 ในทองถิ่น
1.3 ระยะยาว คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกั นยายน พ.ศ.2560 เปนระยะที่ เนนขยายผลการ
ดําเนิ นงานไปสู หมู บ านต างๆ มุ งให มีการดํ าเนิ นงานไม นอยกว ารอยละ 90 ของหมู บ านทั้ง หมดและมี อาสาสมั ครปกป อง
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมูบาน รวมทั้งมีองคกรเครือขายปกปองพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นดวย
ทั้งนี้ หมูบานนํารองทั้ง 7 หมูบานของทั้ง 7 อําเภอ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการหมูบานรักษาศีล
5 ของจังหวัดนครปฐม มีรูปแบบที่ใชวัดเปนศูนยกลางจึงมีผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 และ 2 เปนหมูบานในพื้นที่วัดตางๆ
จํานวน 7 วัด (คําวาหมูบานในผลการวิจัยนี้จึงหมายถึงหมูบานในพื้นที่วัดนั้นๆ) ไดแก (1) วัดวังตะกู อําเภอเมือง (2) วัด
สําโรง อําเภอนครชัยศรี (3) วัดมะเกลือ อําเภอพุทธมณฑล (4) วัดไรขิงพระอารามหลวง อําเภอสามพราน (5) วัดโพธิ์งาม
อําเภอกําแพงแสน (6) วัดลําลูกบัว อําเภอดอนตูม และ (7) วัดชุมนุมศรัทธา อําเภอบางเลน โดยแตละพื้นที่มีคณะทํางาน
หลักไดแก คณะสงฆและผูนําทองถิ่นควบคูกัน
2. รูปแบบการดําเนินงาน พบวา เปนการดําเนินงานแบบคูขนานเชิงนโยบายระหวางคณะสงฆจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดนครปฐม โดยในสวนคณะสงฆไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารและวัดไรขิงพระ
อารามหลวงเปนหลัก และไดมอบหมายใหคณะพระวิปสสนาจารยจังหวัดนครปฐมนําโดยพระศรีวิสุทธิวงศ เจาคณะอําเภอบาง
เลน เป นคณะทํ างานหลั ก ในการดํ า เนิ นงานขั บ เคลื่ อ นโครงการ ส วนทางจั ง หวั ด นครปฐมได ม อบหมายให สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเปนแกนหลัก และมีหนวยงานราชการในจังหวัดนครปฐมที่รวมดําเนินงาน ไดแก วัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม นอกจากนี้ ยังไดมอบเปนนโยบายใหทุกหนวยราชการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการนี้ดวย
3. แนวทางการดําเนินงาน พบวา คณะทํางานในระดับจังหวัดมีการประชุมกันอยางตอเนื่อง เพื่อระดมความคิดหา
แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการใหเปนรูปธรรม โดยมีขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงาน ไดแก
3.1 การประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการ
3.2 การจัดทําขอตกลงระหวางจังหวัดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3 การดําเนินโครงการในหมูบานนํารองทุกอําเภอ
3.4 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานโครงการโดยเนนการมีสวนรวม
3.5 การประชุม ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงาน
3.6 การจัดประชุมใหญเพื่อรับฟงแนวนโยบายและรับมอบปายหมูบานรักษาศีล 5
3.7 การจัดประชุมยอยระดับอําเภอเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5
3.8 การสํารวจการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ทั้งนี้ คณะทํางานระดับจังหวัด ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ขึ้น เพื่อติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของแตละพื้นที่ดวย
4. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน พบวา จากการถอดบทเรียนขอมูลการสนทนากลุมคณะทํางานและผูนําหมูบาน
รักษาศีล 5 ตนแบบของจังหวัดนครปฐมทั้ง 7 แหง ผูวิจัยสามารถสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงานรายหมูบาน ดังตาราง
ตอไปนี้

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1315

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลความสําเร็จการดําเนินงาน โดยจําแนกเปนรายอําเภอ
หมูบาน
1.วัดวังตะกู
อําเภอเมือง

ผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
มี ผู นํ า ชุ ม ชนเข ม แข็ ง ร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต า งๆ มี
ประสิทธิภาพเพราะผูนําเปนแบบอยางที่ดี และวัดไดจัดกิจกรรมการสวดมนต ทําวัตรเย็นและการ
เจริญกรรมฐานทุกวัน
2.วัดสําโรง
วัดจัดกิจกรรมทุกวัน มีการประชาสัมพันธทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ ผูนําชุมชนมีสวนรวมกับทางวัด
อําเภอนครชัยศรี
อยางเต็มที่และมีเครือขายชาวบานในตําบลขางเคียงมารวมดวย มีเด็กและเยาวชนมารวมกิจกรรม
กับครอบครัวตอเนื่อง
3.วัดมะเกลือ อําเภอ ผูใหญบานใหความสนใจและมีสวนรวมกับวัดเสมอ มีเยาวชนเขามารวมกิจกรรมดวย/มีกิจกรรมทุก
พุทธมณฑล
วัน /มี กิจกรรมจิต อาสาพั ฒนาวั ด โดยร วมกั บ โรงเรีย น มีการประชาสั ม พันธ ทั่ วถึ ง หลากหลาย
รูปแบบ
4.วัดไรขิงฯ อําเภอ พระสงฆในวัดไดจัดกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง มีชาวบานในอําเภอ
สามพราน
และนอกอําเภอ สนใจเขามารวมงานกับวัดเปนจํานวนมาก
5.วัดโพธิ์งาม
ทางวัดมีกิจกรรมตอเนื่อง มีผูนําชุมชนและชาวบานสวนมากมารวมกิจกรรมในวันพระ โดยเฉพาะ
อําเภอกําแพงแสน ผูใหญบานหมูที่ 7 และ 8 ที่เขารวมกิจกรรมตอเนื่อง /มีเยาวชนมาทํากิจกรรมที่วัดเสมอๆ
6.วัดลําลูกบัว
เนนจัดกิจกรรมทุกวันพระ /ผูใหญบาน กํานัน ใหความรวมมือดี โดยเฉพาะกํานันเปนแกนนําปฏิบัติ
อําเภอดอนตูม
ดวย /วั นพระมีกิจกรรมร วมกั บโรงเรี ยน มีนักเรี ยนมาทําบุญวั นพระ ถวายอาหาร สวดมนต และ
บําเพ็ญประโยชน
7.วัดชุมนุมศรัทธา ชาวบานให ความสนใจและเขารวมกิจกรรมสวดมนต ปฏิบั ติธรรมตอนเย็ น เพิ่ม ขึ้น และเขารวม
อําเภอบางเลน
กิจกรรมตางๆของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อยางตอเนื่อง
จากตารางที่ 1.1 พบวา วัดมะเกลือ วั ดสําโรง วั ดวังตะกู และวัด ลําลูกบัว และหมูบ านที่มี วัดจั ดกิจกรรมทาง
ศาสนาอย างตอเนื่อง โดยเฉพาะการสวดมนต และปฏิบั ติ ธรรมอย างสม่ําเสมอ จะทํ าใหตอยอดและขับ เคลื่อนกิจกรรมของ
โครงการหมูบานรักษาศี ล 5 ไดอยางมีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิผล นอกจากนั้น ปจจัยที่สําคัญ คือ ผูนํ าชุมชน ทั้งฝาย
พระสงฆและฝายชุมชนทองถิ่น ไดแก เจาอาวาส ผูอํานวยการโรงเรียนกํานัน ผูใหญบานและนายกองคการบริหารสวนตําบล
หากผูนําชุมชนมีภาวะผูนําทางจริยธรรม (Ethical Leadership) และมีความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ก็จะทําให
หมูบานนั้นๆ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดอยางดี
ขั้นที่ 2 การกระจายสูภายนอก (Externalization: From Tacit Knowledge to Explicit
Knowledge)
ในการดําเนิ นงานโครงการหมู บ านรั กษาศี ล 5 จัง หวั ด นครปฐม ได มีการกระจายองค ความรู และแนวทางการ
ดําเนิ นงานสูผู ปฏิบั ติ ทั้ งในระดับ ผูดําเนินการและประชาชน ผ านเอกสารคู มือการดํ าเนิ นงานหมูบ านรั ก ษาศีล 5 จั งหวั ด
นครปฐม และหนังสือสวดมนตหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ยังมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ
นักวิจัย ทั้งพระสงฆและฆราวาส ยกตัวอยางเชน
ญาณภัทร ยอดแกว (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางตัวชี้วัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวั ดนครปฐม
ผลการวิ จัยพบวา การมีส วนร วมดําเนินงานในโครงการของหมูบ านรั กษาศีล 5 ของจั งหวั ดนครปฐม ในระยะเรง ดว นของ
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โครงการ มีคาเฉลี่ย คือ รอยละ 34.4 ควรจะมีการหาแนวทางในการขยายผลการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น
ตอไป และการสรางตัวชี้วัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม โดยการใชแนวคิดหลักพุทธธรรม ทําใหได
ตัวชี้วัด จํานวน 4 องคประกอบ และตัวชี้วัดยอย 17 ตัวชี้วัด มีเกณฑคะแนนการประเมินโดยรวม จํานวน 50 คะแนน
แพรภัทร ยอดแก ว (2559) ศึกษาวิจัยเรื่ อง การประเมินผลกิ จกรรมในโครงการหมูบานรั กษาศี ล 5 ของจัง หวั ด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน หมูบานที่เ ขารวมโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของจั งหวั ด มีจํานวน 310 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อํ าเภอสามพราน จํานวน 85 หมู บา น อันดั บที่ 2
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน 2) หมูบานที่เขารวมในโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากจํานวน 310 หมูบาน มีจํานวนหมูบานที่ผานเกณฑประเมินผลกิจกรรมในโครงการ
จํานวน 291 หมู บาน คือ อันดับ ที่ 1 อําเภอสามพราน จํา นวน 77 หมูบ าน อั นดับที่ 2 อํ าเภอเมืองนครปฐม จํานวน 60
หมูบาน และอันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน
แพรภัทร ยอดแกว (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
พบวา 1) ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานไดแนวปฏิบัติที่ดี 4 ดาน ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดีของผูนําทั้งฝายสงฆ
และผูนําทองถิ่น ดานการประชาสัมพันธที่ดี โดยใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ดานการจัดกิจกรรมที่ดีซึ่งอาศัยทุนเดิมของ
ชุมชนที่มีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในทองถิ่น และ ดานการสงเสริมสนับสนุนที่ดี จากวัดซึ่งนําโดยพระสงฆ
และจากหนวยงานภาครัฐทั้งในสวนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 2)
การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบการทํางานแบบเนนการรวมมือระหวางคณะสงฆกับผูนําทองถิ่น
ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับหมูบาน มีแผนการดําเนินงาน 3 ระยะตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ไดแก ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว มีแนวทางการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการทุกระดับและมีกิจกรรม
2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลัก ไดแก การสวดมนตปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเสริม ไดแก กิจกรรมอื่นๆที่สงเสริมการปฏิบัติศีล 5
และการรณรงคการรักษาศีล 5 กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยมีหมูบานที่มีผลการดําเนินงานโดดเดนไดแก วัดวัง
ตะกู อําเภอเมือง และวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี
ญาณภัท ร ยอดแกว (2558) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาการดํ าเนินงานโครงการหมูบานรั กษาศีล 5 ของจังหวั ด
นครปฐม ผลการวิ จัย พบว า การดํ าเนิ นงานโครงการหมู บ านรั ก ษาศี ล 5 ของจั ง หวั ด นครปฐมที่ ผ านมี ลั กษณะเป นการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวม โดยทางจัง หวัด และคณะสงฆเป นแกนหลักในการดํ าเนิ นงาน แตมี อุป สรรคดานทั ศนคติ ในการ
ดําเนินงานของผูนําในทองถิ่นซึ่งยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอยางชัดเจน เพราะฉะนั้น แนวทางในการพัฒนาจึง
ตองเนนที่การจัดทํากรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของโครงการใหชัดเจนโดยการประยุกตแนวคิดตามหลักบุญกิริย าวัตถุ 3
สูแผนการดําเนินงาน การพัฒนาผูน ําทั้งฝายสงฆและฝายผูนําทองถิ่นใหมีทัศนคติที่ดีและมีศักยภาพในการเปนผูนําขับเคลื่อน
โครงการนี้ การพัฒนากิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานตามแนวคิดของหมูบานรักษาศีล 5 และการพัฒนา
รูปแบบการติดตาม ประเมินผลและการสงเสริมศักยภาพของหมูบานรักษาศีล 5
ขั้นที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge)
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เชน วีดีทัศนการดําเนินงานของหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ตนแบบในนครปฐม คือ วัดวังตะกู อําเภอเมือง
และการถายทอดกิจกรรมและความรูตางๆ ผาน Facebook วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี Facebook วัดวังตะกู อําเภอเมือง
ซึ่งมีคณะศิษยและชาวบานที่มีความสามารถดานการใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ อาสาสมัครมาชวยพระภิกษุในการประชาสัมพันธ
เชิ ญ ชวน นอกจากนั้ นยัง มี Facebook หมูบ านรั กษาศี ล 5 จั ง หวั ด นครปฐม ด วยการประชาสัม พั นธ ใ นทุ กรูป แบบ มีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูและสงเสริมใหประชาชนมีคานิยมในการเขารวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 อยาง
ยั่งยืน
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1317

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

นอกจากนั้น ในการรายงานผลโครงการหมูบานรั กษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากเว็บไซตสวนกลางของโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 วัดปากน้ําภาษีเจริญ (https://www.sila5.com/home/index/index) พบวา จังหวัดนครปฐม มีผูสนใจ
และสมัครเขารวมโครงการ สรุปยอดใบสมัครโครงการศีล 5 จํานวน 596,029 คน (กันยายน 2559) และมีการจัดทําสื่อธรรมะ
และเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต (https://www.sila5.com/detail/course/index) เปนแนวทางการใชสื่อของ
พระวิทยากรและครู เพื่อสอนประชาชนและนักเรียน โดยใหขอคิดและธรรมะในกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอของโรงเรียนตางๆ
โดยจําแนกหัวขอธรรม เชน สวดมนต สมาธิ รักษาศีล 5 ทําดีบําเพ็ญประโยชน /ออมบุญ เปนตน
ขั้นที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge)
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมนั้น ไดกอใหเกิดบุคคลตนแบบที่สามารถนําความรู
และประสบการณจากการเขารวมโครงการตั้งแตเริ่มตน คือ การรับฟงนโยบายจากส วนกลาง การเขารวมประชุ มในฐานะ
คณะอนุกรรมการดําเนินงาน การปฏิบัติงานในฐานะผูนําทองถิ่น และการเขารวมกิจกรรมในฐานะประชาชน จนมีองคความรู
ประสบการณฝงลึก และสามารถไปถายทอดตอสูผูอื่นไดเปนอยางดี ดังเชน กรณีศึกษาของนายจรูญ ดาราสม กํานันตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูนําชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการสานตอนโยบายหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
โดยทานไดเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนดวยความสนใจ และมีการจัดการสนับสนุนใหประชาชนในหมูบานเขารวมกิจกรรม
อยางเต็มที่ โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้
1) การเขารวมรับฟงและรับมอบนโยบายจากจังหวัด
2) การเขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจงตางๆ อยางตอเนื่อง
3) การประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อสานตอนโยบาย
4) การประสานวัดเพื่อบูรณาการกิจกรรมที่ทางวัดดําเนินการอยูกับหมูบานรักษาศีล 5
5) การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยการเขารวมกิจกรรมหลัก คือ สวดมนตและปฏิบัติธรรมสม่ําเสมอ
6) การอํานวยความสะดวกใหประชาชนที่มีอุปสรรคในการเดินทางเขารวมโครงการ โดยการจัดรถรับสง
7) การจัดทําประชาสัมพันธทางสือ่ ตางๆ รวมกับหนวยงานในจังหวัด
8) การสรางเครือขายการทํางานเพื่อความยั่งยืนของกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และหนวยงานอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานวัดวังตะกู อยางตอเนื่อง
9) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมั่นรักษาศีลปฏิบัติธรรมและมีน้ําใจที่ดีงามตอประชาชนในหมูบาน
ผลการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานวัดวังตะกู อันเปนพื้นที่รับผิดชอบของกํานันจรูญ ดาราสม กํานัน
ตําบลวังตะกู ไดรับการยอมรับและยกยองจากหลายๆ หนวยงาน จึงไดรับรางวัลบุคคลดีเดนทางดานวัฒนธรรมจากกระทรวง
วัฒนธรรม ประจําป 2559 เปนตน สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นกระบวนการรวมเขาสูภายในดานการจัดการความรูไดเปนอยางดี
การจัดการความรู โดยใช SECI Model จะเห็นไดวา กระบวนการตาง ๆ จะเกิดขึ้นหมุนไปซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งในแต
ละกระบวนการที่ เ กิด การเปลี่ย นแปลงระหว างความรู ฝง ลึ กกั บ ความรูชั ด แจง อั นจะทํ าให เกิ ด ความรูใ หม เพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง นั่ น
หมายความวา Externalization และ Internalization เปนกระบวนการสําคัญในการสรางความรู ยิ่งกระตุนใหกระบวนการ
ทั้งสี่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนเกลียวความรู (Knowledge Spiral) และเพื่อใหเกลียวความรูหมุนเร็วขึ้น ผูวิจัยจึงสรางกรอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้
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สวนที่ 2 การสรางกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดวย
ทฤษฎีวงจรความรูและชุมชนนักปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้
1.Socialization
: Tacit knowledge to Tacit Knowledge
ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP)
ได แ ก คณะกรรมการ คณะทํางาน เจาอาวาส พระสงฆ
ผูอํานวยการโรงเรียน ครู กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ชาวบานที่เขารวมโครงการ นักวิชาการ
และหนวยงานราชการ เปนตน

2.Externalization
: From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge
นําความรูจาก CoP วิเคราะห สังเคราะห เพิ่มความรู เชน
วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการจัดการโครงการ วิธีการประเมินผล
โครงการวิ ธีการประชาสั ม พั นธ และวิ ธีการสมั ค รเข าร วม
โครงการ การเขียนและการสงใบสมัคร เปนตน และจัดทํ า
คูมือ หนังสื อ บทความวิชาการ เผยแพรวิธีการ ผลงานและ
การประชาสัมพันธ
4.Internalization
3.Combination
: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge
: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge
ประสานงานเครื อ ข าย CoP ใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ นําความรูจ ากการประชุ ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู CoP ไปจั ด
อยางสรางสรรค เชน วีดีทัศนการดําเนินงานของหมูบาน กิ จ กรรมในโครงการ โดยปฏิ บั ติ ต ามคู มื อการดํ าเนิ นงาน
รั ก ษาศี ล 5 จั ง หวั ด นครปฐม และ Facebook หมู บ า น โครงการหมู บ านรั กษาศี ล 5 ของจั ง หวั ด และประยุ กต ใ ช
รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เปนตน
กิจกรรมตามสภาพแวดลอม วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชุนทองถิ่นนั้นๆ เปนตน
ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกําหนดหัวขอประชุม และแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการสื่อสาร กําหนด
ตารางนัดหมายการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นํากรณีศึกษาเดิมที่เคยทํามากอน มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
เรี ยนรู พร อมทั้ งกํ าหนดตัวชี้วัด การดําเนินงานโครงการหมู บานรักษาศี ล 5 จัง หวั ด นครปฐม จํ านวน 20 กิจกรรม เพื่ อ
ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ขั้นที่ 2 การกระจายสูภายนอก (Externalization)
จากการประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํา งานโครงการหมู บานรักษาศีล 5 จังหวัด นครปฐม
ผูเขารวมประชุมไดสรุปประเด็นรวมกันในกลุม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรวมกัน เพิ่มความรู แลกเปลี่ยนการเรียนรู เชน
รวมกันจัดทําคูมือหมูบานรักษาศี ล 5 จังหวัดนครปฐม หนังสือสวดมนต และบทความวิชาการ เปนตน เพื่อเผยแพรวิธีการ
ผลงานและการประชาสัมพันธ
ขั้นที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination)
จากนั้นพระสงฆ ผูนําชุมชนและชาวบาน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ เพื่อนําความรูที่ไดจาก
ภายนอกมาแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในกลุมหมูบาน ตําบล และอําเภอ และนํามาออกแบบและพัฒนากิจกรรมหมูบาน
รักษาศีล 5 ในชุมชน
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ขั้นที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization)
นําองคความรูจากการประชุม ลงสูการปฏิบัติในแตละหมูบาน แตละวัด โดยประสานงานและประชาสัมพันธ
กิจกรรมการดําเนินงานของแตละพื้นที่ รวมทั้งมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมหมูบาน เพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผล
การทํางานในโครงการทุกระดับ และรายงานผลโครงการตอไป
จากนั้นคณะทํางานทุกระดับรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ เพื่อนําความรูที่ไดจากภายนอกมา
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในกลุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในครั้งตอไป และสรางตารางนัดหมายสําหรับการประชุม
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ
บทสรุป
จากการศึกษาโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จะเห็นไดวา การขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ตามกลไกระเบียบมหาเถรสมาคมและกลไกเชิงสถาบัน ประกอบดวย วัด องคกรภาครัฐ กลุมพลังของชุมชน และชาวบาน
รวมกันจัดกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ การรักษาศีล 5 ของประชาชนในชุมชน จะทํา
ใหคนในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมเพิ่มขึ้น ทํา ใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ของคนในชาติได ลด
ความขัดแยงแตกแยกในสังคมไทย หากประชาชนมีความตระหนัก เขาใจ และนอมนําไปสูการปฏิบัติ คนเสมอกันดวยศีล เกิด
เปนสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรมี การติ ดตามผลการดําเนิ นงานจากภาครัฐ อย างต อเนื่องและการจัด สรรงบประมาณอย างเพีย งพอต อการ
ดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
2. ควรพัฒนาคูมือแนวทางการดําเนินหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ใหทันสมัยและควรเพิ่มเทคนิคการดําเนิน
หมูบ านรักษาศีล 5 ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครปฐม
3. ควรประสานงานอาสาสมัครพุทธศาสนา เพื่อทํางานในเชิงเครือขายในการขับเคลื่อนหมูบานรักษาศีล 5 และกิจการ
ทางพระพุทธศาสนาในทองถิ่นใหมีความแพรหลายมากยิ่งขึ้น
4. ควรสงเสริมการวิจัยที่เกีย่ วของกับโครงการหมูบานรักษาศีล 5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหมูบานรักษาศีล 5 ให
มีความยั่งยืนตอไป
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ศึกษาการฟน ฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย
ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
A Study Of Restoration Of The Sarabhañña Chanting Form In Bãn Mae –
Nũm Noi Border Patrol Police School, Tambol Saiyoka,
Amphur Saiyoka, Kãnchanaburi Province
รังสิยา ฤกษเลื่อนฤทธิ์
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
rfhakrajang@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาการสวด
มนตสรภัญญะในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
แมน้ํานอย จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนาและในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และเปนการสืบสานรักษาพระพุทธศาสนา การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรีย น
ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย สอดคลองกับหลักการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งดําเนินงานในพระบรม
ราชูปถัมภ แนวทางการฟนฟูเริ่มตนจากคณะกรรมการโรงเรียนประชุมกําหนดนโยบาย จัดแผนการเรียนการสอนการสวดมนต
สรภัญญะ ตามรูปแบบมาตรฐานที่ใชในสวนกลางอยางวัดอนงคารามวรวิหาร และเสริมดวยบทสวดมนตสรภัญญะพื้นบานที่งาย s
แกการเรียนรูสําหรับเด็ก จัดไวในชั่วโมงเรียนของนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป ใชสื่อโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อาทิ
แผนซีดีเสียงสวดมนตสรภัญญะประกอบ ใหทุกชั้นเรียนไดเรียนรูเปนพื้นฐาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนใหสามารถ
นําคุณคาและคุณประโยชนจากหลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิตจริง การติดตามผลสัม ฤทธิ์
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน ดวยความสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน สามารถสงเสริมใหโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานแมน้ํานอยเปนโรงเรียนตนแบบการสวดมนตสรภัญญะสําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอื่น ๆ ทั่วประเทศได
คําสําคัญ: การฟนฟู การสวดมนตสรภัญญะหรือการสังวัธยายสรภัญญะ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
Abstract
This Thematic Paper is of three objectives: 1) to study the Sarabhañña Chanting in Buddhism,
2) to study the Sarabhañña Chanting in Thailand, 3) to study the way to restore the Sarabhañña Chanting in
Bãn Mae – Nũm Noi Border Patrol Police School. This is a qualitative research. In this research, the
researcher is of the view that the Sarabhañña Chanting in Buddhism and in Thailand have the same
objectives, continuously keeping dharmic principle and Buddhism. The way to restore the Sarabhañña
Chanting in Bãn Mae – Nũm Noi Border Patrol Police School is according to the principle of the Border
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Patrol Police Schools. Those are under the Royal Patronage. At the beginning, the School Committee will
discuss about the teaching policy of the Sarabhañña Chanting in the school as the same form as Wat
Anongkaram’s, including the folk wisdom style, starting at the 3rd level of the primary students. Besides
studying the Sarabhañña Chanting in the class, the teachers will use audio equipments supporting all
students’ development for a long term. And the purpose is that the students can use dharmic principle
in their real lives. A successfulness of restoration of the Sarabhañña Chanting in Bãn Mae – Nũm Noi
Border Patrol Police School can be used as the original of the same project for all of the Border Patrol
Police Schools in Thailand.
Keywords: restoration, The Sarabhañña Chanting, the border patrol police school
1. บทนํา
การสวดมนตสรภัญญะมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ทั้งในหมูพระภิก ษุสงฆและคฤหัสถ มีความไพเราะ ความหมายและ
คุณคา ตลอดการจัดแบงหมวดหมูไวชัดเจน วัตถุประสงคเพื่อทรงจําพระสัจจะธรรมคําสอนและสืบตออายุบวรพระพุทธศาสนา
เปนสําคัญ สําหรับการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา โดยยุคตน ๆ สวดกันเปนภาษา
บาลี การสวดเปนภาษาไทย ไมปรากฏหลักฐานแนชัด สันนิษฐานวานาจะมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามเอกสารที่ปรากฏเปน
หลักฐานอางอิงได เชน บทสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนผูประพันธ
ไว เปนตน การสวดมนตสรภัญญะหรือการสังวัธยายสรภัญญะในรูปแบบภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมและเปนภาษาประจําชาติ
ไทย อันเปนเอกลักษณข องความเปนไทย เปนสิ่ งสําคัญที่ค วรส งเสริ มให มีการศึกษาในสังคมไทยยิ่ง ๆ ขึ้ น บทสรภั ญญะที่
ปรากฏในบทมนตตาง ๆ มักอยูในรูปแบบภาษาบาลี ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูไมมีค วามรูทางดานภาษาบาลี
หลักธรรมต าง ๆ ที่สามารถนํ าไปใช ในการดําเนินชี วิต เพื่ อความเป นปกติสุข ของมนุ ษย ในสั งคม เพื่อความเจริ ญ วัฒนาทั้ ง
สุขภาพกายและจิตใจ ยังไมเปนที่เขาใจอยางที่ควร เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหสังคมเกิดความเสื่อมทางดานศีลธรรม
และจริยธรรม
สําหรับกรณีศึกษาที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษานี้ เนื่องจากไดทราบวา ป พ.ศ. 2558 ที่ผานมาเปนวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงมีโครงการตาง ๆ จัดถวาย เพื่อเทิดพระเกียรติ
หลายโครงการตลอดทั้งป และโครงการหนึ่งคือการสงเสริมการสวดมนตสรภัญญะ เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณานุประโยชนแหง
การสวดมนตสรภัญญะตามพระราชปณิธานใหปรากฏชัด โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปนสถานศึกษาสําคัญใน
พระบรมราชู ป ถัม ภ สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเปนผู ดูแ ล และสืบ สานโครงการต าง ๆ ที่
ทรงคุณคาและคุณประโยชน นอกจากนี้ หนวยงานตํารวจตระเวนชายแดนยังเปนสถานศึกษาที่มีประวัติศาสตรสําคัญ ในการ
ริเริ่ม บุกเบิก สงเสริมการสวดมนตสรภัญญะ ตั้งแตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย รวมกันกับทานเจาคุณพระเทพรัตนโมลี (ขิม อิสฺ
สรธมฺโม) แหงวัดอนงคารามวรวิหาร เปนจุดเริ่มตนของการจัดประกวดสวดมนตสรภัญญะอยางเปนทางการโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ซึ่ งยั งคงมี ตอเนื่ องมาถึง ปจจุ บัน การสวดมนต สรภัญ ญะได เสื่ อมสูญ จากโรงเรี ยนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เริ่มตนจากโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนําเด็กและเยาวชนมุงสูความเปน
สัม มาทิ ฏฐิ บุ คคล อย างผู มีป ญ ญา มีค วามรูคู คุ ณธรรม อั นจะนํ ามาซึ่ ง การพัฒ นาอยางยั่ง ยื น เพื่ อประโยชน สุ ขต อบุค คล
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติไดอยางเสถียรสถาพรตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย ตําบลไทรโยค
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสวดมนตสรภัญญะ จัดเปนรูปแบบหนึ่งของการสวดมนตในพระพุทธศาสนา ทวา ไมไดมีการกลาวถึงหลักฐานที่มา
ไวอยางแนชัด สันนิ ษฐานว ามีพัฒนาการมาจากการสวดมนต ทั่วไปตั้ งแตกอนสมัย พุทธกาล โดยไดรับ อิทธิพ ลสวนหนึ่งจาก
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู เนื่องจากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และลักษณะรูปแบบฉันทลักษณที่มีความคลายคลึงกัน
เปนสําคัญ (พระสมชิด จารุธมฺโม (อุทากิจ), 2550: 157-160) การสวดมนตสรภัญญะเผยแผเขามาในประเทศไทยพรอมการ
เผยแผ ข องพระพุ ท ธศาสนา ปรากฏหลั กฐานเป นเอกสารอ างอิ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 แห งราชวงศ จักรี (สํ านั กงานบริ ห าร
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย, 2543: 4) ในพระไตรปฎกมีการกลาวถึงการสวดมนตสรภัญญะปรากฏ
อยูในหลายพระสูตรดวยกัน และ พระอรหันตสาวกที่ไดรับการยกยองวาเปนผูกลาวธรรมในทํานองสรภัญญะไดไพเราะเปนเลิศ
คือ พระโสณกุฏิกัณณเถระ (วิ.จู.(ไทย) 7/6/19-20) สําหรับการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย สามารถพิจารณาถึงคุณคา
ดานความงามทั้งในเชิงจิตวิสัย (มิติทางโลก) และในเชิงวัตถุวิสัย (มิติทางธรรม) (พระมหาทวี มหาปฺโญ (ละลง), 2555: 74)
วัตถุประสงคเปนเชนเดียวกันกับการสวดมนตทั่วไปในพระพุทธศาสนา คือ เพื่อรักษาหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และเพื่อสืบอายุบวรพระพุทธศาสนา (อวัสดา ทับทิมแท, 2555: 74) กลาวไดวา การสวดมนตสรภัญญะเปน
การสื่อสารที่มีคุณคาและคุณประโยชนหลายประการ อาทิ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอด
ถึงการบําบั ดสุขภาพกายใจ และจรรโลงใจแกผูที่ไดศึกษาเรียนรู การสงเสริ มสามัคคีธรรมของคนในชุมชน (มโณรส จันทร
พิทักษ, 2550: 8) โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากการฟงเปนสําคัญ (อรจิรา วงษาพาน, 2556: 2) การบูรณาการเขากับศาสตรตาง
ๆ เชน ศาสตรแหงการบําบัด สามารถชวยในการเยียวยารักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตไดเปนอยางดี (เบญญาภา กุลศิริไชย,
2555: 1) รูปแบบบทสวดมนตสรภัญญะจัดเปนกวีนิพนธประเภทหนึ่ง ที่ทรงคุณคาทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม
(สุจิตรา จงสถิตวั ฒนา, 2544) จารีตนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย ถือไดวาเปนตนเคาแหงความเขาใจถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมทางสังคม ตลอดความคิดอานของคนไทยใหแกผูศึกษา ซึ่งเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่ง ที่จะกอใหเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้งถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของคนในชาติได (เอมอร ชิตตะโสภณ, 2539)
โรงเรีย นตํารวจตระเวนชายแดน มีจุดเริ่มตนเพื่ อมุงเน นการให ความรูด านภาษาไทยแกเ ด็กและเยาวชน ในชุม ชน
บริเวณชายแดน และพื้นที่หางไกลคมนาคม เพื่อความมั่นคงตอประเทศชาติเปนหลัก ตอมาไดรับพระราชทานการสนับสนุน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงให
การอุปถัมภการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางกวางขวาง การไดรับพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทําใหเกิด พัฒนาการในดานต าง ๆ ที่ทรงคุณคาและคุ ณประโยชนยิ่ ง รวมทั้งมาตรฐานการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและครูผูสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนในทองถิ่นหางไกลคมนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป นหัวใจของกระบวนการพัฒนาตาง ๆ ตั้ งแตภ าคทฤษฎีถึ งภาคปฏิบั ติ ทํ าใหโ รงเรียนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดนสามารถยืนหยัด และพัฒนาในดานตาง ๆ ตามปณิธานของโรงเรียนที่ตั้งไวได (กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน, 2550: 108)
สําหรับงานวิจัยนี้ นอกจากเพื่อศึกษาคุณคาและคุณประโยชนตาง ๆ ของการสวดมนตสรภัญญะแลว ยังเปนไปเพื่อ
เสนอแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยริเริ่มจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถือไดวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
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แมน้ํานอยเปนเสมือนโรงเรียนตนแบบการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
แหงอื่น ๆ ได เมื่อพิจารณาจากแนวทางดําเนินงาน นโยบายการทํางานของหนวยงานตํารวจตระเวนชายแดน ภายใตพระบรม
ราชูปถัมภในยุคปจจุบัน เพื่อเปนสื่อกลางแหงพุทธะสื่อสาร หรือ สารแหงการตื่นรูที่สําคัญ ทั้งเพื่อประโยชนในระดับปจเจก
บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไปได
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Fieldwork Research) โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูล
จากพระไตรป ฎ ก อรรถกถา หนั ง สื อ สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาและเอกสาร ตลอดรายงานการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Documentary Research) รวบรวมขอมูล ทั้ง จากงานข อมู ลที่ เปนรูป เลม และจากสื่ออิเ ลคทรอนิคส ประกอบกับ งาน
ภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) บุคคลที่เกี่ยวของกับงานสวดมนตสรภัญญะจํานวน 12 ทาน
ไดแก พระสงฆ 3 รูป และ คฤหัสถ 9 ทาน เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 สืบคน คนควาและหาขอมูลเรื่องการสวดมนตสรภัญญะ ที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนา โดยศึกษา
จากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก คัมภีรพระไตรปฎก ทั้งที่เปนรูปเลมหนังสือ และโปรแกรมสื่ออิเลคทรอนิคส
4.2 ขั้นตอนที่ 2
4.2.1 สืบคน คนควาและหาขอมูลเรื่องการสวดมนตสรภัญญะที่มีปรากฏในประเทศไทย โดยศึกษาจากขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก เอกสาร งานวิจัยตาง ๆ บทความทางวิชาการ งานนิพนธ กวีนิพนธของนักวิชาการ
และนั กวิ ช าการพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ค วามเกี่ ย วข อง ตลอดถึ ง เอกสารประกอบต าง ๆ ทั้ ง ที่ เ ป นรู ป เล ม หนั ง สื อ และสื่ อ
อิเลคทรอนิคส ประกอบกับงานพื้นที่ภาคสนาม โดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview)
4.2.2 เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและจากการสัมภาษณ
4.3 ขั้นตอนที่ 3
4.3.1 สืบคน คนควาและหาขอมูลเรื่องการสวดมนตสรภัญญะ ที่มีปรากฏในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย โดยศึกษาจากเอกสารที่มีปรากฏในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย และโดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ
(Key Informants) จํานวน 12 ทาน ไดแก พระสงฆ 3 รูป และ คฤหัสถ 9 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญงานสรภัญญะ, ครู
ผูดูแลและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย, ผูนําชุมชนฝายคฤหัสถ และ ผู นําชุมชนฝาย
สงฆ ในพื้นที่อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4.3.2 เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและจากการสัมภาษณ
4.3.3 เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลจากขอที่ 4.1, 4.2 และ 4.3
4.4 ขั้นตอนที่ 4
สรุปผลการวิจัย เพื่อกําหนดแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะ และ รูปแบบการสวดมนตสรภัญญะที่สามารถ
ใชเปนแมแบบประกอบการเรียนการสอนการสวดมนตสรภัญญะ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย ตําบลไทรโยค
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4.5 ขั้นตอนที่ 5
นําเสนอรายงานผลการศึกษา “แนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
แมน้ํานอย ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร”ี
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5. ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยพบวาการสวดมนตสรภัญญะ จัดเปนรูปแบบหนึ่งของการสวดมนตในพระพุทธศาสนา แต
ไมไดมกี ารกลาวถึงหลักฐานที่มาไวอยางชัดเจน สันนิษฐานวามีพัฒนาการมาจากการสวดมนตทั่วไปตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล
โดยไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากศาสนาพราหมณ – ฮินดู เนื่องจากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และลักษณะรูปแบบฉันท
ลักษณที่มี ความคล ายคลึงกั นเป นสําคัญ ในพระไตรป ฎกมี การกลาวถึง การสวดมนต สรภั ญญะปรากฏอยูในหลายพระสู ต ร
ดวยกัน และ พระอรหันตสาวกที่ไดรับการยกยองวาเปนผูกลาวธรรมในทํานองสรภัญญะไดไพเราะเปนเลิศ คือ พระโสณกุฏิ
กัณณเถระ
การสวดมนต ส รภั ญ ญะเผยแผ เข ามาในประเทศไทยพร อมการเผยแผ ของพระพุ ทธศาสนา ปรากฏหลักฐานเป น
เอกสารอางอิงไดชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี และเปนที่นิยมกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ซึ่งพระพุทธศาสนานับเนื่องอยูในวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางแพรหลาย ประกอบกับอุปนิสัยในเชิงเจาบทเจา
กลอนของคนไทย ทําใหการสวดมนตสรภัญญะทางภาคอีสานมีทํานองที่หลากหลายมากกวาพื้นที่อื่นของประเทศไทย การสวด
มนตสรภัญญะในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการสวดมนตสรภัญญะในพระพุ ทธศาสนา กลาวคือเพื่อรักษาพระ
พุทธพจน และเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา การสวดมนตสรภัญญะ หมายถึง การกลาวดวยเสียง หรือการสวดโดยใชเสี ยงอัน
ไพเราะ ลักษณะโดยทั่วไป คือการทองบนหลักธรรมคําสอน เปนทํานองตามรูปแบบฉันทลักษณในภาษาบาลี เนื้อหาบทสวด
มนตอางอิงหลักพระพุทธธรรมเปนสําคัญ การสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทยมี 3 ลักษณะ คือ 1) การสวดเปนภาษาบาลี
อย างทํ านองสั ง โยค ซึ่ ง เป นลั กษณะการสวดมนต แ บบดั้ง เดิ ม ในพระพุ ท ธศาสนา 2) การสวดอย างรู ป แบบส วนกลาง ใช
แบบอยางวัดอนงคารามวรวิหาร ซึ่งใชเปนมาตรฐานการประกวดสวดมนตสรภัญญะในโรงเรี ยนตาง ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจาก
วัดอนงคารามฯ เปนหนวยงานแรกที่ไดบุ กเบิกและฟนฟูการสวดมนต สรภัญญะในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศไทย ร วมกั บ
หนวยงานตํารวจตระเวนชายแดนและกรมการศาสนาในเวลาตอมา รูปแบบการสวดมนตของวัดอนงคารามฯ จึงนํามาใชเปน
แมแบบสําหรับการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทยตราบถึงปจจุบัน และ 3) การสวดมนตสรภัญญะแบบภูมิปญญาทองถิ่น
หรือสรภั ญญพื้นบาน นิยมกั นมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การสวดมนต สรภัญญะเปนกระบวนการ
เรียนรูที่ทรงคุณคา กอใหเกิดคุณประโยชนอยางยิ่ง ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และ ปรมัตถประโยชน
ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับสถาบัน ถึงระดับประเทศชาติได
หนวยงานตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอวงการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย
กอนที่การสวดมนตสรภัญญะจะเสื่อมสูญไปจากหนวยงานตลอดถึงโรงเรียนในสังกัดหนวยงานดังกลาว เพราะการเปลี่ยนแปลง
ดานนโยบายบริหารเปนสําคัญ การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับความสนับสนุนจาก
ผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน ตลอดถึงคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน แนวทางการฟนฟูเริ่มตนจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อกําหนดนโยบาย จัดแผนการเรียนการสอนการสวดมนตสรภัญญะตามรูปแบบมาตรฐานที่ใชในสวนกลางอยางวัดอ
นงคารามฯ เปนเบื้องตน เสริมดวยบทสวดมนตสรภัญญะพื้นบานที่งายแกการเรียนรูสําหรับเด็กนักเรียน จัด ไวในชั่วโมงเรียน
ของเด็ กนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป กํ าหนดใหใช สื่อโสตทัศนูป กรณอื่น ๆ อาทิ แผนซี ดีเสีย งสวดมนตส รภัญญะ
ประกอบให เด็กนั กเรีย นไดศึ กษาเรียนรูเปนพื้นฐาน เพื่ อสง เสริม พัฒนาการใหเด็กสามารถนํ าคุณค าและคุณประโยชนจาก
หลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิตจริง สอดคลองกับพระราชปณิธานและหลักการทํางานของ
โรงเรียนตระเวนชายแดน สามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ และการริเริ่มในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอยเพื่อเปน
โรงเรียนตนแบบการสวดมนตสรภัญญะ สําหรับโรงเรียนตระเวนชายแดนแหงอื่น ๆ ที่ดําเนินงานในพระบรมราชูปถัมภภายใต
กรอบการทํางานเดียวกันได การจัดแผนการเรียนการสอนเริ่มตนโดยการนําการสวดมนตสรภัญญะทั้ง 3 รูปแบบ มาเปนวิชา
เสริมประกอบเขากับหลักวิชาภาษาไทย เบื้องตนจากการสังเกตของครูผูสอนพบวาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์
ระยะยาวกําหนดไวตามมติคณะกรรมการโรงเรียนวา จะถือวาประสบความสําเร็จเมื่อเด็ กนักเรียนสามารถสวดมนตทํานอง
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สรภัญญะไดไพเราะ พรอมเพรียง เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตามหมายกําหนดการที่จะทรง
เสด็จตรวจงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนได
6. สรุป
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยสรุปไดวา การสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา มีพัฒนาการมาจากการสวดมนตทั่วไป
โดยไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากศาสนาพราหมณ – ฮินดู และมีการเผยแผเขามาในประเทศไทยตามหลักฐานอางอิงที่ปรากฏ
คือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี วัตถุประสงคเพื่อรักษาพระพุทธธรรมคําสอนและเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา สําหรับ
แนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เริ่มตนจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
แมน้ํานอย ไดรับการสนับสนุนจากผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะใหเกิดเปนรูปธรรม ดวยคุณคา
และคุณประโยชนหลายประการของการสวดมนตสรภัญญะ เชน สรางสมาธิและปญญา พัฒนาจิตใจและอารมณ สงเสริมความ
สามัคคี เปนตน สอดคลองกับพระราชปณิธานและหลักการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอยจึงกําหนดแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียน โดยเริ่ มตนจาก
การประชุมกําหนดนโยบายจัดแผนการเรียนการสอนการสวดมนตสรภัญญะประกอบเขาในหลักวิชาภาษาไทย และใชรูปแบบ
มาตรฐานอยางที่ใชในวัดอนงคารามวรวิหาร ซึ่งเปนหนวยงานบุกเบิกและจัดวางตนแบบการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย
เสริมดวยบทสวดมนตสรภัญญะพื้นบานที่งายแกการเรียนรูสําหรับเด็กนักเรียน และมีทวงทํานองหลากหลาย จัดไวในชั่วโมง
เรียนของนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป ใชสื่อโสตทัศนูปกรณอื่นประกอบ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเปน
พื้นฐาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการใหเด็กนักเรียนสามารถนําคุณคาและคุณประโยชนจากหลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะไป
ใชไดจริงในการดําเนินชีวิตจริง การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมชัดเจนโดยคณะครูผูสอนจะติดตามผลจากพฤติกรรมและ
ผลการเรี ย นของเด็ กเป นหลั ก ซึ่ ง พบว าเป นไปด วยดี ใ นเบื้ องต น ผลสั ม ฤทธิ์ แ นวทางการฟ นฟู โ ดยภาพรวมในระยะยาว
คณะกรรมการโรงเรียนฯ ลงมติวาเมื่อเด็กนักเรียนสามารถสวดมนตสรภัญญะไดไพเราะ พรอมเพรียง ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกําหนดการเสด็จตรวจงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโอกาสตอไป เพื่อ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอยสามารถเปนโรงเรียนตนแบบสําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแหงอื่น ๆ
ทั้งเปนการสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคการสวดมนตสรภัญญะตามที่กําหนดได
7. ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิ จัย ผู วิจัยมี ความเห็ นวา การสวดมนต สรภั ญญะมี คุณคาและคุณประโยชนม าก สามารถนํ าไปใช
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชไดในการดํารงชีวิต
จริง เพื่อสงเสริม บมเพาะคุณธรรม คุณงามความดีแกบุคคลทุกเพศทุกวัย กอใหเกิดประโยชนคุณตั้งแตระดับปจเจกบุคคล คือ
ทําใหผูศึกษาเรียนรูเกิดสมาธิ สติปญญา และเปนเครื่องมือชวยผอนคลายความตึงเครียดกับสภาวะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษยในโลกยุคปจจุบัน ที่ตองแขงขันกับสิ่งแวดลอมรอบตัว แมแตกระทั่งกับเวลาในแตละขณะ
ตลอดถึงกอใหเกิดประโยชนคุณในระดับสังคมสวนรวม กลาวคือ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดสามัคคีธรรมในระดับสังคมและ
ประเทศชาติได การนํ าไปใชจึง สามารถใช ไดทั่วไปอยางกวางขวาง ขึ้นกั บวัตถุ ประสงคของผูนําไปใชวาต องการผลสั มฤทธิ์
ประการใดเปนสําคัญ
7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป ในแงนโยบายการนําไปใช มีหลายระดับ ขึ้นกับวัตถุประสงคของการนําไปใช เชน ระดับ
ปจเจกบุคคล อาจเนนกระบวนการศึกษาเรียนรูเพื่อสรางสมาธิ สงเสริมสติปญญา สนับสนุนการบําบัดสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจของผู ศึ กษา หรือ ในระดับ สัง คม สถาบัน และประเทศชาติ สามารถใช เป นแนวทางส งเสริ ม สามัค คีธรรมให เ กิด ขึ ้นแก
สวนรวมได โดยพิจารณาเลือกหัวขอหลักธรรม และลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมแกวัตถุประสงค ดังนี้เปนตน กลาวไดวา การ

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1327

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

สวดมนตสรภัญญะเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถนําไปสูพัฒนาการที่ดี กอใหเกิดประโยชนคุณในการดําเนินชีวิตจริงแกผู
ศึกษาเรียนรูได
7.2 ขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป เนื่องจากการสวดมนตสรภัญญะมีคุณคาและคุณประโยชนหลายประการ
แกผูศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะ ซึ่งประสิทธิผลได ทั้ งในแงสุขภาพ
กายและจิตใจ ทั้งในระดับบุคคล สถาบันและประเทศชาติ จึงควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาเรียนรูการสวด
มนตสรภัญญะ ตลอดถึงเรียนรูการประพันธบทสวดมนตสรภัญญะกันอยางจริงจัง ทั้งในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความเมตตา
กรุณาดวยความอนุเคราะหจากบิดามารดา คณาจารย และผู ที่มีความนับเนื่องเกี่ยวของหลายทาน ไดแก คุณพอวรชัย ฤกษ
เลื่ อนฤทธิ์ และ คุ ณแม สุ จิน ต ฤกษ เ ลื่ อนฤทธิ์ ผู ใ ห ชี วิ ต ให การศึ กษา และทุ กสิ่ ง ทุ กอย างที่ ท รงคุ ณ ค า แก ชี วิ ต ลู กทุ กคน
คณาจารยแหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกรูป/ทาน ตลอดถึงผูใหขอมูลสําคัญ
แกงานวิจัย และกัลยาณมิตรผูใหการสนับสนุน ใหพลังใจ ขอแนะนําที่เปนคุณประโยชนทุกรูป/ทาน
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ และ กราบอนุโมทนาทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท
Analytical Study of the Right Wisdom
According to the Concept of Theravada Buddhism
ณรงควรรษ บุญมา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nb@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
จากการศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา 1) สัมมาทิฏฐิเปนบอเกิดของ
สัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 2) การพัฒนาสัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท
ดังนี้ (1) ปจจัยจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (2) ปจจัยจากภายใน (โยนิโสมนสิการ) จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรม
บุคคลใหดํารงอยูภายใตกรอบศีล สมาธิ และปญญาตามหลักไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค 8 ในการดําเนินชีวิต เกิดคุณลักษณะ
ของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอื่น และมีการตรวจทานตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนนั้น ยังเปนสัมมาทิฏฐิอยู
หรือไม มีหิริโอตตัปปะหรือไม ตลอดถึงมีความเชื่อเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม เชื่อเรื่องภพชาติ เชื่อในพระรัตนตรัย
และมีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณมีบิดามารดาเปนตนหรือไม สิ่งเหลานี้เปนเครื่องยืนยันวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ถึงแมวาปญญาที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมปลูกฝงนี้ จะยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท แตก็
เปนปญญาที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข พรอมกับหมั่นพากเพียร
ฝกฝนตนเองเพือ่ พัฒนาสัมมาปญญาของตนนั้นใหไปสูเปาหมายอันเปนสัมมาปญญาสูงสุดคือโลกุตตระปญญา
คําสําคัญ: สัมมาปญญา สัมมาทิฏฐิ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Abstracts
Analytical studying of the Right Wisdom according to the concept of Theravada Buddhism was
found that 1) Right Understanding (Sammadhiti) is the source of wisdom in Theravada Buddhism and
2) the development of the Right Wisdom (Sammadhiti) in Theravada Buddhism based on two types of
factors: (1) external factors (Paratocosa) and (2) internal factors (Yonisomanasikara) until the cause of
the Right Understanding, training the person to live under the framework of precepts, meditation and
wisdom, in accordance with the Threefold Learning or the Noble Eightfold Path in the daily life. The
mental qualities that do not pose a threat to themselves and others. And there is always a self-examination
that their views are. Is it a righteous opinion? Are you horny? There is a belief in the law of Karma, the
effects of karma, believing in the world, believing in the genie and are you grateful to your benefactors,
parents, etc.? These are testimony to the fact that the person has a sense of righteousness. Although the
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wisdom of this cultivated training, it is not the wisdom that is the ultimate goal in Buddhist Theravada
philosophy, but it is wisdom that is used to benefit the daily life and to live happily with others. Along
with persistently training themselves to develop their own intellect, the ultimate goal is to achieve the
highest intellectual level.
Keywords: right wisdom, right understanding, Theravada Buddhism
1. บทนํา
ปญญาจัดเปนธรรมะที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ ปญญารูแจงในพระนิพพาน (เปนโลกุตตรปญญา)” (พุทธทาส
ภิกขุ, 2434 : 48–49) นอกจากนี้ ปญญา เปนความรูทั่วถึงเหตุและผล รูเหตุถึงผล รูผลถึงเหตุ ตามสัจจะความจริง เมื่อมี
ความรูในสิ่งใดแลว ก็ชื่อวามีปญ
 ญาในสิ่งนั้น แตถาเปนความรูหลง รูผิด คือไมใชเปนความรูจริง ก็ไมเรียกวาปญญา และมีคํา
เรียกความรูที่ถูกตองวา สัมมัปปญญา ปญญาชอบ สวนรูผิด รูหลง เรียกวา มิจฉาปญญา หรือ มิจฉัปปญญา ปญญาผิด
เพราะวา ปญญาเปนคํากลางๆ แตตองเปนความรูถูกตองจึงเปนปญญาหรือสัมมัปปญญานั้นเอง จึงเปนปญญา ถาไมใชสัมมัป
ปญญา เปนมิจฉัปปญญา ปญญาผิด ก็ไมเรียกวา ปญญา แตเปนความรูหลง รูผิด ฉะนั้น เมื่อเรียกวาปญญาโดยทั่วไป จึงมุง
ในทางดี อันหมายถึงวารูถูกตอง ดังที่อธิบายไวขางตนวา รูทั่วถึงเหตุผลตามสัจจะ คือ ตามที่เปนจริง (สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2220 : 1) ดังที่พระพุทธองคไดแสดงไวในพระไตรปฏกทั้งสิ้น โดยคุณสมบัติของโล
กุตตรปญญาเปนไปเพื่อกํ าจัดกิเลสตั ณหา ขจัดอวิชชา เพื่อความรูแจงและคุณสมบัติ ของโลกิยป ญญาเปนไปเพื่ อความไม
ประมาท ความมี ศ รั ทธา การดํ ารงอยู ใ นศีล และเลี้ ย งชี พ ด วยการไม เ บี ย ดเบี ย น สิ่ ง ที่ ทํ าให คุ ณลั กษณะของปญ ญาใน
พระพุทธศาสนาจึงมีความโดดเดนอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาปญญาของพระพุทธองค ทรงเปนผูที่ฝกฝนพากเพียรดวย
ความอดทนอดกลั้น มีพระทัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงและแนวแนจนสามารถตรัสรูไดดวยพระองคเอง เมื่อตรัสรูแลวไดโปรดสั่งสอน
บอกทางแกผูที่กําลังเดินทางอยูซึ่งเปนคุณลักษณะที่ไมคับแคบของพระพุทธศาสนาจึงไมหวงแหนมีความปรารถนาดีตอมนุษย
ทั่วไป ไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ ไมเจาะจงวาจะตองเปนชนชาติใด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหบอเกิดของสัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักการพัฒนาสัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในสวนที่วาดวยเรื่องปญญาจากคัมภีร พระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาหรือประเด็นที่ตองการทราบ
3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของกับปญญาในการดําเนินชีวิตที่ดี
ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตาง ๆ
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4. ผลการวิจัย
สัมมาทิฏฐิเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะทําใหเกิดสัมมาปญญา สัมมาทิฏฐิเปนเจตคติที่ถูกตองดีงาม เปนความเห็นแรกที่
จะนําไปสูความคิด การกระทํา ตลอดถึงกอใหเกิดความรูที่ถูกตองดีงาม ที่เรียกวา สัมมาปญญา และการพั ฒนาสัมมาปญญา
ไดนั้นตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท คือ 1) ปจจัยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึงกัลยาณมิตร ซึ่งเปนผูชี้แนะสราง
เสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) ปจจัยจากภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ คือตองมีความแยบคายทางดานความคิดพิจารณา
ในสิ่งที่ถูกตองและความสมควร จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลนั้นใหคิด พูดและกระทําในสิ่งที่ถูกที่ควร เริ่มจาก
พื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบของศีล สมาธิ และปญญา ตามลําดับโดยเฉพาะเรื่องของศีลแมศีลจะไมใช
ตัวปญญา แตเปนสิ่งที่ประกอบกันเมื่อใดมีศีลปญญาก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น หากมีความระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็
ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทานั้น และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวยคุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอ
ตนเองและผูอื่น จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เมื่อจิตมีกําลังตั้งมั่นดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผอง
ใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการสิ่งตาง ๆ ได ตามหลักของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอ
การดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการจัดเรียงลําดับในองคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผล
นั้นจะมีความเอื้อกันทั้งระบบ
เมื่อเปนมรรคเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาทิฏฐิ เนื่องจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเนื้อหา แจกแจงใหเห็น
องคประกอบที่เปนขอยอยวามีอะไรบาง การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติ
ธรรม คือ ถาขาดสัมมาทิฏฐิเสียแลวองคประกอบอื่นจะเกิดขึ้นไมได เมื่อเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติ
อยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางนั้น คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางนั้น เปนความคิดดี พูด
ดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาทั้งหมด เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการ
เกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตางๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดาน
ภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาว
ขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหา
สวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไปหาจิตใจ และปญญา ที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท เปน
ปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการสิ่งใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมี
แตความสงบสุข หมั่นพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนนั้น ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ
โลกุตตระปญญานั่นเอง
5. นิยามและความหมายของสัมมาปญญา
คําวา “สัมมาปญญา” มาจาก 2 หนวยคํา คือ สัมมา กับ ปญญา คําวา สัมมา แปลวา ชอบ ถูกตอง ดีงาม สวนคําวา
“ปญญา” หมายถึง ความรู, รูทั่ว, เขาใจ, รู ซึ้ง ความรูชัด แจงที่ สามารถทํ าให เกิดขึ้ นได โดยฝ กฝนพัฒนาตนเอง ตรงกั บ
ภาษาอังกฤษวา wisdom, knowledge, understanding. (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2243 : 119) ประกอบดวยปญญา
3 คือ 1) จินตามยปญญา ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล 2) สุตมยปญญา ปญญาเกิดแตการฟง การเล าเรียน
และ 3) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ ดังนั้น คําวา “ปญญา” ยังหมายถึง ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด
ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู ภาวะที่
ฉลาด ความรูอยางแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนํา
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ทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏักปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท
ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกวความไมหลงงมงาย ความเลือกเฟน
ธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้ชื่อวา ปญญา (ขุ.ม. (ไทย) 29/21/92) ดังนั้น สัมมาปญญา จึงหมายถึง รูชอบ คือ ความรูที่ถูกตองดีงาม
6. แหลงที่มาแหงหรือบอเกิดสัมมาปญญา
พระพุทธศาสนา ถือวา มีแหลงที่มาแหงความรูหรือปญญาอยู 3 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/43/271) คือ
1) สุต มยปญ ญา (ปญ ญาที่เ กิด จากการฟง) หมายถึ ง ปญ ญารูชั ดธรรมที่ ได สดั บมานั้น ชื่ อว า สุต มยปญ ญา
(ขุ.ป. (ไทย) 31/20/28) คือ ความรูที่สําเร็จจากการฟง เชน การศึกษาเลาเรียน ฟงเขาใจใหแจมแจงตามวิชาการที่นํามาอบรม
สั่งสอนนั้นจนจําได โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเอาปญญาที่เกิดจากการฟงธรรม รวมไปถึงปญญาที่เกิดจากการศึกษาหาความรู
ในทางโลก ความรูที่เกิดจากการไดยินไดฟงนี้เอง ทําใหมนุษยสรางองคความรูใหมๆขึ้นมากมาย วิวัฒนาการจากความรูเดิม
เพื่อฝกฝนตนเองเริ่มตั้งแตการศึกษาเลาเรียนในวัยเด็ก จนเติบโตนําความรูเหลานั้นมาประกอบอาชีพที่สุจริต เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวใหไดอยูอยางสะดวกสบาย อันนี้นับเปนปญญาในทางโลกที่มนุษยสวนใหญดําเนินอยูเปนโลกิยปญญา หากไดมี
โอกาสฟงธรรมจนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท ก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองได และรูจักพินิจพิจารณา ตั้งใจฟงดวยดี ยอม
ไดปญญานั้นเอง (ขุ.สุ.(ไทย) 25/188/544)
2) จิน ตามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการคิด) หมายถึง ความรูที่สําเร็จจากการใชความคิดหรือการคิดอยางเปน
กระบวนการ หรือเปนการคิดแบบมีเหตุมีผล 10 ประการ (สํ.ม. (ไทย) 19/1081/596)ไดแก 1) คิดแบบสาวหาเหตุ หรือ คิด
แบบอิทัปปจจยตา 2) คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือสมัยใหมเรียกวาคิดแบบวิเ คราะห 3) คิดแบบสามัญลักษณะ หรือ
คิดแบบรูเทาทันธรรมดา 4) คิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา 5) คิดแบบอรรถสัมพันธ เปนการพิจารณาใหเขาใจ
ความสัมพันธระหวาง หลักการกับความมุงหมาย 6) คิดแบบคุณโทษและทางออก 7) คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม 8) คิด
แบบปลุกเราคุณธรรม 9) คิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน และ 10) คิดแบบวิภัชชวาท เพราะเหตุนี้ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เป นป ญ ญาที่ เกิ ด จากกระบวนการความคิ ด ที่กอให เ กิด ป ญญา ในการดําเนินชี วิต นั้ นมาคิด พิจารณา เล็ งเห็ นถึ ง คุณค า
ประโยชนและโทษจากเรื่องราวนั้นๆ จะทําใหเกิดปญญาที่สามารถไตรตรองถึงสภาวธรรมอันเหมาะสมจึงเปนผูที่มีความตรึก
ตรอง เพงพินิจเพราะผูมีปญญา เพงพินิจ แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูมีปญญาทราม ไมมีจิตตั้งมั่น ที่มีชีวิตอยูตั้ง
100 ป” (ขุ.ธ.(ไทย) 22/111/62) นี้จึงเปนคุณสมบัติของจินตามยปญญานั้นเอง
3) ภาวนามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการอบรม) หมายถึง ความรอบรูที่สําเร็จจากการเจริญภาวนา เปนปญญาที่
เกิดจากการฝกฝนลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางแทจริง โดยมีตนเองเปนที่พึ่ง มนุษยสามารถพัฒนาปญญาใหเจริญขึ้นจากการ
ภาวนานี้เอง จากการฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนปญญาที่เกิดจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และภาวนามยปญญา
นี้สามารถพัฒนาไปสูโลกุตรปญญาได ดังที่กลาวแลววาปญญานั้นเปนแสงสวางโลก เพราะแสงสวางทํา ใหมนุษยมองเห็นสรรพ
สิ่งไดอยางชัดเจน แสงสวางที่เกิดจากปญญานั้นจึงเปรียบเสมือนแสงนําทางใหมนุษยไ ดเดินทางอยางถูกตอง ไดเรียนรูและ
จดจําจากประสบการณ เชน ความทุกข ไมวาจะเปนความทุกขทางกายหรือทางใจ มนุษยทั้งหลายตางเกลียดกลัวและไมอยาก
ใหเกิดขึ้นในชีวิตของตน และเนื่องจากมนุษยทั้งหลายขาดปญญานี้เองจึงทําใหมนุษยตองวนเวียนอยูกับความทุกขเดิมๆ โดย
หาทางออกไมได ถาหากมนุษยเขาใจในเรื่องของความทุกขและขวนขวายพากเพียรในการฝกฝนตนเองเพื่อที่จะหลีกหนีใหพน
จากความทุกข ปญญาจะเปนเครื่องนําทางสรรพสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขได
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7. หลักการสรางปญญา
หลักการพัฒนาปญญาตามหลักธรรมที่เปนเครื่องเจริญ และเปนหลักธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแกปญญา
หรือเรียกวา “ปญญาวุฒิ” ที่เปนหลักธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการใชไดจริงในการดําเนินชีวิต จัดเปนโลกิยปญญา ไดแก
1) สัปปุริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษ คบหาทานผูทรงธรรมเปนกัลยาณมิตร 2) สัทธัมมัสสวนะ สดับสัทธรรม ใสใจเลาเรียนฟง
อานหาความรูใหไดธรรมที่แท 3) โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี และ 4) ธัมมา
นุธัมมปฏิบัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงค
ของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรม คําวา “ปญญาวุฒิ” เปนปญญาที่เกิดจากการศึกษา สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวาง เพราะการที่ไดเสวนากับผูทรงความดี ก็จะสงผลใหประพฤติชอบดวย กาย วาจา
ใจ ตั้งใจฟงคําสอนของทาน เอาใจใสเลาเรียน(สุตมยปญญา)การรูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่งที่เลาเรียนสดับฟง
นั้น จับสาระที่จะนําไปใชประโยชนได (จินตามยปญญา) จากนั้นก็นําสิ่งที่ไดเลาเรียนตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของเรื่องนั้นๆ (ภาวนามยปญญา)
ปญญาวุฒินี้ ถือไดวา เปนการนําสุตมยปญญาและจินตมยปญญา มาบูรณาการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะเปนปญญา
ที่ควรแกการงานสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อในศักยภาพของมนุษยทุกคนวา สามารถพัฒนาจิตใจไปสู
ความเปนมนุษยที่สมบูรณไดดวยความเพียรของตน ดวยผลแหงการกระทําของตน มิไดมาจากการออนวอนขอจากพระเปนเจา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย คือ มีตนเปนที่พึ่ง (ที.ม. (ไทย) 10/165/111) เพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข มีจุดมุงหมายคือการ
สอนใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงในโลกดวยวิธีการสราง “ปญญา” ซึ่งความทุกขของมนุษยในยุคปจจุบันนี้เกิดจาก
ความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และทุกดานที่กลาวมานั้นมุงเนนไปที่ความเจริญทางดาน
วัตถุมากกวาการพัฒนาทางดานจิตใจ ทําใหเกิดปญหาตางๆขึ้นในสังคม ทั้งนี้เพราะคนในสังคมมีความเจริญทางดานจิตใจนอย
ไป หรือตามไมทันความเจริญทางดานวัตถุนั่นเอง ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตอยูทามกลางกระแสแหงวัตถุนิยม แขงขันและ
เอาเปรียบกันเพื่อความมั่งคั่งทางวัตถุหรือที่เรียกวาตามทันแตรูไมเทาทัน (พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 10)
8. ระดับของปญญา
ในพระพุทธศาสนามีการพัฒนาปญญาที่มีความแตกตางกันไป โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) โลกิยปญญา กลาวคือ โลกิยปญญา เปนปญญาในทางโลก เปนวิสัยของโลก เปนสภาวะเนื่องในโลกอันมีวิบากภูมิ
3 คือ มนุษย (ขันธ 5) สวรรค (รูปภูมิ) พรหม (อรูปภูมิ) เปนปญญาที่ประกอบดวยกิเลสเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมีผลที่ทําใหได
อภิญญา (ม.มู.อ. (ไทย) 2/310/139., ที.ปา.อ. (ไทย) 3/74/25) หมายถึง ปญญาความรูที่สูงเหนือกวาปกติ เปนความรูพิเศษที่
เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปญญาหรือในการเจริญกรรมฐาน ดังที่พระพุทธองคไมทรงสรรเสริญผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้
เพราะไมใชหนทางที่จะนําไปสูความดับทุกขอยางแทจริงทรงอุปมาไววา “ลาภสักการะเหมือนกิ่งไมและใบไม ปาริสุทธิศีล 4
เหมือนสะเก็ดไมฌานและสมาบัติเหมือนเปลือกไม อภิญญาที่เปนโลกิยะเหมือนกระพี้ไม มรรคผลเหมือนแกนไม” (ที.ปา.อ.
(ไทย) 3/74/25) ที่สงผลมาจากอภิญญาที่มีความเกี่ยวของตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปนอยมากและไมสอดคลองตอการ
พัฒนาปญญาแตอยางใด เปนเรื่องที่ฝกฝนกันเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความสนใจ หากนําไปใชในทางที่ผิด ยิ่งจะเปนการทําใหการ
พัฒนาปญญาลาชาเปนตน
2) โลกุตตรปญญา กลาวคือ โลกุตตรปญญาเปนปญญาที่ไมนับเนื่องในวัฏฏทุกข อันไมใชวิสัยของโลก สภาวพนโลก
ไมเกี่ยวเนื่องกับวิบากภูมิอีกตอไป ไดแก มรรค ผล นิพพาน (อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1463 – 1464/359) อันประกอบดวยอภิญญา
(ที.สี.(แปล) 9/234-248/77-84) เปนปญญาที่ผานการฝกฝนอบรม จนสามารถขัดเกลากิเลสตัณหาความเห็นผิดไปโดยลําดับ
คือ “อริยบุคคล” สวนปญญาในขั้นสุดทาย คือ อรหัตตผล เปนปญญาที่ทําลายกิเลสลงสิ้น มีความเห็นแจงรูในสรรพสิ่งตาม
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ความเปนจริงของพระพุทธองคและพระอรหันตสาวกในระดับโลกุตตรปญญา ที่เปนพื้นฐานในการฝกฝน เพื่อใหมีความเจริญ
มากขึ้น เพราะการเรียนรูที่จะอยูในโลกอยางปลอดภัยจากความทุกข ไมใชสิ่งที่กระทําโดยงาย หากมนุษยยังไมสามารถพัฒนา
ปญญาจนถึงระดั บโลกุตตระไดใ นชวงอายุ หนึ่งได จึงตองเริ่มตนจากการพัฒนาปญญาในระดับโลกียะเสีย กอน เพื่อเป น
เครื่องชวยใหมนุษยมีความเขาใจเรื่องทางโลก ผอนคลายจากความยึดมั่นในขันธ 5 ที่กอใหเกิดกิเลสตัณหา จึงเปนเหตุให
มนุษยยังคงวนเวียนอยูในวิบากภูมินั้นเอง
9. วิธีการพัฒนาของปญญาตามแนวสัมมาทิฏฐ
สัมมาทิฏฐิเปนความเห็นถูกตองตามสภาวะธรรมชาติตามชีวิตของมนุษยนี้เปนสิ่งไมเที่ยง ทุกคนถูกครอบงําดวยกฎของ
ไตรลักษณ มีสภาพเปนอนิจนัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งพระพุทธองคทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาตนหรือ
พัฒนาปญญาไดนั้น จึงตองเริ่มจากกระบวนการแหงความคิดเห็นที่ถูกตองเสียกอน เชน เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปน
เหตุใหกุศลธรรมที่ยังไม เกิดขึ้นก็ เกิดขึ้น หรือที่เ กิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูล ยยิ่งขึ้นเหมือนสั มมาทิฏฐิ (ความ
เห็นชอบ) นี้ เมื่อเปนสัมมาทิฏฐิ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 : 251) ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจัดเปนปญญาในขั้นแรกที่จะตองพัฒนาความเห็นถูกตองตามความ
เปนจริงนั้น ยอมทําใหเกิดผลในแงบวก โดยไมมีอวิชชาครอบงํา มีการรูและเขาใจตามสภาพความจริงตามธรรมชาติลวน ๆ
โดยไมมีการปรุงแตงตามความยึดมั่นถือมันของตนอยางนี้ วิชชาความรูก็เกิดขึ้น เห็นแจง หมดสิ้นจากกิเลส และรูนิพพานได
ดวยความเปนจริง ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน อนิจจสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรควา “ภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง สิ่งใดไม
เที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอนัตตาของเรา
เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้จิตยอมคลายกําหนัด หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น
(สํ. ข. (ไทย) 17/54/62) ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของอริยมรรคในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อใหถึงความสิ้นกิเลสและเขาถึงเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ (ม. อุ. (ไทย) 14/136/175–176) 1) ทิฏฐิที่เห็นวา
ทานที่ใหแลวมีผลของการทํากรรมดีและกรรมชั่วมีผลคือวิบากทั้งในโลกนี้และโลกหนา บิดามารดามีคุณอันประเสริฐเปนผูให
กําเนิด เทวดาและสมณพรามหณผูปฏิบัติดีมีอยูจริง ปฏิบัติธรรมใหรูแจงถึงความบริสุทธิ์ดวยป ญญาของตน แลวสอนใหผูอื่น
ปฏิบัติตามทั้งในภพนี้และภพหนาดวยสิ่งที่ไดเห็นมาแลว เขาใจแลว เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ และ 2) ปญญาอันประเสริฐ มีปรีชา
หยั่งรู ความเห็นที่ถูกตองตามสภาวะเปนองคแหงทางปฏิบัติธรรมที่เกิดผลคือ จิตปราศจากมลทิน สิ้นกิเลส มุงสูปญญา มีเหลา
พระอริยบุคคลเทานั้นที่เห็นตามสภาวะธรรมชาติอยางถองแท จัดเปน โลกุตตรสัมมาทิฏฐ
10. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวมรรคมีองค 8
วิธีการพัฒนาไปสูโลกุตรปญญา ตองอาศัยการทํางานอยางเปนระบบ ดังที่กลาวแลววาความสําคัญของอริยมรรคมีองค
8 นั้น เปนขอวัตรหรือขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ซึ่งเริ่มจากทัศนคติหรือความเห็น ความเห็นที่วานี้เปนความเห็นถูกที่มีตอ
โลกตอการดําเนินชีวิตทั้งของตนและของผูอื่น ดวยความสมบูรณแหงทิฏฐินั้นจึงเปนจุดเริ่มตนแหงกระบวนการพัฒนาปญญา
เพราะอาศัยปจจัยภายนอก คือกัลยาณมิตร และอาศัยปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการรวมกันกอใหเกิดโลกิยสัมมาทิฏฐิ
และโลกิยปญญาแลว ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงอริยมรรคมีองค 8 ในฐานะที่เปนแนวทางเพื่อการพัฒนาไปสูโลกุตตรปญญา ดังนี้
1) สัมมาทิฏฐิ 2) สัมมาสังกัปปะ 3) สัมมาวาจา 4) สัมมากัมมันตะ 5) สัมมาอาชีวะ (ที.ม. (ไทย) 10/402/335 – 336)6)
สัมมาวายามะ 7) สัม มาสติ 8) สัมมาสมาธิ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/275/172–173) เพราะว า วิ ธีการพั ฒนาปญ ญาตามหลั ด
อริยมรรคมีองค 8 ที่เปนกระบวนการฝกตนเพื่อพัฒนาปญญา ซึ่งเปนคุณสมบัติติดตัวผูนั้นมา ไดแก 1) ยอมมีโภคทรัพยเปนอัน
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มาก 2) กิตติศัพทยอมขจรไป 3) จะเขาไปสูบริษัทใด ยอมแกลวกลาไมเกอเขิน 4) ไมหลงสติตาย 5) หลังจากตายแลวยอมไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/316/305)
คุณสมบัติดังกลาวในการพัฒนาจึงกาวหนาตอไปในองคแหงมรรค ไดแก การสรางความเพียรเพื่อใหเกิดสติและสมาธิ
โดยผูที่ปรารภความเพียรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้คือ 1) เปนผูมีศรัทธาเชื่อพระปญญาของพระพุทธเจา 2) เปนผูมีอาพาธนอย โรค
เบาบาง 3) เปนผูไมโออวด ไมมีมายา 4) เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกุศลธรรมเกิด 5) เปนผูมีปญญา
(ที.ปา. (ไทย) 11/317/306) คุณสมบัติดังกลาวจึงทําใหคุณสมบัติของสัมมาสติและสัมมาสมาธิ และพัฒนาไปจนถึงสัมมาวิมุติ
อันเปน โลกุตตรปญญาในที่สุด ดวยองคแหงมรรค ที่เรียกวา การฝกฝนเฉพาะตนนั้นเอง
11. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวไตรสิกขา 3
วิธีการพัฒนาตามแนวไตรสิกขาหมายถึง การศึกษาสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ และปญญา (องฺ.อฏฐก.อ. (ไทย) 3/19/244)
เมื่อบุคคลเกิดศรัทธาและความคิดที่แยบคายขึ้นในตนสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) จึงเปนสิ่งที่เหนี่ยวรั้งไวจากความชั่วยึดมั่นในความ
สุจริต ดังนั้นในการดําเนินชีวิตมนุษยทุกคนพึงทําหนาที่ของตน (ขุ.ธ.(ไทย) 25/217/100) หนาที่ของตนนี้ หมายถึง การ
บําเพ็ญสิกขา 3 ใหบริบูรณ (ขุ.ธ.อ.(ไทย) 6/142) ไดแก
1) อธิศีลสิกขา กลาวคือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระ และโคจร เห็นภัยในโทษ
เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู คือ สีลขันธเล็ก สีลขันธใหญ ศีลเปนที่พึ่ง เปนเบื้องตน เปนความ
ประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวังเปนหัวหนา เปนประธานเพื่อความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนกุศล
2) อธิจิตตสิกขา กลาวคือ เปนผูมีจิต สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารระงับไปแลว บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสภายใน มีภาวะที่จิตเปนหนึ่งผุดขึ้น ไมมีวิตก ไม
มีวิจาร มีแตปติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติย
ฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ
ไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู นี้ชื่อวาอธิจิตตสิกขา
3) อธิปญญา กลาวคือ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลส
ใหบรรลุถึงความสิ้นทุกข โดยชอบตามความเปนจริงวา นี้ทุกข เธอรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข) ทุกขนิ
โรธ (ความดับทุกข) เธอรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข) เธอรูตาม
ความเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ เธอรูตามความเปนจริงวา นี้อาสวสมุทัย เธอรูตามความเปนจริงวา นี้อาสวนิโรธ เธอรูตาม
ความเปนจริงวา นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/48 - 49)
นอกจากนี้ ศีลในพระพุทธศาสนายังมีอีก 3 ประเภท ไดแก 1) จูฬศีล ศีลอยางหยาบ ไดแก เวนจากการฆาสัตว ลัก
ทรัพย ประพฤติผิดในกาม ไมฉันอาหารยามวิกาล เปนตน 2) มัชฌิมศีล ศีลอยางกลาง ขอหามที่เพิ่มเขามาไดแก เวนจากการ
สะสมอาหาร เวนจากเดรัจฉานกถา คือ พูดเพอเจอ เรื่องไรสาระ เปนตน 3) มหาศีล ศีลอยางละเอียด ไดแก เวนจากการเลี้ยง
ชีพดวยเดรัจฉานกถา คือ การทํานายทายทักนิมิตตางๆ เปนตน (ที.สี. (ไทย) 9/194 – 204/65 – 69) สําหรับศีลของ
ประชาชน พระพุทธองคหมายเอาศีลของคฤหัสถผูครองเรือนที่เปนพื้นฐานสําคัญ บุคคลหรือคฤหัสถพึงปฏิบัติ ในเบื้องตน คือ
ศีล 5 ที่จะตองรักษาประจํา ศีล 8 ที่พึงรักษาในวันอุโบสถ 8 ค่ํา 14 ค่ํา 15 ค่ํา และศีล 10 (ถาสามารถ) และเจริญสมาธิ
ปญญาตามความเหมาะสมแกศีลที่รักษานั้นๆ (ขุ.อุ.อ. (ไทย) 46/331) แตการฝกฝนเพื่อมุงสูโลกุตตรปญญาไมใชเรื่องที่คฤหัสถ
จะกระทําไดงาย ดังที่พระพุทธองคตรัสวาการอยูครองเรือนเปนเรื่องอึดอัด เปนทางมาแหงธุลี การบวชเปนทางปลอดโปรง
การที่ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวด นุงหม
กาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด (ม.อุ. (ไทย) 14/13/19) ดังนั้น ศีลที่มุงหมายสูโลกุตตรปญญาจึงตองเปนศีล
ในพระวินัย หรือเรียกวาศีลระดับวินัยเปนขอบังคับหรือเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม เพราะวา ศีลของคฤหัสถมีนอยขอกวา
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ของพระภิกษุอาจทําใหการรักษาศีลทําไดงายกวา หรือกลาวไดวาทําใหบริสุทธิ์ไดงายกวาศีลที่มีมากขอ ดังนั้นคฤหัสที่มุงมั่น
พากเพียรก็มีโอกาสประสพความสําเร็จไดเชนกัน
12. วิธีการพัฒนาปญญาในการเจริญกัมมัฏฐาน
บอเกิดของปญญาขอสุดทายที่จะทําใหปญญาที่เกิดขึ้นแลวนั้นดํารงอยูได ก็คือ ภาวนามยปญญา เพราะปญญาที่เกิด
จากสัมมาทิฏฐิแรกโดยอาศัยปจจัยจากภายนอกและปจจัยภายในนั้นยังเปนปญญาที่อยูในฝายโลกียะ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วไปซึ่งยังตองเกี่ยวของกับโลก ที่ยังตองหลงใหลอยูในกามคุณทั้งความนาพอใจและไมนาพอใจ จึง
เปนเรื่องยากอยางยิ่งที่ระมัดระวังทวารทั้ง 6 ดังนั้น การฝกฝนตนเองยังตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง กระบวนการฝกตน เพื่อ
การพัฒนาปญญาที่มุงหวังเพื่อการขัดเกลากิเลส จึงตองอาศัยวิธีการที่เปนรูปแบบ เพื่อใหปญญาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการฝกภาคปฏิบัติ หรือการภาวนา ไดแก สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรค
มีองค 8 (วิ.มหา.(ไทย) 1/199/185) เปนการฝกเจริญสติโดยใชหลักการเจริญสติปฏฐานเปนทางสายเดียว (ที.ม.อ. (ไทย)
2/373/359, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส
เพื่ อบรรลุ ญ ายธรรม (ที .ม.อ. (ไทย) 2/214/197, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อทํ าให แจ ง นิพ พาน (ที .ม.อ. (ไทย)
2/373/368, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/253, อภิ.วิ.(ไทย) 35/355-389/306-327) 4 ประการ (ม.มู. (ไทย) 12/106/101) ในการ
เจริญสติปฏฐานที่กาวสูปญญาขั้นสูงสุด คือ 1) พิจารณาเห็นกายในกายอยู ดวยการมีสติพิจารณาลมหายใจเขาออก มีสติรู
อิริยาบถใหญ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหว การกาวไปการถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา
การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตรจีวร การฉัน การเคี้ยว การดื่ม การลิ้ม การถายอุจจาระและปสสาวะ ทําความรูสึกตัว
ในการ เดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา
“เราเสวยสุขเวทนา” เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา“เรา เสวย
เสวยอทุกขมสุขเวทนา” 3) พิจารณาเห็นจิตในจิต จิตมีราคะ ก็รูชัดวา “จิตมีราคะ” จิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา“จิตปราศจาก
ราคะ ” จิตมีโทสะ ก็รูชัดวา “จิตมีโทสะ” จิตปราศจากโทสะ ก็รูขัดวา “จิตปราศจากโทสะ” จิตมีโมหะ ก็รูชัดวา “จิตมีโมหะ”
จิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา“จิต ปราศจากโมหะ” 4) พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายในธรรม คือ นิวรณ 5 อยู เมื่อกามฉันทะ
(ความพอใจในกาม) เมื่อพยาบาท (ความคิดราย) เมื่อถีนมิทธะ (ความหดหูเซื่องซึม) เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุงซานและ
รอนใจ) เมื่อวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นิวรณ 5 นี้ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ภายในของเรามีอยู” เมื่อนิวรณ 5 ไมมีอยู
ก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ไมมีอยูเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ เห็นความเกิดและดับของอุปาทานขันธ 5 อยู เห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ อายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยู เห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู (ที.ม. (ไทย) 10/374-403 /302-338)
13. สรุปวิเคราะห
สัมมาปญญาเกิดขึ้นไดโดยอาศัยสัมมาทิฏฐินเปนฐานเกิด ความเห็นหรือเจตคติที่ประกอบดวยคุณธรรมนับไดวาเปน
สิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดสัมมาปญญาอยางไมตองสงสัย ขณะเดียวกันการพัฒนาสัมมาปญญานั้นตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท คือ
1) ปจจัยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึงกัลยาณมิตร ซึ่งเปนผูชี้แนะสรางเสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2)
ปจจัยจากภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ ตองมีความแยบคายทางดานความคิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกตองและความสมควร จน
เกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลนั้นใหคิด พูดและกระทําในสิ่งที่ถูกที่ควร เริ่มจากพื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเอง
ใหอยูในกรอบของศีล สมาธิและปญญาตามลําดับนั้นเอง
โดยเฉพาะเรื่องของศีลแมศีลจะไมใชตัวปญญา แตเปนสิ่งที่ประกอบกันเมื่อใดมีศีลปญญาก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น หากมีความ
ระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทานั้น และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวย
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คุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอื่น จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เมื่อจิตมี
กําลังตั้งมั่นดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผองใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการสิ่งตาง ๆ ได
หลักของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการ
จัดเรี ยงลํ าดับ ในองคธรรมทั้งสองจะมีค วามแตกต างกั นแต การใหผ ลนั้นจะมี ความเอื้ อกันทั้งระบบ เมื่อเปนมรรคเริ่ มดวย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวด
ปญญา ไปตอทายสัมมาทิฏฐิ เนื่องจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเนื้อหา แจกแจงใหเห็นองคประกอบที่เปนขอยอยวามี
อะไรบาง การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติธรรม คือถาขาดสัมมาทิฏฐิเสีย
แลวองคประกอบอื่นจะเกิดขึ้นไมได เมื่อเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางนั้น
คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางนั้น เปนความคิดดี พูดดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมา
ทั้งหมด
เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธของ
องคธรรมตางๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดานภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก ให
สะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาวขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวาง
องคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหาสวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไป
หาจิตใจ และปญญา
สวนสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแลวนั้นจะเปนเหมือนหัวขบวนที่มีกําลังในการชักลากองคธรรมที่เหลือทั้งหมด เมื่อสัมมาทิฏฐิ
เจริญขึ้นก็ทําใหองคธรรมทั้งหมดเจริญตามกันไปอยางนี้ตลอดระยะเวลาแหงดการพัฒนาปญญา โดยบุคคลจะตองตรวจทาน
ตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนนนั้นยังเปนสัมมาทิฏฐิอยูหรือไม ดวยการตรวจสอบผลของการกระทํา ไดแก เรื่องของศีล การไม
เบียดเบียน มีความอายชั่วกลัวบาป ความเชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม มีความกตัญูรูคุณโดยเฉพาะพระคุณ
ของบิดามารดา เชื่อในพระรัตนตรัย เชื่อในเรื่องชาติภพ และเชื่อวาผูบรรลุคุณวิเศษมีจริง เหลานี้เปนเครื่องยืนยันวาบุคคลนั้น
เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ถึงแมวาปญญาที่เกิดขึน้ จากการอบรมหรือฝกตนนี้ ยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญา
เถรวาท เปนปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการสิ่งใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพา
ใหชีวิตมีแตความสงบสุข หมั่นพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนนั้น ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท
คือ โลกุตตระปญญานั่นเอง
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กฤตภาส สายทองดี
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บทคัดยอ
จากการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนากับการศึกษาเชิงปรัชญา พบวา คําวา “การศึกษา” ตรงกับคําวา “สิกขา” ที่มุงเนน
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสังคม 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานตัวผูสอน ดานสถานที่ และดานตัวผูเรียน โดยมีรูปแบบ
องคความรอบรูแบบไตรสิกขาและแบบปฏิจจสมุปบาท โดยอาศัยความเกี่ยวเนื่องเหตุปจจัยในการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประเภท
คือ การปฏิรูปแบบสาธิต การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด การปฏิบัติเพื่อใหรูจักบุญคุณ และการปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต การพัฒนาคน
มี 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาแบบไตรสิกขา และระดับการศึกษาแบบภาวนา เพื่อฝกฝนพัฒนาผูเรียน 5 แนวทาง คือ 1) ตองทําให
ชีวิตพึงไดรับและทําใหเกิดประโยชนในปจจุบัน 2) บรรลุถึงภาวะเพื่อตนเอง ชวยทําใหกายและจิตมีอิสรภาพ 3) ตองทําใหรูจัก
สรางเสริมปญญา 4) ตองทําใหผูเรียนเปนพหูสูตร อันเกิดจากการเรียนรูมามากเขาถึงสิ่งตาง ๆ ไดอยางแจมแจง 5) ทําใหผูเรียน
รูจักเคารพครูอาจารย รูจักหนาที่ทําตอบแทนคุณทาน โดยมีองคประกอบของการศึกษา 2 ประเภท คือ องคประกอบภายนอก
และองคประกอบภายใน ในการจัดการศึกษา 2 แนวทาง คือ การศึกษาแบบทั่วไป และการศึกษาแบบไตรสิกขา ตามแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประโยชนสังคมไทยในปจจุบัน ทําใหคนรูจักวัฒนธรรม เพื่อใหเขาถึงวิถีชีวิต สังคมที่เปนความจริง
ดวยปญญา พิสูจนหาเหตุผลดวยวิทยาศาสตร คือ ความใฝรู ที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกแกมนุษย ทําใหคนรูจักการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ถูกตองที่วา “การพัฒนามนุษยตองมองที่ภูมิปญญาแบบองครวมของสังคม” และตองทําใหคนรูจักหลักการ
พัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกตองที่วา “ประชาธิปไตยเปนหลักการปกครอง สวนธรรมาธิปไตยเปนแบบแผนการปฏิบัติรวมกัน
อยางเปนธรรม”
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา การศึกษา ปรัชญา
Abstract
Studying of Buddhism and philosophical studies was found that the word "education" is synonymous
with the word "sukkah", which focuses on and promotes morality and ethics to the four main areas; the
curriculum, teacher, place and student, by cognitive style on the Threefold Learning the Dependent
Origination. By virtue of the reasons for the factors in the reform of education are four categories: demonstration
reform, practicing the concept form, practicing to know obligation, reforming for mental development.
There are two levels of development: the education level of the Threefold Learning and educational
level of prayer to develop the learner in 5 ways: 1) to make life be and to benefit today 2) to help and
keep the mind and body free. 3) To make the wisdom. 4) To make the student is a scholar. The result of
learning a lot of things. 5) Make the students respect the teacher, to know obligation. There are two
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components of the study: external elements and internal elements. There are two ways to manage the
education: general and the threefold learning education according to the guidelines for educational reform
for the benefit of Thai society today. To make people know the culture in the present and to gain access
and to get a true social life with wisdom. Prove for a reason, with science is a cognition that is a tool for
human comfort. Making people aware of the right economic and social development, "Human development
must look at the holistic wisdom of society," and must educate people on the principles of proper
democratic development, "Democracy is the rule of principle, the supremacy of the Dhamma is a fairly
common practice”.
Keywords: Buddhism, education, philosophy
1. บทนํา
การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญของชีวิต เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ที่ทําใหเปน
ผูรูจักคิด รูจักทํา รูจ ักแกไขปญหา ในการกําหนดทิศทางของสังคม ในการสรางภูมิปญญาของชาติ (วันชัย ดนัยตโมนุท, 2542:
1) อั นเป นรากฐานของการพัฒ นาประเทศ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ อีก ดัง นั้น การจัดการศึ กษาอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับสังคมไทยแลว จะทําใหการศึกษาไทยมีคุณภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดคุณูปการแกประเทศชาติเปนอันมาก
ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดทรงพระราชทาน พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาไวใน
วโรกาสตางๆ มากมาย เพื่อเปนเครื่องเตือนสติคนไทยวา
“…งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู
กับการศึกษาของชาติเปนขอใหญ…”
“…ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของทั้งชีวิตและสวนรวมคือ การศึกษา ซึ่งเปนรากฐานสงเสริมความเจริญมั่นคงเกือบ
ทุกอยางในบุคคลและประเทศชาติ…”
“…สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกันทุกดาน สังคมและบานเมือง
นั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถจะธํารงรักษาความเจริญ มั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหน า
ตอไปไดตลอด...” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 : 56, 108, 117)
ดวยเหตุนี้ นักวิชาการทางการศึกษาของไทยหรือผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาของไทยไดพยายามหาหนทาง การจัดระบบ
การศึกษาของไทย ใหมี ความเหมาะสมและสอดคลองกับ สภาพการดํ ารงชีวิต ของคนไทย ที่ค วรจะนํ ามาใชม ากที่ สุด ก็คื อ
ปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของพุทธธรรม (จิตรกร ตั้งเกษมสุข, 2525 : 105) เพราะเหตุนี้ แนวคิดทางปรัชญาและ
คําสอนของศาสนา ซึ่งจะชวยใหมีหลักคําสอนและหลักปฏิบัติ ที่จะกอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ในการพัฒนา
คนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ (พุทธทาสภิกขุ, 2527 : 27) ทั้งทางรางกาย และจิตใจนั้นเอง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิเคราะหพระพุทธศาสนากับการศึกษาเชิงปรัชญาของไทย ซึ่งเปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary
Research) โดยการรวบรวมขอมูล จากเอกสารปฐมภู มิ (Primary) และทุ ต ิ ย ภู มิ (Secondary) หนัง สือ ตํารา บทความ
ขอเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตางๆ โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ที่มีความแตกตางกัน เพื่อหาขอสรุป และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย พบวา คําวา “การศึกษา” ตรงกับคําวา
“สิกขา” ซึ่งเปนการศึกษาปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ และปญญา เพื่อมุงเนนที่การสงเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมแกสังคม 4
ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานตัวผูสอน ดานสถานที่ และดานตัวผูเรียน การจัดการศึกษาเพื่อทําใหคนมีความรอบรูแบบ
ไตรสิกขา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใหมีศีลธรรมและระเบียบวินัย (ศีล) และมีความตั้งมั่นที่จะทํางาน (สมาธิ) และมีความรอบรู
(ปญญา) ในชีวิตแบบปฏิจจสมุปบาท โดยอาศัยปจจัยในการปฏิรูปการศึกษา คือ (1) การปฏิรูปแบบสาธิต โดยยึดหลักปรัชญา
การศึกษาที่สําคัญที่วา Plain living high thinking (2) การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด จะตองทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ มีเหตุผลมีคุณธรรมสามารถควบคุมตนเองได (3) การปฏิบัติเพื่อใหรูจักบุญคุณ เปนการศึกษาเพื่อชวยทําใหคนพน
จากสัญชาตญาณความเปนสัตว (Animal Instinct) รูจักบุญคุณพอแมและครูอาจารย (4) การปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต ตองพัฒนา
จิตใจของผูเรี ยนให มีความเห็นตรงตามครรลองคลองธรรม เปนการศึ กษาเรียนรูจากภายในก อน จึงศึ กษาเรียนรูสิ่ง ที่มีอยู
ภายนอกในภายหลัง เพื่อพัฒนาคนมี 2 ระดับ คือ (1) ศึกษาแบบไตรสิกขา มุงพัฒนาคนใหมีพฤติกรรมดี (ศีล) ฝกฝนคนใหมี
ความมั่นคงในชีวิต (สมาธิ) ฝกฝนคนใหรูจักใชปญญาพิจารณาเหตุผลตางๆ (ปญญา) (2) การศึกษาแบบภาวนา ก็เพื่อฝกฝน
พัฒนาผูเรียนทางกาย ทางวาจา ทางใจ และทางปญญาไปพรอมๆ กัน จุดมุงหมายของ การศึกษามี 5 แนวทาง คือ (1) ตองทํา
ใหชีวิตพึงไดรับ และทําใหเกิด ก็คือเกิดประโยชน ในปจจุบัน มี สุขภาพแข็ง แรง สมบูรณด วยทรัพยสมบัติ ครอบครัวมั่งคง
สังคมยอมรับ และประโยชนภายหนามีจิตเปนกุศลเอิบอิ่ม ทําใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดจากพนกิเลสเครื่องรอยรัด (2) บรรลุถึง
ภาวะเพื่อตนเอง ชวยทําใหกายและจิตมีอิสรภาพ (3) ตองทําใหรูจักสรางเสริมปญญา ดวยการเขาไปหาผูรู รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปน รูจักสรางความคิดที่แยบคาย มีหลักปฏิบัติที่ถูกตอง (4) ตองทําใหผูเรียนเปนพหูสูตร อันเกิดจากการเรียนรูมา
มากเขาถึงสิ่งตางๆ ไดอยางแจมแจง (5) ทําใหผูเรียนรูจักเคารพครูอาจารย รูจักหนาที่ทําตอบแทน คุณทาน
นอกจากนี้ มีองคประกอบของการศึกษามี 2 ประเภท คือ (1) องคประกอบภายนอก เปนปจจัยทําใหเกิดการเรียนรูก็
คือบุคคล เรียกวา “การเสวนาสัต บุรุษ หรือคบหาคนดี” และสถานศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทั้งสังคม
ชุมชน สามารถแกไขปญ หาชี วิตและ รูคุณคาความดีง าม (2) องคประกอบภายใน เกิดจากแนวคิดแบบโยนิโ สมนสิการ มี
เหตุผ ลสนับ สนุนกั นตามกระบวนการอริ ยสัจจ เพื่อรูจักทุ กข สาเหตุของทุกข รูจักวิ ธีดับทุ กขแ ละ ทางออกทุกข ในการจั ด
การศึกษา 2 แนวทาง คือ (1) การศึ กษาแบบทั่วไป โดยยึดหลักปรัชญาที่วา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถฝกได ” ซึ่ ง
หลักการเบื้อตนนั้นตองทําใหผูเรียนรูวา“รูจักหาผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคม”
และตองทําใหผูเรียนรูจักหลักประกันชีวิตของตนเอง สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได เพราะการพัฒนามนุษยอยูที่มโนธรรม
(2) การศึกษาแบบไตรสิกขา เปนการจัด การศึกษาเพื่ อการพัฒนาคนใหเ ปนมนุษยที่ สมบู รณ เพราะการศึกษาช วยใหคนมี
ระเบียบวินัย (ศีล) ชวยใหคนมีความมั่นคงทําความดี มีเมตตากรุณา (สมาธิ) ชวยใหคนรูจักใชปญญาพิจารณาความจริงเปน
ปจจัย เกื้อหนุนจิต ใหหลุ ดพน มีความปลอดโปรงโล งสบาย (ปญญา) แนวทางการปฏิรูปการศึ กษาก็ เพื่อประโยชนส ัง คมใน
ปจจุบัน ตองทําใหคนรูจักวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาถึงวิถีชีวิต สังคม ที่เปนความจริงดวยปญญา ชอบพิสูจนหาเหตุผล
ดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือความใฝรู และวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกแกมนุษย ตองทําใหคน
รูจักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกตองที่วา “การพัฒนามนุษยตองมองที่ภูมิปญญาแบบองครวมของสังคม” และตองทํา
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ให คนรู จักหลักการพั ฒนาประชาธิ ปไตยที่ ถูกต องที่ วา “ประชาธิ ปไตยเป นหลั กการปกครอง สวนธรรมาธิ ปไตยเป นแบบ
แผนการปฏิบัติรวมกันอยางเปนธรรม
5. นิยามและความหมายของคําวา “การศึกษาเชิงปรัชญา”
คําวา “การศึกษา” หมายถึง “เลาเรียน” ตรงกับคําวา “สิกขา” (องฺ งฺ.ติก. (ไทย) 20/521/294) ในภาษาบาลี ซึ่งเปน
การปฏิบัติ โดยตรงกับการปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา คําวา “สิกขา” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติแลวไดรับปริญญา
คือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ นั่นคือผลการปฏิบัติสิกขา การปฏิบัติสิกขาก็เพื่อความรอดจากสิ่งไมพึงปรารถนาสิ่งใดเปน
ความทุกขทรมาน ความยุงยากลําบากแกจิตใจ ก็เรียกสิ่งนั้นวา สิ่งอันไมพึงปรารถนา ตองแกไขดวยการศึกษา (สิกขา) ดังนั้น
คําว า “สิ กขา” มากจากคําว า “สะ” กั บ “อิกขะ” รวมกั นเป น คํ าว า “สิ กขา” สําหรับ คํ าวา สะ แปลว า “ตั วเอง” ส วน
“อิกขะ” แปลวา “การเห็น” เมื่อนํามารวมกันเปน “สิกขา” แปลวา “การเห็นดวยตนเอง”
สวนคําวา “การศึกษา” ตรงภาษาอังกฤษวา “Training” แปลวา “การลงมือปฏิบัติจริงๆ ไมใชเพียงแตการศึกษาเลา
เรีย นเทานั้ น มี 2 นั ยดวยกั น คื อ (1) การศึ กษาคือสิ่ง ที่จะตองละ หมายถึง การข มปรามกิเลส หรือการขม ความรู สึกของ
สัญชาตญาณอย างสัตว (2) การศึ กษาฝายต่ํากว านี้ หมายถึง การข มขี่หรื อบังคับ มัน แล วก็พัฒนาใหเ ปนความดี ความงาม
ความถูกตอง ที่จะเปนบรมธรรมขางหนาตอไป
จากความหมายของคําวา “การศึกษา” ที่กลาวมาขางตนนั้น กลาวสรุปไดวา คําวา “การศึกษา” คือ การพัฒนาคน
เพื่อเขาสูความเปนมนุษย เพราะมนุษยมีจิตใจสูงสงกวาสัตว ซึ่งมนุษยจะปลอยใหสัญชาตญาณของสัตวครอบงําจิ ตใจตนเอง
มิได มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความใฝต่ํา เพราะเหตุนี้ “การศึกษา” ก็คือ การทําใหมนุษยสิ้นจากสัญชาตญาณของความเปนสัตว
หรือบุคคลไดรับการศึกษาที่ดี ยอมพัฒนาความคิดนํามาสูการสรางเสริมจริยธรรมคุณธรรมใหเกิดในตนเองนั้นเอง
6. ลักษณะและองคประกอบของการศึกษาเชิงปรัชญา
ลักษณะและองคประกอบของการศึกษา 4 ดาน คือ
1) ดานหลักสูตร คือ การแกไขปญหาหลักสูตรทางการศึกษา ที่มุงตอบสนองวัตถุนิยมและเริ่มจะหนักขึ้นทุกวัน เพื่อ
วางแผนใหมั่นคงประกอบไดดวย คือ (1) การศึกษาตองทําใหเกิดพุทธิศึกษา เพื่อทําใหเกิดปญญาสูงสุด มิ ใหตกเปนทาสวัตถุ
นิยม ตามหลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแลว ปญญาตองเปนนายของคน มิใชคนตกเปนทาสวัตถุนิยม โดยถือเอาปญ ญา
ทําใหเกิดความรูแจงอยูเหนือสภาพวัตถุนิยม (2) การศึกษาต องทําใหเกิดจริยศึกษา เพื่อทําใหผูเรียนเกิดจริยธรรม แปลว า
“เปนสิ่งที่พึงประพฤติ จะตองประพฤติ จะตองเถียง จะตองถกกันอีกมาก” ดังนั้น องคประกอบของการศึกษาจะตองมีการ
ประพฤติถูกตองทางกาย วาจา และจิต มิใชอยูที่ระบบทองจําในสมุดอีกตอไปแลว มิไดมีโรงเรียนใดมาวางกฎไวใหคะแนนผู
บังคับตัวเองไดผูที่ทําลงไปจริงๆ ตามหลักศีลธรรมและศาสนามิไดรูความหมายจริยศึกษาแทจริง (3) การศึกษาตองทําใหเกิด
พลศึกษา เพื่อทําใหเกิดกําลังที่ถูกตอง ตามทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุแลว แบงกําลังออกเปน 2 ประเภท คือ (1) กําลังทาง
วัตถุ ซึ่งเดี๋ยวนี้พวกวัตถุนิยมรูเพียงกําลังทางกายเทานั้น ดวยการสรางเสริมพลังกําลังใหแข็งแรง เรียกวา พลศึกษา (2) กําลัง
ทางวิญญาณ เปนกําลังทางความคิด กําลังทางมโนนิยม หมายถึงกําลังที่เกิดจากธรรมะ มีสติปญญา มีวิริยะ มีสมาธิ กอใหเกิด
คุณธรรม การศึกษาตองทําใหเกิดหัตถศึกษา ซึ่งลักษณะหัตถศึกษาตามทัศนะของพุทธทาสเปนเรื่องของปากทอง เรื่องอํานาจ
วาสนา เปนเรื่องของอาชีพ เพื่อดํารงชีวิตอยูได
2) ดานตัวผูสอน คือ ตัวครูหรือผูสอน จะตองสรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูเรียน พรอมทั้งใหการอบรมทางดาน
จิตใจ และผูสอนจะตองมีบุคลิกภาพดี มีความรู มีคุณธรรมทําใหผูเรียนมีความเคารพและเชื่อฟง ยอมปฏิบัต ิตาม (พุทธทาส
ภิกขุ, 2549 : 176–177) โดยแบงลักษณะของครูออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) ครูผูสอนหนังสือ ซึ่งครูประเภทนี้ มีหนาที่
เพียงแคสอนใหรูหนังสื่อเทานั้นเพื่อใหอานออกเขียนได แลวนําไปศึกษาเพิ่มเติม (2) ครูผูสอนเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งครูประเภทนี้มี
หนาที่เพียงแคสอนใหรูจักประกอบอาชีพ ทําตามความถนัดและความสามารถของตน เพื่อใหพนจากความทุกขยากแหงชีวิต
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และ(3) ครูผูเปนชี้นําแนวทางจิต ซึ่งครูประเภทนี้มีหนาที่สอนใหรูจักความถูกตองความสามารถพัฒนาตนอยูเหนือ กิเลส สอน
ใหรูจักความจริงแหงชีวิตเพื่อใหบรรลุจุดหมายปลายทางคือความพนทุกข (สุรัตน เพชรนิล. 2540 : 56)
3) ดานสถานที่ คือ การสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูแกการศึกษา คือ (1) ควรจัดเฉพาะ เพื่อใหบรรยากาศที่
เหมาะสม จะไดผลดีกวาในหองเรียนปกติ (2) ตามปกติ ควรทําเปนหองเรียนรวมกันไดมากหนอย เชน หองประชุมใหญก็ใชได
เพื่อใหเกิดการสังสรรคที่ดี มีขนาดใหญยอมอํานวยประโยชนทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี และ (3) ในบางโอกาส
ตองทําในสถานที่ที่มีบรรยากาศแหงความศักดิ์สิทธิ์ เปนตนวา อุโบสถ วิหาร ฯลฯ
4) ดานผูเรียน คือ การมองสังคมโลกวา กําลังประสบกับปญหาวิกฤตทางศีลธรรม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบียนของวัยรุน
เพิ่มมากขึ้น ถือวาเปนเรื่องที่จะตองแกไขอยางเรงรีบดวนที่สุด ที่เรียกวา โรคของเด็กวัยรุน” โดยการเทียบเคียงมาจากคัมภีร
บาลี เพื่อใหมองเห็นภาวะวา “เปนโรคทางจิต โรคทางกิเลส โรคทางวิญญาณ จึงทําไปไมนาดู ไมนาปรารถนา จนตั้งจิตหรือสติ
ไวในทางที่ผิด มีการกระทําตามใจตนเอง” จะถือไดวา เด็กวัยรุนกําลังเปนโรคทางศีลธรรม หรือโรคทางจริยธรรม เพราะเหตุนี้
ตัวผูเรียน จะตองมีการฝกสรางศีลธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียนกอน เพื่อใหผูเรียนปรับตัวใหเกิดความรูสึกอยากจะเรียนรู
ในทางที่ถูกตองดีงาม ตามทํานองคลองธรรมแหงความเปนมนุษยที่สมบูรณตอไป (พุทธทาสภิกขุ, 2549 : 180 – 180)
7. การจัดการศึกษาเชิงปรัชญา
แนวทางการจัดการศึกษาแกสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสะอาด สวาง สงบ
สุข โดยสามารถแยก 3 ประเภท ไดแก
1) การศึกษาทําใหเกิดความรอบรู กลาวคือ การจัดการศึกษาที่จะทําใหมนุษยเกิดความรอบรูนั้นมาจากคําวา “ปะ”
แปลวา “รอบ” “ญา” แปลวา รู “สัมมา” แปลวา ถูกตอง “ภูต“ แปลวา เปน “ยถา” แปลวา เชนนั้นอยางที่เปนจริง”
เมื่อรวมความหมายกันทั้งหมดแลว ก็แปลวา “การศึกษาเรียนรู” ที่มุงเนนการศึกษาที่ปญญา หรือ ยถาภูตสัมมัปปญญา คือ
การศึกษาที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูจริ งอยางประจักษ แจงดวยการเรี ยนรูผัส สะ” ซึ่งเปนความรูที่เกิ ดจากภายใน ที่ เรียกว า
“ปญญา” (Wisdom) เพื่อหาเหตุผลตามความเปนจริง ซึ่งที่ทําใหเกิดความรอบรูที่ดีสุด 10 ประการ คือ (1) การศึกษาชวยทํา
ใหเด็กมีปญญาที่เรียกวา “มีความทุกข ไดยาก” (2) การศึกษาที่ทําใหผูเรียนพนจากความทุกข ที่เรียกวา “เปนสุขไดงาย”
(3) การศึกษาชวยทําใหมีชีวิตเปนอยูแบบต่ําที่เรียกวา “อยูแบบชาวบาน” (4) การศึกษาชวยใหทําตนแตสิ่งสูงที่เรียกวา “การ
กระทําที่สูง” (5) การศึกษาชวยทําใหเปนคนมีเหตุผลมากขึ้นที่เรียกวา “เปนผูมีเหตุผล” (6) การศึกษาชวยทําใหเขากับบุคคล
ไดที่เรียกวา “รูจักบุคคล” (7) การศึกษาชวยทําใหเขากับสังคมที่เรียกวา “รูจักสังคม” (8) การศึกษาชวยทําใหคนตรงตอเวลา
ที่เรียกวา “รูจักเวลา” (9) การศึกษาชวยทําใหคนรูจักตนเองที่เรียกวา “รูจักตนเอง” (10) การศึกษาชวยทําใหคนมีปฏิภาณ
ไหวพริบที่เรียกวา “มีไหวพริบ” (พุทธทาสภิกขุ, 2549 : 132 - 137)
2) การจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา กลาวคือ การศึกษาเปนการศึกษาเพื่อสรางวินัยสรางระเบียบ มีการพัฒนาตนดวย
ความมั่นคง กอใหเกิดความรูแจงเห็นจริงตามหลักไตรสิกขา 3 คือ (1) ศีล คือ การนําศีลเขามาพัฒนาระบบการศึกษาใหแก
มนุษย เพื่อปองกันการทําความผิดพลาดทางกาย หรือประพฤติชั่ วทางกาย เพราะการฝกปฏิบัติศีลชวยทําใหเกิดการพัฒนา
ทางกายและทางวาจาควบคูกัน ใหเกิดความสุจริต กอใหเกิดการเลิก ลด ละ อบายมุขและการทําความชั่วทั้งปวง โดยทานพุทธ
ทาสไดเสนอแนวทางการศึกษาที่ถูกตองในการรักษาศีล เพื่อไมกอใหเกิดปญหาการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น อยางนอยตองมี
ศีล 5 เปนพื้นฐานชีวิตของมนุษย ไดแ ก (1) ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกายผูอื่น ดวยการทํ าเองหรือสั่งให ผูอื่นทํ าแทน
(2) ไมประทุษรายทรัพยสินของผูอื่น ไมลักเล็กขโมยนอย หรือเบียดบัง ฉอฉลดวยกลอุบายตางๆ (3) ไมประทุษรายตอของรัก
ของใครข องผู อื่น หรื อผิ ด ลูกเมี ย ผูอื่น (4) ไม ประทุษรายความเปนธรรม หรือความยุ ติธรรมของผูอื่นดวยการโกหก หรื อ
มุสาวาท และ (5) ไมประทุษรายสติสัมปชัญญะของตนเอง ดวยการดื่มสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาตางๆ (2) สมาธิ คือ สมาธิ
เปนวิธีการศึกษาแบบการปฏิบัติ ฝกฝนอบรมพัฒนาจิตใจใหเกิดความมั่นคงแนวแน หรือสมาธิ แลวนํามาพัฒนาใชงานเพื่อให
เกิดประโยชนแกตนเองในดานตางๆ เชนการทํางาน การออกกําลังกาย การอานหนังสือ เปนตน ลักษณะสมาธิตามทรรศนะ
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ของพุทธทาสภิกขุ ตองเกิดจากการฝกฝนพัฒนาอบรมจิต เรียกวา สมาธิภาวนา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองใหกาวเขาสูความรูแจง
เห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ผลของการฝกฝนอบรมพัฒนาจิตยอมทําใหจิตสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส มีความเขมแข็ง มั่นคง แนว
แน เกิดพลังสามารถทําหนาที่การงานทุกอยางไดดวยความมั่นคง สําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ (สุรัตน เพชรนิล. 2540 :
48) (3) ป ญญา คือ ปญ ญาเปนวิธีการศึกษาอบรม ทําใหเ กิดความเขาใจที่ ถูกต อง หมายถึง ความรอบรูใ นกองสั งขารที่
ประกอบดวยเหตุปจจัยอาศัยธาตุ 4 เปนตัวปรุงแตง มีความผันแปร หรือเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย ซึ่งผลจากการศึกษาทําให
เกิดปญญาเห็นวารางกายก็เปนสังขารจิตใจก็เปนสังขาร ความรูสึกนึกคิดก็เปนสังขาร (พุทธทาสภิกขุ. 2549 : 145) ซึ่งทั้งหมด
นี้ถาบุคคลไดศึกษามาดีและถูกตองแลว ย อมมองเห็นสภาพไมเที่ยงแทแนนอน อาศัยเหตุปจจัยทําใหเกิด เมื่อรูเทาทันดวย
ปญญา บุคคลยอมขามซึ่งความทุกขทั้งปวงได
3) การจัดการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท กลาวคือ การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความรู การวนรอบ 3 ทางโดย
อาศัยเหตุและปจจัยปรุงแตง โดยแยกแสดงหลักวิธีการใหเห็นเปนศัพท “ปฏิจจ” แปลวาอาศัย “สมุปบาท” แปลวา เกิดขึ้น
พรอมกัน โดยหลักการของปฏิจจสมุปบาท นั้นตั้งอยูบนหลักการของวิทยาศาสตรโดยสิ้นเชิง เพียงแตสิ่งที่พระพุทธองคทรง
กลาวไวนั้น เปนเรื่องของจิตที่ละเอียดลึกซึ้ง อันจะจับตองไมได หรือสัมผัสใหเห็นเปนรูปธรรมไมได (นามธรรม) แตจะบังเกิด
ผลไดแกผูรูที่เขาใจและปฏิบัติดวยตนเองเทานั้น (ปจจัตตัง) จึงเปนที่เคลือบแคลงแกปุถุชนทั่วไป ที่นิยมจับตองสิ่งอันเปนวัตถุ
นิยม ดังนั้น ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จึงสงเสริมใหเกิดมีการเรียนรูกฎเกณฑธรรมดา พรอมทั้งเกิดการศึกษาอันเปน
สาเหตุใหคนเกิดความทะเลาะวิวาทกันเพื่อมิใหผูศึกษาเกิดความสับสนในการศึกษาเรียนรูไดวา
“เพราะอาศัยเวทนาคือรสอรอย หรือรสที่ไดจากความรูสึกนั้น จึงทําใหเกิดตัณหา
เพราะอาศัยตัณหา
จึงเกิดการแสวงหา
เพราะอาศัยการแสวงหา
จึงเกิดการได
เพราะอาศัยการได
จึงเกิดการปลงใจรัก
เพราะเกิดการปลงใจรัก
จึงกําหนัดดวยความเพลิดเพลิน
เพราะกําหนัดดวยความเพลิดเพลิน จึงสยบมัวเมา
เพราะสยบมัวเมา
ก็เกิดการจับอกจับใจ
เมื่อมีการจับอกจับใจ
ก็เกิดความตระหนี่
เมื่อเกิดความตระหนี่
ก็เกิดความหึงหวง
เมื่อเกิดการหึงหวง
ก็เกิดสิ่งชั่วรายทั้งหลาย คือ การใชอาวุธ
ไมมีคม – มีคม การโกลาหลวุนวาย การยื้อแยงกัน การพูดวา “มึงๆ” การกลาวคําสอเสียดการกลาวคําเท็จ
สิ่งไมพึงปรารถนา
เกิดขึ้นมาดวยอาการอยางนี”้ (อุปริ. ม. (ไทย) 14/516/822)
เพราะเหตุนี้ ความสําคัญของลักษณะอาการวน 3 ประการมีลักษณะ 12 มาแสดงใหผูสนใจไดศึกษาเรียนรูจิตใจตนเอง
แบบงายๆ เพื่อใหรูหลักจิตวิทยาการศึกษาอาศัยเหตุปจจัยอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน หมุนเวียนไปตามวงจรชีวิต เมื่อมีการ
เรียนรูเขาใจแลวก็สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
8. สภาพปญหากับการปฏิรูปในการศึกษาเชิงปรัชญา
สภาพปญหากับการปฏิรูปในการศึกษา ซึ่งสามารถจําแนกเปน 2 ประเด็นหลัก คือ
1) สภาพปญหาของการศึกษา กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุคแหงการศึกษาแผนใหม เปนความเลวราย
ทางการศึกษาที่เรียกวา “วันแหงวัตถุนิยมเต็มที่” เพราะวา การศึกษาสมัยใหม ไมไดใสใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สงผลให
สังคมเกิดปญหาซับซอนเพิ่มทวีคูณ จากสภาพปญหาของการศึกษาไดตระหนักถึงโทษภัย ไดแก(1) ยิ่งเรียนหรือยิ่งมีการศึกษา
แบบนี้ ก็ยิ่งหลงใหลในรสอรอย (2) ยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงยาเสพติด 2 ประเภท ไดแก (2.1) ยาเสพติดทางวัตถุลวน (Physical)
จําพวก เฮโรอีน ฝน ยาบา เปนตน (2.2) ยาเสพติดทางวิญญาณ (Spiritual) ปญหามาจากความโงของคน จึงไปทําลายมวล
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มนุษยชาติดวยกัน ดวยความไมรูเทาทัน ดวยความหลงใหลสิ่งเสพติดที่ยั่วยวนอารมณ (3) ยิ่งเรียนยิ่งบากู (กูหมายถึงตนเอง)
(4) ยิ่งเรียนยิ่งบากาม (5) ยิ่งเรียนยิ่งไมมีสถาบันแหงผูมีพระคุณ (6) ยิ่งเรียนยิ่งลบหลูสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ (7) ยิ่งเรียนยิ่งเจริญ
ดวยอบายมุข (8) ยิ่งเรียนตามแบบ ยิ่งเห็นกงจักรเปนดอกบัว (9) ยิ่งเรียนยิ่งทําลายวัฒนธรรม ทั้งหมดนี่ คือ การผลสะทอนมา
จากการปฏิบัติรูปการศึกษาสมัยใหมไดทําลายวัฒนธรรมไทยหมดสิ้นแลว จึงเปนเหตุผลใหทานพุทธทาสภิกขุกลาวเรียกรองให
สังคมเรงชวยกันแกไขปญหาการศึกษาไทย เพื่อใหสังคมมองเห็นการศึกษากับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่สืบทอด
กันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษไทย ใหคงอยูคูกับสังคมไทยสืบตอไป
2) การปฏิรูปในการศึกษา กลาวคือ แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาผูเขียนของแยกออกเปน 4 ประเภท
ใหญๆ คือ (1) การปฏิรูปการศึกษาแบบสาธิต คือ ผูนําในการปฏิรูปการศึกษาแกสังคมไทยและสังคมโลก (สุรัตน เพชรนิล.
2540 : 76-79) ในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา ที่เรียกวา “Plain living high thinking”
แปลวา การกินอยูอ ยางต่ํา มุงแตทําอยางสูง ซึ่งมุงเนนการพัฒนาวิญญาณ หรือคุณธรรมใหมีในจิตใจ (2) การปฏิรูปการศึกษา
แบบแนวความคิด เพื่อสรางความมั่นคงดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ไมทิ้งคุณธรรม
จริยธรรม ดังตอไปนี้ ไดแก (1) ลักษณะการสอนหรืออบรมความรูวิทยาการ (2) การสอนวิชาธรรมโดยตรง จะตองสอนเนื้อหา
ความรูประมาณ 80 เปอรเซ็นตเหลือสอนเรื่องอื่นไมเกิน 20 เปอรเซ็นต เพื่อชวยทําใหผูเรียนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
เปนลักษณะนิสัยสันดาน (3) การสอนตองทําใหผูเรียนมีความเขาใจแจมแจงแทงตลอด ทํา ใหผูเรียนมีความเขาใจตามผูสอน
(4) การสอนคุณธรรมหรือธรรมะที่เปนหลักปฏิบัติ จะตองสอนอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง จะตองสอนใหถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติไปจนตาย (5) การสอนโดยออม แตมีผลตอผูเรียนมาก โดยครูผูสอนที่ฉลาดจะนําธรรมะเขามาสอดแทรกใหแกผูเรียนได
เรียนรู โดยผูเรียนไมมีความรูสึกวาถูกสอน (7) สอนโดยผูเรียนไมมีความรูสึกตัววาถูกกระทํา เชน คนมีปญหาเรื่องจิตใจมีการ
ใหคําปรึกษาและทําลงไปโดยผูเรียนไมมีความรูตัว เปนวิธีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขตนเอง (8) การสอน
นอกสถานที่ อาศัยการศึกษาเรียนรูจากสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ (9) การศึกษาเรียนรูพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อใหผูเรียนรูจัก
พิธีกรรม ประเพณี อยางถูกตอง ในรูปของหลักวิชาการ (10) การศึกษาเพื่อควบคุมตนในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ถูกตอง
(11) การศึกษาตองมีการบังคับในสิ่งที่ควรบังคับ เพราะการศึกษาที่มุงแตจะปลอยเสรี ทําใหขาดความสมดุล ทั้งความรูทั่วไป
และคุณธรรมจริยธรรม (12) ปญหาปลีกยอยของการศึกษา โดยเฉพาะการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย เมื่อไม
สามารถจัดตั้งเปนคณะได ก็ควรจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการควบคุมใหเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกตอการบริหารจัด
การศึกษาใหสามารถดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด (3) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหรูบุญคุณ กลาวคือ ระบบ
ปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้มุงแตจะใหคนเกงเพียงอยางเดียว คนฉลาดแตขาดสติปญญา ถือวา วิธีจัดการศึกษาระบบนี้ ยังเต็มไป
ดวยการพัฒนาคนดวยสัญชาตญาณอยางสัตว (Animal instinct) ถาสัตวตัวหนึ่งแปลกใหมเข ามา สัตวทั้งหมดก็จะเขาไป
ควบคุมเขาไปขู เขาไปทําใหยอมแพ ฉะนั้นผูมาใหมจึงถูกรังแกถูกทําใหยอมแพ ถาสูไดก็สูทันไปจนวินาศกันไป การรับนองใหม
พิธีรับนองใหม เห็นไดชัดวากระทําอยางสัญชาตญาณอยางสัตว คือ จะตองขมผูมาใหมไวใหอยูในอํานาจเสียกอน จะเห็นวา
ปญหาที่ตองทําการแกไขใหถูกตอง มิฉะนั้นจะเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาแบบทารุณกรรมเยี่ยงสัตว ควรจะปรับเปน
ระบบใหมเสีย เพื่อสงเสริมความมั่นคงทางสังคมหรือรากฐานของมนุษยธรรม เพื่อใหผูเรียนรูจักสถาบันทางสังคม เชน สถาบัน
บิ ด ามารดา สถาบั น ครู บ าอาจารย สถาบั น พระเจ า พระสงฆ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2528: 52-53) เปนตน (4) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาจิต กลาวคือ มองเห็นปญหาความสับสน
วุน วายของสังคมมนุษยในยุคปจจุบัน ที่ทําใหมนุษยตองปรับปรุงจิตตภาวะไปตามกระแสของสังคม โลกจึงประสบวิกฤตการณ
มากมาย หาความสงบรมเย็นไมได เพราะการแสวงหาวัตถุมาสนองตอบความตองการทางจิตใจของมนุษย ใหมีจิตสํานึกเชิง
คุณธรรม ดวยวิธีการศึกษาเรียนรูสภาวะลักษณะของจิต เปนวิธีการปฏิรูปการศึกษาเรียนรูจักตนเอง ดังนี้ ไดแก (1) คําวาจิต
หมายถึง สิ่งที่คิด หรือความคิดที่ออกมาจากภายใน (2) คําวาจิต หรือใจ หรือมโน เปนความหมายอยางเดียวกัน คือ ความเปน
ผูนํา ไมวามนุษยจะคิดทําสิ่งใดในโลกนี้ (3) คําวาจิต หมายถึง ผูกระทํา ทําเองก็ได หรือสั่งใหผูอื่นกระทําก็ได (4) คําวาจิ ต
หมายถึง ผูสราง หรือผูกอสราง (5) คําวาจิต หมายถึง ผูเปนใหญ (6) คําวาจิต หมายถึง ผูไปผูมา (7) คําวาจิต หมายถึง ผูเจริญ
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ทั้ง 7 ข อนี้ แสดงให เห็ นได วา การศึ กษาเรี ย นรู ส ภาวะจิ ต เปนเรื่องที่ทุ กคนควรจะรู เพราะจิ ตเป นตั วสร างเสริม ความรู สู
คุณธรรม ถาหากบุคคลมีการศึกษาเรียนรูสภาวะลักษณะแหงจิตถูกตองแลว ยอมทําแตสิ่งที่ดีงาม จิตประกอบดวยความเปนผู
คิด แลวก็มาสูความเปนผูนําเปนผูทําตาม เปนผูสราง เปนผูเปนใหญ เปนผูไปผูมา เปนผูเจริญไพบูลยดวยคุณธรรมทั้งหมดที่
กลาวมานี้ ล วนแต เกิด จากอํ านาจสภาวะลักษณะของจิต ทั้ง สิ้น ถาหากบุ คคลศึ กษาเรี ยนรูเ ขาใจจิต ยอมดํ ารงชี วิต อย างมี
ความสุขเกษมสันยิ่งไพบูรณตามแนวความคิดของพุทธทาสภิกขุทุกประการ
9. สรุปวิเคราะห
จากการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนากับการศึกษาเชิงปรัชญาของไทย พบวา แนวคิดปรัชญาการศึกษา พบวา คําวา
“การศึกษา” ตรงกับคําวา “สิกขา” เป นการศึกษาปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ และปญญา เพื่ อมุงเนนที่การสงเสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมแกสังคม ที่มีคุณธรรมไดองคประกอบของการศึกษา 4 ดาน คือ (1) ดานหลักสูตรการศึกษาจะตองมีพุทธิ
ศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา (2) ดานตัวผูสอน จะตองมีความรูที่เหมาะสมหรือมีอุดมการณความเปนครู มีความ
เสียสละ มีความสนใจแสวงหาความรู ดวยการแสดงลักษณะความเปนครูวา “ครูผูทําหนาที่เพียงแคสอนหนังสือ ครูผูทําหนาที่
เพียงแคสอนอาชีพและครูผูทําหนาที่ชี้นําสังคม (3) ดานสถานที่ จะตองจัดใหเหมาะสมสรางบรรยากาศใหแกผูเรียนมีความ
เขาใจธรรมชาติแวดลอมไดดี (4) ดานตัวผูเรียน จะตองทําใหรูจักโรคทางจิต โรคทางกิเลสและโรคทางวิญญาณ เพื่อชวยให
ผูเรียนเขาถึงศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับตัวตามทํานองคลองธรรมใหได
ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อทําใหคนมีความรอบรูแบบไตรสิกขา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใหมีศีลธรรมและระเบียบวินัย
(ศีล) เพื่อใหผูเรียนมีความตั้งมั่นที่จะทํางานการศึกษาดวยตนเอง (สมาธิ) และใหผูเรียนมีความรอบรู (ปญญา) ชีวิตในการจัด
การศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท เพื่อใหผูเรียนรูจักกฎเกณฑธรรมดาของชีวิต โดยอาศัยความเกี่ยวเนื่องเหตุปจจัยแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษามี 4 ประเภท คือ (1) การปฏิรูปแบบสาธิต โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาที่สําคัญที่วา Plain living high
thinking (2) การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด จะตองทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ มีเหตุผลมีคุณธรรมสามารถควบคุม
ตนเองได (3) การปฏิบั ติเ พื่อให รูจักบุ ญคุ ณ เป นการศึกษาเพื่ อช วยทําให คนพนจากสั ญชาตญาณความเปนสัต ว (Animal
Instinct) รูจักบุญคุณพอแมและครูอาจารย (4) การปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต ตองพัฒ นาจิตใจของผูเรียนใหมีความเห็นตรงตาม
ครรลองคลองธรรม เปนการศึกษาเรียนรูจากภายในกอน จึงศึกษาเรียนรูสิ่งที่มีอยูภายนอกในภายหลัง
นอกจากนี้ แนวคิดทางปรัชญาการศึกษา ก็คือ เพื่อพัฒนาคนมี 2 ระดับ คือ (1) ศึกษาแบบไตรสิกขา มุงพัฒนาคนใหมี
พฤติ กรรมดี (ศีล) ฝ กฝนคนใหมี ความมั่ นคงในชีวิต (สมาธิ ) ฝ กฝนคนให รูจักใช ปญ ญาพิ จารณาเหตุผลตางๆ (ป ญญา) (2)
การศึกษาแบบภาวนา ก็เพื่อฝกฝนพัฒนาผูเรียนทางกาย ทางวาจา ทางใจ และทางปญญาไปพรอมๆ กัน จุดมุง หมายของ
การศึกษามี 5 แนวทาง คือ (1) ตองทําใหชีวิตพึงไดรับและทําใหเกิด ก็คือเกิดประโยชน ในปจจุบัน มี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ
ดวยทรัพยสมบัติ ครอบครัวมั่งคง สังคมยอมรับ และประโยชนภายหนามีจิตเปนกุศลเอิบอิ่ม ทําใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดจาก
พนกิเลสเครื่องรอยรัด (2) บรรลุถึงภาวะเพื่อตนเอง ชวยทําใหกายและจิตมีอิสรภาพ (3) ตองทําใหรูจักสรางเสริมปญญา ดวย
การเขาไปหาผูรู รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเปน รูจักสรางความคิดที่แยบคาย มีหลักปฏิบัติที่ถูกตอง (4) ตองทําใหผูเรียนเปน
พหูสูตร อันเกิดจากการเรียนรูมามากเขาถึงสิ่งตางๆ ไดอยางแจมแจง (5) ทําใหผูเรียนรูจักเคารพครู อาจารย รูจักหนาที่ทํา
ตอบแทน คุณทาน องคประกอบของการศึกษามี 2 ประเภท คือ (1) องคประกอบภายนอก เปนปจจัยทําใหเกิดการเรียนรูก็คือ
บุคคล เรียกวา “การเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดี” และสถานศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทั้งสังคมชุมชน
สามารถแกไ ขปญ หาชี วิต และ รูคุ ณคาความดีง าม (2) องคป ระกอบภายใน เกิด จากแนวคิดแบบโยนิ โสมนสิการ มีเหตุผ ล
สนับสนุนกันตามกระบวนการอริยสัจจ เพื่อรูจักทุกข สาเหตุของทุกข รูจักวิธีดับทุกขและ ทางออกทุกข
การจัดการศึกษามี 2 แนวทาง คือ (1) การศึกษาแบบทั่วไป โดยยึดหลักปรัชญาที่วา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถ
ฝกได” ซึ่งหลักการเบื้อตนนั้นตองทําใหผูเรียนรูวา“รูจักหาผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทาง
สังคม” และตองทําใหผูเรียนรูจักหลักประกันชีวิตของตนเอง สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได เพราะการพัฒนามนุษยอยูที่
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มโนธรรม (2) การศึกษาแบบไตรสิกขา เปนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพราะการศึกษาชวยให
คนมีระเบียบวินัย (ศีล) ชวยใหคนมีความมั่นคงทําความดี มีเมตตากรุณา (สมาธิ) ชวยใหคนรูจักใชปญญาพิ จารณาความจริง
เปนปจจัยเกื้อหนุนจิตใหหลุดพน มีความปลอดโปรงโลงสบาย (ปญญา) แนวทางการปฏิรูปการศึกษาก็เพื่อประโยชนสังคมใน
ปจจุบัน ตองทําใหคนรูจักวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาถึงวิถีชีวิต สังคม ที่เปนความจริงดวยปญญา ชอบพิสูจนหาเหตุผล
ดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือความใฝรู และวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกแกมนุษย ตองทําใหคน
รูจักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกตองที่วา “การพัฒนามนุษยตองมองที่ภูมิปญญาแบบองครวมของสังคม” และตองทํา
ให คนรู จักหลักการพั ฒนาประชาธิ ปไตยที่ ถูกต องที่ วา “ประชาธิ ปไตยเป นหลั กการปกครอง สวนธรรมาธิ ปไตยเป นแบบ
แผนการปฏิบัติรวมกันอยางเปนธรรม”
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการคิดเชิงระบบและตองการเสนอแนวทางการการศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมการคิดเชิงระบบ ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การคิดถึง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอยางเปนระบบ มีสวนประกอบยอย ๆ ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ แนวคิดนี้เปนไปตาม
แนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) ที่วา “สิ่งทั้งหลายที่อยูในเอกภพหรือจักรวาล (The Universe) ไมวาจะเล็กหรือใหญ
ลวนเปนสวนหนึ่งของหนวยระบบทั้งสิ้น เมื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพบวามีหลักธรรมจํานวนมากมีความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ เชน อริยสัจสี่ ไตรลักษณ ขันธหา เปนตน ซึ่งสามารถนําหลักธรรมตาง ๆ มาเปนตัวอยางในการพัฒนาการคิด
เชิงระบบของผูศึกษาไดเปนอยางดี ตัวอยางเชนคําสอนเรื่อง พระรัตนตรัย อธิบายระบบความสัมพันธระหวางพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ และยังอธิบายถึงระบบความสัมพันธระหวาง มนุษย ธรรมชาติ และสังคม กลาวคือ พระพุทธเจาเปนตัวแทนของ
มนุษยที่พัฒนาตนเองจนเขาถึงความจริงสูงสุดเรียกวา พุทธะ ความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจาเขาถึงคือพระธรรมซึ่งเปนกฎธรรมชาติ
พระพุทธเจาออกสัง่ สอนใหมนุษยเขาถึงพระธรรม ผูบรรลุตามเรียกวาพระสงฆ พระสงฆมาอยูรวมกันจํานวนมากเรียกวาสังคม
หรือสังฆะ ดังนั้นมนุษย ธรรมชาติ สังคมจึงมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ เปนตน
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Abstract
This article aims to study systematic thinking in Buddhist doctrines and to propose ways to study
the principles of Buddhism to promote systematic thinking. The study indicated that Systems Thinking means
thinking about something. A systematic look at the overall picture. There are sub-components that are
systematically related. This concept is based on the concept of system theory: "The things in the universe or
the universe (The Universe), whether small or large, are One of the total system units. When studying the
principles of Buddhism, there are many principles that are systematically related. This can be used as a
model for the development of the systematic approach of the students as well. For example, the Buddha's
teachings about the relationship between the Buddha and the Buddha. Exodus and Monks And also
describe the relationship between human nature and society.
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1. บทนํา
“การคิดเปน” เปนเปาหมายสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาคนในสังคมไทย ดังมีคํากลาวที่ไดยินกันบอยครั้งวา
เราตองการสรางใหคนไทย “คิ ดเปน ทํ าเปน แกปญหาเปน” ป พุทธศักราช 2542 พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแหง ชาติ ได
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ไวในหมวด 4 มาตรา 24 วา “การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ... เพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียน....ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอ าน
....” จะเห็นไดวา ความสําคัญของ “คิดเปน” เปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู การคิดเปนดู
เหมือนจะเปนปญหาสําคัญของสังคมไทยที่ผูนําการศึกษาพัฒนาประเทศไทยมองวา คนไทยคิดไมเปน โดยเพงโทษไปที่การ
สอนของครูที่มุงสอนใหนักเรียนจําเนื้อหามากกวาพั ฒนาทักษะการคิด ผลผลิต ของการศึกษาไทยจึงถูกมองวา คนไทยขาด
ระบบคิ ด ไมใ ช ปญ ญามั กเชื่ อสิ่ง งมงายไร เหตุ ผล ไม มี วิธีคิ ดแบบวิ ท ยาศาสตร คื อคิ ด ดวยเหตุ และผล เมื่ อทํ าการทดสอบ
สมมติฐานที่มีการกลาววาคนไทยคิดไมเปนเขาไปในระบบคนหาขอมูล Google พบวามีขอมูลจํานวนมากที่พูดถึงคนไทยคิดไม
เปน เชน “เด็กไทยคิดเองไมเปน เปนเพราะสังคมไมยอมใหเด็กเถียงผูใหญ จริ งหรือ ??” “ทําไมเด็กไทยคิดไมเปน?” “เผย
เด็กไทยจําเกงคิดไมเปน” “เด็กไทยไมใชคิดไมได แตเด็กไทยไมไดรับอนุญาตใหคิด ” “เผยเด็กไทยขาดทักษะการใชชีวิต แถม
คิดเองไมเปน” “”วิถีแบบไทยๆ” กับคําตอบวาทําไมความคิดใหม ๆ ถึงเกิดขึ้นไดยากบนแผนดินนี้” “การศึกษาไทย : ปญหา
การขาดทักษะการคิด” นี่คือตัวอยางที่สะทอนปญหาการคิดเปนของสังคมไทย นอกจากการกลาวโทษระบบการศึกษาไทยวา
เปนสาเหตุใหคนไทยคิดไมเปนแลว ยังมีการกลาวโทษศาสนาดวย วาเปนตนเหตุใหคนไทยคิดไมเปน โดยมีคํากลาวสําคัญวา
“งมงาย” ดังตัวอยาง “ประเทศไทยประเทศแหงความงมงาย” “วาดวยความงมงายไรที่สิ้นสุดของคนไทย” “ทําไมคนไทย
สวนใหญถึงงมงาย ????” “10 อันดับ : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลวงโลก ที่ไมนาเชื่อวาคนไทยจะงมงาย” นี่คือตัวอยางหัวขอในการคนหา
ขอมูลในGoogle ซึ่งพบขอมูลจํานวนมากที่กลาวหาวาคนไทยเปนคนงมงายไรเหตุผลและมักอิงแอบอยูกับความเชื่อทางศาสนา
จนมีวลีติดปากวา “ไมเชื่ออยาลบหลู” แตอยางไรก็ตามคนไทยก็ยังมีความรูสึกวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญาที่สอน
ใหใ ชป ญญามากกวาความเชื่องมงายไร เหตุ ผล แตสัง คมชาวพุท ธกลับ ดําเนินชีวิตสวนทางกับคํ าสอนของพระพุ ทธเจา ดั ง
ตัวอยางขอถกเถียงกันในเว็บไซต pantip.com วา “ทําไมคนไทยสวนใหญที่นับถือพุทธศาสนาจึงไมรูจักใชความคิด ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธเจาก็สอนใหใชความคิด ไมไดสอนใหเชื่อการฟงมา หรืออานมาแลวแคจําไดนั้นยังไมพอ จะตองรูจักนําสิ่งที่จําไดนั้น
มาคิดหาเหตุผลเพื่อใหเขาใจ ถายังไมเขาใจก็ยังไมเรียกวามีความคิด ยังเปนแคการจําไดเทานั้น เหมือนนกแกวนกขุนทองที่พูด
ได แตไมรูจักเนื้อหาที่มันพูดแลวอยางนี้จะเรียกตัวเองวาเปนชาวพุทธไดอยางไร? ในเมื่อยังไมรูจักใชความคิด ไมรูจักการใช
เหตุผล รูจักแตจะจําเพียงอยางเดียว?” ดังนั้นในการนําเสนอบทความนี้จึงมีความประสงคจะเสนอวาในพระพุทธศาสนานั้ นมี
การพัฒนาคนใหรูจักคิดอยางไร โดยเฉพาะกระบวนการคิดเชิงระบบซึ่งพบอยูในขอธรรมจํานวนมากที่ชาวพุทธทองไดอยางขึ้น
ใจ แตทําไมถึงยังคิดไมเปน ในบทความนี้จะชี้ใหเห็นวาในหัวขอธรรมที่จะยกมาเปนตัวอยางสามารถเห็นการคิดเชิงระบบและ
สามารถนําไปสงเสริมการคิดเชิงระบบไดอยางไร
2. ความหมายของการคิด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา คิด ไววา “1) ก. ทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบ
ใหเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ (2) ก. ใครครวญ, ไตรตรอง, เชน เรื่องนี้ยากยังคิดไมออก (3) ก. คาดคะเน เชน คิดวาเย็นนี้ฝน
อาจจะตก (4) ก. คํานวณ เชน คิดเลขในใจ (5) ก. มุง, จงใจ, ตั้งใจ, เชน อยาคิดรายเขาเลย (6) ก. นึก เชน คิดละอาย”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 251) ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคําวาคิดในพจนานุกรมแลวพบวามีหลายความหมายมาก
แตก็ยังไมสะทอนวาคนไทยคิดไมเปน เพราะเมื่อพิจารณาแตละความหมายแลวคนไทยมีความคิดอยางแนนอน
เพียเจท (Piaget. 1962: 58 (อางถึงใน อรอุมา รุงเรองวณิชกุล, 2552 : 11) กลาววาการคิด หมายถึงการกระทํา
สิ่งตาง ๆ ดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือเปนกระบวนการปรับโครงสราง โดยการจัดสิ่งเรา
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หรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสรางโดยการปรับประสบการณเดิม
ใหเขากับขอความจริงที่รับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณนี้รวมกันหรือสลับกัน เพื่อปรับความคิดของตนใหเขาใจสิ่ง
เรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจากระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงกวา
จากการนิยามความหมายของการคิดพบวาเปนการอธิบายการทํางานของสมองของมนุษยตอสิ่งเราภายนอก และ
การใครครวญภายใน จากการนิยามนี้ยังไมสามารถทําใหเขาใจ คําวาคิดเปนได เพราะดังที่กลาวมาแลววามีการตั้งสมมติฐานวา
คนไทยคิดไมเปน ดังนั้นคําวา คิดเปน นาจะหมายถึงความสามารถในการคิดหลากหลายวิธี การคิดเปน เปนการใชทักษะการ
คิดในทุกรู ปแบบและเปนการคิดในเชิง บวก การคิ ดเป น ประกอบดวยทักษะการคิด ดานตาง ๆ เชน 1) ทั กษะการคิดสื่ อ
ความหมาย (Communication Thinking) 2) ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 3) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห
(Analytical Thinking) 4) ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และ5) ทักษะการคิดเชิงจริยธรรม (Ethical
Thinking) เปนตน(แพง ชินพงศ, น.ป.ป.) ซึ่งในที่นี่จะเนนศึกษาการคิดเชิงระบบ
3. การคิดเชิงระบบ
การคิด เชิงระบบ ( Systems Thinking ) หมายถึ ง การคิดถึ งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ม องภาพรวมอยางเปนระบบ มี
สวนประกอบยอย ๆ เปนการคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามโดยพิจารณาเห็นความสัมพันธกันอยางเปนระบบในตัวของมันเอง แนวคิด
ลักษณะนี้เปนไปตามแนวคิด ของทฤษฎีร ะบบ (System Theory) ที่วา “สิ่ง ทั้งหลายที่อยูใ นเอกภพหรื อจั กรวาล (The
Universe) ไมวาจะเล็กหรือใหญลวนเปนสวนหนึ่งของหนวยระบบทั้งสิ้น”( การคิดเชิงระบบใหความสําคัญกับความสัมพันธ
อย างต อเนื่อ ง ชั ย วั ฒน ถิ ร พั นธุ (2558 : หน า 31) ได ใ หค วามหมายของการคิ ด เชิง ระบบไววา “การคิ ด เชิ ง ระบบคื อ
กระบวนการทํ าความเข าใจสิ่ ง ต าง ๆ โดยมองเห็ นระบบที่ เป นอยูวาทํ างานอย างไร องค ป ระกอบต าง ๆ ภายในระบบมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอกันอยางไร รวมถึงโครงสร างตาง ๆ ที่ทําใหเกิดระบบมีอะไรบาง ดังนั้นความคิดเชิง
ระบบจึงไมใชการมองแคตัวปรากฏการณเพียงอยางเดียว แตมองไปถึงแบบแผน โครงสราง และพลังตาง ๆ ที่ผลักดันใหเกิด
ปรากฏการณนั้นดวย”
ปเตอร เซงเก (Senge,1990 อางถึงใน สุธิชา ชิตกุล, 2550 : หนา 63) ไดกลาวถึงความคิดเชิงระบบไววา การคิด
เชิงระบบ คือการคิดเชื่อมโยง มองภาพรวม เขาใจความเปนองครวม คิดเชิงสรางสรรคมากกวาวิเคราะห แยกแยะรายละเอียด
มองเห็นปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ของระบบ ทั้งเชิงลึก เชิงกวาง ซับซอนมากกวาคิดแบบเหตุผลเชิงเสนตรง คิด
เนนแบบแผนที่มีความเคลือ่ นไหวมากกวามองภาพเปนจุด ๆ การคิดในเชิงองครวมหรือภาพรวม (Bigpicture) โดยตระหนักชัด
ถึงองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธและมีหนาที่ตอเชือ่ มกันอยู
การคิดเชิงระบบมีประโยชนที่สําคัญดังนี้ 1) วิธีคิดเชิงระบบเปนการคิดที่พนจากการคิดเชิงวิเคราะห ตอเมื่อใชวิธี
คิดเชิงระบบเขามาประกอบดวย จะเปนการชวยใหเรา เขาใจตอเรื่องนั้นสมบูรณขึ้น 2) มองเห็นโลกรอบตัวเราอยางเปนองค
รวม สามารถเชือ่ มโยงและเหนภาพรวมทั้งหมด 3) ชวยใหเรามีความเขาใจตอ “ชีวิต” วามีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไมหยุด นิ่งอยูกับที่ และ4) ชวยใหเขาใจวาเหตุการณหนึ่ง มีอิทธิพลที่จะสง ผลสะเทือนตออีกเหตุการณหนึ่งได
ถึงแมวาเหตุการณที่สองจะเกิดหลังจากเหตุการณแรกไดเกิดขึ้นมานานแลว และอยูหางไกล จากเหตุการณแรกก็ตาม (สุธิชา
ชิตกุล, 2550 : หนา 65 )
4. การคิดในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา กลาวถึง ความสามารถในการคิด โดยใชคําวา โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิ ธี
เปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของเองเปนอิสระ ในระบบการศึกษาอบรมนั้นเปนการฝกการใชความคิด ใหรูจักคิด อยางถูกวิธี คิด
อยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห คําวาโยนิโสมนสิการ เปนคําสําคัญที่อธิบายไดวาพระพุทธศาสนาใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
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กับการสอนใหคนคิดเปน คําวาโยนิโสมนสิการ ประกอบดวยคําวา โยนิโส กับมนสิการ โยนิโส มาจากคําวา โยนิ แปลวา เหตุ
ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง สวนคําวามนสิการ แปลวา การทําใจ การคิด คํานึง นึก ใสใจ พิจารณา เมื่อรวมคํา
สองคําเขาดวยกันจึงไดคําวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย ซึ่งมีการอธิบายขยายความของการทําในใจ
โดยแยบคายไดเปน 4 ประเภทดังนี้
1. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คื อ คิดอยางมีวิธีหรือคิดถูกวิ ธี หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให
เขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะทําใหหยั่งรูสภาวะลักษณะ และสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
2. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับ จัดลําดับไดหรือมีลําดับ มีขั้นตอน
แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล เปนตน ไมยุงเหยิงสับสนกระโดดไปกระโดดมาตอ
เปนชิ้นเปนอันไมได ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะซักความนึกคิดเขาสูแนวทางที่ถูกตอง
3. การณมนสิ การ แปลวา คิด ตามเหตุ คิดคนเหตุ คิ ดตามเหตุผ ล หรือคิด อย างมีเหตุผ ล หมายถึง การคิ ดสื บ
คนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวสาเหตุใหเขาใจถึงตนเคา หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเนื่อง
มาตามลําดับ
4. อุป ปาทมนสิการ แปลว า คิดใหเกิด ผล คือใชความคิดใหเกิด ผลที่พึง ประสงคเล็ง ถึงการคิดอย างมีเปาหมาย
หมายถึงการคิด การพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลกรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรูจักคิดในทางที่ใหหายหวาดกลัว ให
หายโกรธ การพิจารณาที่ทําใหมีสติหรือทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง (พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542. หนา 670)
พระธรรมปฎก (ปอ. ปยุตฺโต) ไดสรุปวิธีคิดในพระพุทธศาสนาออกเปน วิธีคิด 10 วิธีเรียกวาความคิดแบบโยนิโส
มนสิการเปนความคิดที่อยูในกระบวนการพัฒนาปญญาของมนุษยตามพุทธศาสนา เปนความคิดที่อยูในระดับที่เหนือความเชื่อ
หรือศรัทธาเนื่องจากผูคิดไดใชความคิดของตนเองอยางอิ สระ คิดอยางมีระบบ คิดอยางวิเคราะห เปนวิธีการสําคัญสําหรับ
สรางปญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งวิธีคิด 10 วิธีมี ดังนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541, หนา 676-718)
1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริงหรือพิจารณา
ปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา โดยมีฐานคิดวาสิ่งตาง ๆ เปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน ตัวเหตุจะมีหลายองคประกอบ เมื่อพูดถึงสิ่งใดจะตองอธิบายใหเปนปจจัยซึ่งกันและกันโดยมีหลักการวา
“เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนีจ้ ึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น สิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” การคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปจจัยจะทําใหรูวาอะไรทําใหเกิดอะไร การเขาใจวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยทําใหคนมองสรรพสิ่งเปนระบบที่มีความเกี่ยวถึง
กันไดตลอดทั้งสาย ทําใหความคิดเปนระบบและโลกทัศนกวางขึ้น
2 วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบหรือกระจายเนื้อหา มีวิธีคิดคือแยกแยะใหเห็นวา สรรพสิ่งทั้งหลายยอม
ประกอบดวยองคประกอบยอย ๆ ที่มาอาศัยกันอยูและขึ้นตอเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ วิธีนี้เปนการคิดแยกสิ่งตาง ๆ ออกเปนสวน
ๆ เพื่อหาความสอดคลองสัมพันธกันเปนองครวม การคิดแบบนี้จะชวยใหสามารถแกปญหาไดดียิ่งขึ้นเพราะไมมองแตภาพรวม
แตมองลึกลงไปถึงรายละเอียด
3 วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือมองอยางรูเทาทันความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย
ซึ่งตองเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปนสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแลวก็
จะตองดับไป ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน การคิดแบบนี้ทําใหบุคคลมีทาทีตอสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยางสอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติ ยอมรับความเปนไปของชีวิตไดอยางไมมีความทุกข
4 วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา เปนวิธีคิดเพื่อแกไขปญหารวมทั้งความดับทุกข หลักการสําคัญ
ของวิธีคิด แบบนี้คือ การเริ่มต นจากปญหาหรือความทุกขที่ป ระสบโดยกําหนดรูทํ าความเข าใจกับปญ หาหรือความทุกขนั้ น
อยางชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่ อเตรี ยมแกไข กําหนดวัตถุป ระสงคห รือเปาหมายในการแก ปญหาและกําหนดวิ ธีการ
แกปญหา วิธีคิดแบบอริยสัจเปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล หรือสืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว แกไขที่
ตนเหตุ
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5 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือคิดตามหลักการและจุดมุงหมาย คือการพิจารราใหเขาใจความสัมพันธ
ระหว างหลักการและความมุ งหมาย ในการกระทําตามหลักการหรือกฎเกณฑใด ๆ ก็ตามจะต องเขาใจความมุง หมายของ
หลักการนั้นวากําหนดขึ้นเพื่ออะไร จะนําไปสูผลหรือที่หมายใดบาง ทั้งจุดหมายสุดทายปลายทางและเปา หมายอื่น ๆ ความ
เขาใจถูกตองในเรื่องหลักการและความมุงหมายนี้ นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
6 วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนการคิดแบบมองสองดานคือมองลักษณะของสรรพสิ่งตาง ๆ ทั้งดานที่
เปนคุณและดานที่เปนโทษ โดยมองเห็นขอดี ขอเสียและทางออก วิธีนี้ใชรวมกับวิธีอื่นดวยเปนการแยกแยะสิ่งที่มีอยูตามปกติ
มองใหเห็นขอดี ขอเสีย สิ่งที่ดี สิ่งที่ไมดี สิ่งที่เปนคุณ สิ่งที่เปนโทษและเลือกทําเลือกปฏิบัติแตสิ่งดี สิ่งที่เปนคุณและหลีกเลี่ยง
สิ่งไมดี สิ่งที่เปนโทษจากสิ่งที่มีอยูเห็นอยู
7 วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม เปนวิธีคิดจําแนกแยกออกระหวางสิ่งที่เปนประโยชนอยางแทจริงและ
จําเปนตองมี ตองใชตองทํางานตามบทบาทหนาที่ซึ่งถือวามีคุณคาแท แตกตางจากคุณคาเทียมที่เปนไปเพื่อสนองความอยาก
ความโกหรือหรือคานิยมทางสังคม การคิดแบบนี้จะทําใหไมติดในรูปร างภายนอกของวัตถุ เมื่อจะอุปโภคบริโภคสิ่งใดก็จะ
คิดถึงประโยชนกอนหรือเรียกไดวา เสพปจจัยดวยคุณคาที่แทจริง ทําใหไมตกเปนทาสของวัตถุ
8 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม เปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา เปนวิธีคิดที่
ชวยตั้งตนชักนําความคิดใหไปในทางดีงามและเกิดประโยชน โดยนําเอาประสบการณ ความรูมาดัดแปลงปรับปรุงใหดีขึ้นเพื่อ
เปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี เปนการคิดหาประโยชนจากเรื่องตาง ๆ จากทั้งแงดีและแงเสียโดยพยายามถือเอาประโยชนให
ไดเชน เรื่องของความตาย ถาคิดถึงความตายแลวเปนเหตุใหทําความดีได ก็ถือวาเปนการปลุกเราใหมีความพยายามในการทํา
ความดี
9 วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน คือวิธีคิดโดยการมีสติอยูกับปจจุบัน โดยการเอาผลจากอดีตมาแกไขหรือ
ปรับปรุงโดยไมไปคํานึงแตเรื่องในอดีต และมีสติคิดแกไขหรือปรับปรุงในเวลาปจจุบัน โดยรูวา การกระทําในปจจุบันจะทําให
เกิดผลในอนาคตอยางไร แตไมใชเพอเหมอลอยถึงอนาคตตลอดเวลา
10 วิธีคิดแบบวิภัชวาท เปนวิธีคิดแบบมองรอบดาน แยกแยะแจกแจงประเด็นตาง ๆ ตามลําดับขั้นตอน คิด
เปนประเด็นใหญยอย ลักษณะสําคัญของการคิดแบบนี้คือ การมองและแสดงความจริงโดยจําแนกแยกแยะใหเห็นแตละแงแต
ละดานครบทุกแงทุกมุม มิไดจับเอาแงใดแงหนึ่งมาวินิจฉัยตีขลุมลงไปทั้งหมด การคิดแบบแยกแยะประเด็นมีประโยชนในการด
เนินชีวิตประจําวันตัวอยางเชน ถาเรารูจักแยกแยะหนาที่ของตนเองก็จะทําใหประสบความสําเร็จในชีวิตไดเปนอยางดี เชนใน
ฐานะที่เปนนักศึกษาก็ควรจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน โดยรูจักแบงเวลาเปนตน
วิธีคิดทั้ง 10 วิธีดังที่ไดกลาวมานี้ ถือวาเปนกระบวนการพัฒนาปญญาที่สูงสุดหากนําไปฝกฝนปฏิบัติก็จะทําให
เปนบุคคลที่เขาใจสภาพของชีวิต สภาพสั งคมและสภาพของโลกสามารถจัดระเบี ยบชีวิ ตของตนเอง จัดระเบียบสังคมและ
สิ่งแวดลอมทําใหสามารถใชชีวิตรวมกับสรรพสิ่งไดอยางถูกตองและสรางสรรค
พระพุ ท ธศาสนาให ค วามสํ าคั ญ กั บ การเสริ ม สร างป ญ ญาอย างเป นระบบโดยมี การคิ ด อย างแยบคายเป น
องคประกอบสําคัญของการเสริมสรางปญญา โดยเนนการมีความรูที่ถูกตองจะตองปฏิบัติตามหลักเสริมสรางปญญาที่เรียกวา
วุฒิธรรม 4 คือ 1) เสวนาผูรู คือ รูจักเลือกหาแหลงวิชา คบหาทานผูรู ผูท รงคุณความดี มีภูมิธรรม ภูมิปญญานานับถื อ
2) ฟงดูคําสอน หมายถึง เอาใจใส สดับตรับฟง คําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอน แสวงหาความรูทงั้ จากตัวบุคคลโดยตรงและจาก
หนังสือ หรือสื่อมวลชน ตั้งใจเลาเรี ยน ศึกษาคนควา หมั่นปรึกษาสอบถาม ใหเข าถึงความรูที่แทจริง 3) คิดใหแยบคาย
หมายถึง รูเห็ นได อานไดฟ งสิ่ง ใด ก็รูจักคิด พิจารณาดวยตนเอง ดวยเหตุ และผลแยกแยะใหเห็ นสภาวะและสืบ สาวใหเห็ น
เหตุผลวา นั่นคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น จะเกิดอะไรตอไป ขอดีขอเสีย คุณโทษเปนอยางไร 4) ปฏิบัติให
ถูกหลัก หมายถึง นําสิ่งที่ไดเลาเรียน รับฟงไตรตรองเห็นชัดแลวไปปฏิบัติใหถูกตองและเปนประโยชน
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จากการศึกษาวิธีคิด 10 วิธีในพระพุทธศาสนาพบวา วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
หรื อกระจายเนื้ อหา วิ ธีคิ ด แบบอริ ย สั จหรื อคิ ด แบบแก ป ญ หา วิ ธีคิ ด แบบอรรถธรรมสั ม พั นธ ห รื อคิ ด ตามหลั กการและ
จุดมุงหมาย อาจจัดไดวาเปนวิธีการคิดเชิงระบบ เพราะเปนการคิดที่สะทอนถึงความสัมพันธกันอยางเปนระบบ
5. การคิดเชิงระบบในพระพุทธศาสนา
จากการที่พระพุทธศาสนาเนนกระบวนการพัฒนาปญญาของมนุษยอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอนและเปนองค
รวม เมื่อทําการศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาจะพบวาคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2545 : 39) กลาววา “พระพุทธศาสนาเปนระบบที่มีองคประกอบหลาย
อยาง ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน” ในที่นี้จะยกตัวอยางคําสอนทางพระพุทธศาสนามาอธิบายใหเห็นวาพระพุทธศาสนามี
การสอนเชิงระบบอยางไร
5.1 คํ า สอนเรื่ อ ง พระรั ต นตรั ย หรื อ ไตรรั ต น เป นคํ า สอนเรื่ องที่ พึ่ ง อั น สู ง สุ ด ของชาวพุ ท ธ อธิ บ ายระบบ
ความสัมพันธระหวางพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ โดยอธิบายระบบความสัมพันธไดงาย ๆวา พระพุทธเจาเปนผูคนพบ
พระธรรม จึ ง ได ต รั สรู เ ป นพระพุท ธเจ า และนํ าพระธรรมที่ ค นพบมาสั่ ง สอนมนุ ษย จนบรรลุ ธรรมเรี ย กว าพระสงฆ ส าวก
นอกจากนี้ ยังอธิบายเกี่ยวกับพระรัตนตรัยไดวาเปนระบบความสัมพันธระหวางมนุษย ธรรมชาติ และสังคม โดยอธิบายใหเห็น
วา พระพุทธเจาคือตัวแทนของมนุษยที่พัฒนาตนเองสูงสุดจนเขาถึงความจริงของธรรมชาติที่เรียกวาพระธรรม พระธรรมเปน
กฏธรรมชาติที่มนุษยจะตองรูและปฏิบัติตนใหสอดคลองกับความจริงของกฏธรรมชาติ มนุษยจํานวนมากที่เขาถึงความจริงของ
ธรรมติชาติจากการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจาเรียกวาพระสงฆ พระสงฆที่มาอยูรวมกันเพื่อเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
เรียกวา สังฆะ หรือสังคม ดังนั้นคําสอนเรื่องไตรรัตนในพระพุทธศาสนาเปนการแสดงใหเห็นถึงระบบความสัมพันธของมนุษย
ธรรมชาติ และสังคมอยางเปนองครวม
5.2 คําสอนเรื่อง ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา คําสอนนี้เปนการจัดระบบของการดําเนินชีวิตเพื่อใหเขาพระ
รัตนตรัยหรือไตรรัตน กลาวคือ ศีลเปนระบบระเบียบการครองชีวิต เพื่ อใหอยูรวมกันในสังคมใหเกิดความสงบสุขภายนอก
สมาธิเปนระบบการควบคุมพัฒนาจิ ตใจใหเกิดความสงบสุขภายใน ป ญญาเปนระบบการพัฒนาใหเขาถึง ความจริงสูงสุด ใน
ธรรมชาติที่เรียกวาบรรลุสัจธรรม ศีล สมาธิ และปญญามีพลังสงเสริมความกาวหนาของกันและกัน นั่นคือ ศีล สงเสริมใหเกิด
สมาธิ สมาธิสงเสริมใหเกิดปญญา ปญญาสงเสริมใหรักษาศีลและทําสมาธิอยางถูกตอง ดังนั้นทั้งศีล สมาธิ และปญญาจะตองมี
ความเกื้อกูลสัมพันธอยางเปนระบบและสมดุล
5.3 คําสอนเรื่อง ขันธ 5 เปนการอธิบายระบบความสัมพันธของชีวิตมนุษยที่ประกอบดวยรางกายและจิตใจ หรือ
รู ป ธรรมกั บ นามธรรม ระบบความสั ม พั น ธ นี้มี ร ะบบย อยที่ ส ามารถแยกแยะได อีกจํ านวนมาก เช น ร า งกายเป น ระบบ
ความสัมพันธของธาตุ 4 ที่เรียกมหาภูตรูป ซึ่งเปนระบบใหญ ประกอบดวย ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งประกอบกัน
ขึ้นเปนรางกาย ความสัมพันธของธาตุทั้งสี่มีผลตอสุขภาพกายเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังมีระบบยอยที่เรียกวา อุปาทายรูป
อีก 24 องคประกอบ สวนระบบของจิ ตที่เรียกวานามธรรมนั้น มี องคประกอบในระบบ 4 องคประกอบคือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ในแตละองคประกอบยังมีระบบยอยของแตละระบบอีกจํานวนมาก เชน เวทนาคือความรูสึกประกอบดวย
ทุกขเวทนา สุขเวทนา และอุเบกขาเวทนา เปนตน ดังนั้นหากเราศึกษาเรื่องขันธเพื่อทําความเขาใจระบบความสั มพันธที่ทําให
เกิดชีวิต ก็จะพบวาชีวิตจะดํารงอยูไดอยางมีความสุขจะตองดูแลระบบความสัมพันธของขันธ 5 ใหถูกตอง
5.4 คําสอนเรื่อง ไตรลักษณ เรียกอีกอยางหนึ่งวาสามัญลักษณ คือลักษณะที่เสมอเหมือนกันของทุกสรรพสิ่งในโลก
และจักรวาลที่จะตองตกอยูภายใตกฎหรือระบบสามประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ซึ่งแปลใหเขาใจงายวา เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับ ไป ไตรลั กษณเ ปนการอธิ บายถึ งระบบความสั ม พันธเชื่ อมโยงกั นอย างตอเนื่ องของสรรพสิ่ง ที่เ กิดขึ้ นคื อ อนิ จจั ง
แปลวาไมที่ยงแทแนนอน มีความเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงยอมทําใหทนอยูในสภาพเดิมไมได เรียกวาทุก
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ขัง เมื่อทนอยูในสภาพเดิมไมไดก็ไมยอมไมมีตัวตนที่แทจริงเพราะพรอมทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงไปเปนสิ่งใหมไดเสมอ นี่เปนตัวอยาง
ที่สะทอนใหระบบความสัมพันธกันของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเปนระบบที่ซอนตัวทํางานอยูตลอดเวลาในทุกสรรพสิ่ง
5.5 คําสอนเรื่อง ภาวนา 4 คําสอนนี้อธิบายถึงระบบการพัฒนามนุษยวาจะตองพัฒนาใหครบทั้งสี่ดานโดยมี ความ
สมดุลสัมพันธอยางตอเนื่อง กลาวคือในระบบการพัฒนามนุษยตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นจะตอง มีระบบการ
พัฒนากาย เรียก กายภาวนา ระบบการพัฒนาความสัมพันธในสังคมเรียกวา ศีลภาวนา ระบบการพัฒนาอารมณและจิตใจ
เรียกวา จิตภาวนา และระบบการพัฒนาปญญาใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติดําเนินชีวิตถูกตองตามกฏธรรมชาติ เรียกวา
ปญญาภาวนา ในการพัฒนาคนนั้นตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนองค
รวม ดังนั้นการพิจารณาหลักธรรมเรื่อง ภาวนา 4 จะทําใหเขาใจระบบการพัฒนาคนอยางสมดุล
5.6 คําสอนเรื่อง สัทธรรม 3 อันประกอบดวย ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเ วธ คําสอนนี้สะทอนถึงระบบการศึกษา
เรียนรูของมนุษยวา ในการศึกษาเรียนรูของมนุษยนั้นจะตองมีระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธกันคือ จะตองมีก ารศึกษาภาคทฤษฎี
หรือองคความรู เนื้อหาของมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ เรียกวาปริยัติธรรม เมื่อมีความรูดานเนื้อหาทฤษฎีอยางถูกตองเพียงพอ
แลว จะตองนําความรูนั้นไปปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมเรียกวา ปฏิบัติธรรม เมื่อมีการปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมจริงจัง
เพียงพอแลวก็ยอมไดรับผลจากการปฏิบัตินั้นเรียกวา ปฏิเวธธรรม ดังนั้น คําสอนเรื่องสั ทธรรม 3 จึงเปนระบบความสัมพันธ
ของการเรียนรูของมนุษย แตอยางไรก็ตามองคประกอบของระบบทั้งสามไมจําเปนตองเริ่มตนจากปริติเสมอไป อาจเริ่มตนจาก
ปฏิบัติ ปฏิเวธ และปริยัติ ก็ได หรือปฏิเวธ ปฏิบัติ และปริยัติ ก็ได เพราะทั้งสามองคประกอบนี้มีความสัมพันธกันอยางเปน
ระบบ
5.7 คําสอนเรื่อง อริยสัจ 4 เปนคําสอนที่ครอบคลุมคําสอนและการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ดังมีพุทธ
พจนตรัสวา อริสัจสี่เปรียบดังรอยเทาชางที่บรรจุรอยเทาของสัตวทั้งหมดไวในรอยเทาเดียว คํากลาวนี้สะทอนวา หลักคําสอน
เรื่องอริยสัจสี่เปนระบบที่ครอบคําสอนทั้งหมดทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นคําสอนอื่น ๆ จึงเปนไปเพื่อใหเขาถึงอริยสัจและเมื่อ
เขาถึงอริยสัจสี่แลวจะแจมแจงเห็นธรรมทั้งหมดเห็นระบบทั้งระบบที่เรียกวารูแจงเห็นจริง คําสอนเรื่องอริยสัจสี่เปนการอธิบาย
ระบบของการดับทุกข เริ่มตนจากการรูจักความทุ กขอยางถูกตองแทจริง เรียกทุกขสัจจะ ซึ่งประกอบดวยคําสอนอยางเปน
ระบบอีกจํานวนมาก เชน การแยกยอยเปนระบบของความทุ กข 11 ประการ หรือแยกยอยเปนทุกข กายทุกขใ จ ทุกขของ
ปุถุชน อริยชน เปนตน เมื่อรูจักทุกขแลวตองรูเหตุใหเกิดทุกขซึ่งมีระบบยอยอีกจํานวนมากมาย เชน ตัณหา 3 ตัณหา 108
และกิเลส 1,500 ซึ่งเปนเหตุใหเกิดทุกข เมื่อรูเหตุใหเกิดทุกขแลวก็มีความเชื่อมั่นวา การพนทุกขหรือดับทุกขนั้ นเปนไปได
เพราะเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุ เมื่อกําจัดสาเหตุเสียได ความทุกขก็ยอมดับไปดวย การดับทุกขไดเรียกวานิโรธ การที่
จะดับทุกขไดนั้นจะมีวิธีการหรือวิถีทางขอปฏิบัติเพื่อกําจัดสาเหตุแหงทุกขใหไดโดยปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 ที่อธิบายมานี้จะ
เห็นวาหัวขอธรรมในอริยสัจสี่ มีระบบยอยจํานวนมากในระบบใหญและในแตละระบบก็มีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางเปน
เหตุเปนผลและเปนปจจัยแกกันและกัน
6. บทสรุปการสงเสริมการคิดเชิงระบบ
จากการที่ไดศึกษาการคิดเชิงระบบและการคิดในพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
นั้นไดรับการครุนคิดศึกษารวมรวมและจัดระบบมาเปนอยางดีเพื่อใหงายตอการจดจํา ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ เพราะ
ทุกขอธรรมมีความเกี่ยวของสัมพันธอยางเปนระบบและมีความสมดุลสอดคลองกัน ดังที่ไดยกตัวอยางหมวดธรรมมาอธิบายให
เห็นวาแตละขอมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ ดังนั้นหากมีการฝกทักษะการคิดเชิงระบบโดยการฝกใหผูเรียนหรือผูศึกษา
พระธรรมคําสอนในทุกระดับไดฝกวิเคราะหการติดเชิงระบบจากหลักธรรมคําสอน ในแตละขอธรรม ระบบความสัมพันธกับขอ
ธรรมอื่น ๆ โดยฝกทักษะการคิดเชิงระบบดวยการเขียน Mind map หรือการฝกอธิบายใหเห็นระบบความสัมพันธของขอ
ธรรมตาง ๆ แลว ก็จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบของคนไทยไดเปนอยางดีดังที่ไดทดลองอธิบายพอเปนตัวอยางแลว
ขางตน
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แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะ
The concept and theory of Empiricism in Nyāya
สรวิชญ วงษสอาด
ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
sompong_25@hotmail.com
บทคัดยอ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ พบวา ความรูทุกประเภท คือ เปนความจริง
และมีขอเท็จจริงปรากฏ 2 ทาง คือ ทางประสาทสัมผัสหรืออายตนะและทางอารมณหรือวัตถุที่ถูกรู นยายะ เห็นวา ความรู
ยอมเปนสิ่งที่เปดเผยทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรู 2 ชนิด คือ “ปรมา” ความรูที่มีเหตุผล และ “อปรมา” ความรูไมมีเหตุผล นยายะ
มองวา ความรูเปนสภาวะกลาง ๆ ไมจริงและไมเท็จ คือ รูถูกกับรูผิดที่มีหนาที่เปดเผย 3 อยาง คือ เปดเผยตัวผูรู เปดเผยสิ่งที่รู
และเปดเผยตัวความรู ซึ่งเปนบอเกิดความรูที่ถูกตอง 4 ประการ คือ ประจักษประมาณ อนุมาน อุปมาน ศัพทะ ความรูทั้ง 4 นี้
ยังแบงออกเปน สามัญลักษณะ ชญาณลักษณะ โยคชะ ซึ่งเปนบอเกิด แนวคิดและทฤษฎีทางประจักษประมาณของปรัชญา
นยายะ และมีการรับรองวา ความรูที่แทจริง คือ ความรูที่ไดจากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่เรารับรู ที่ปรากฏแกประสาทสัมผัสโดยตรง เปนความรูที่เปดเผยทั้ง “ผูรู” และ “สิ่งที่ถูกรู” เปนแหลงที่ใหความรูอันถูกตอง
จากความจริง ซึ่งเปนความรูที่เขาสื่อใหเกิดความเขาใจในความรูอยางใดอยางหนึ่ง
คําสําคัญ: แนวคิด ทฤษฎีประจักษประมาณ ปรัชญานยายะ
Abstract
The study of the concepts and theories in the philosophy of Nyāya is found that all kinds of
knowledge are true and there are two manifestations: sensory or affective and emotional or object.
Nyāya found the knowledge is open to both knowers and what is known : "Parama" the Knowledge is
rational and "Aparama", the knowledge is unreasonable. The way of Nyāya, the knowledge is in the
middle, it is not true and not false, the disclosure of three things is to disclose the identity; eveal what
you know and disclose knowledge. This is the source of knowledge of the four corrects guessing assumption
of inferior knowledge; Empiricism, Inference, induction and Testimony. These four knowledges are also
divided into ordinary, characteristic yayana and Yogacha, which is the nucleus, the concepts and theoretical
perspectives of philosophy. And it is guaranteed, the true knowledge is the knowledge gained from the
contact between the internal senses and external senses about what we perceive which is visible to the
senses directly. It is the knowledge that reveals both the "knower" and the "what is known" as the source
of true knowledge. This is the knowledge that he communicates knowledge in one of them.
Keywords: concept, theory empiricism, the philosophy of Nyāya
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1. บทนํา
คําวา “ประจักษประมาณ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 34) หมายถึง ความรูที่ไมผิดจากความเปนจริงที่เกิดจาก
อายตนะที่มากระทบกับอารมณภายนอกอยางใดอยางหนึ่งที่จิตรับรูโดยตรง (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2532, หนา 146) 2 ทาง คือ
ประจักษภายนอกและประจักษภายใน (รศ. ดร. ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 64-65) ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู
จมูก ลิ้ น กาย) ที่ เป นป จจั ยที่ ทําให เกิ ดจากการรั บรู ที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศอิ นเดีย 2 กลุม ใหญ ๆ คือ กลุม ปรั ชญานาสติกะ
และกลุกปรัชญาอาสติกะ (ดร. สุนทร ณ รังษี, 2521 : 4) ดังเชน กลุมปรัชญานยายะซึ่งเปนปรัชญาแบบสัจนิยมแบบบตรรก
(สนั่น ไชยานุกูล, 2524 : 308 – 309) 3 ประเภท (Satischandra Chatterjee, 1978 : 209-227) คือ (1) การรับรูที่เกี่ยวกับ
สิ่งสากลที่อยูในสัตวประเภทเดียวกัน (สามานยลักษณะ) (2) การรับรูประจักษขั้นวิสามัญ (ชฺญานลักษณะ) (3) การรับรูขั้น
ประจักษวิสามัญ (โยคชะ) (ดร. สุนทร ณ รังษี, 2521 : 145) การรับรู 3 ประเภทนี้ จะตองอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประการ
คือ อายตนะภายใน, ภายนอก, มนัส, อาตมัน, และพิชาน ที่เกิดขึ้นจากประสบการณที่ทําใหเกิดการรับรูขั้นประจักษอยางใด
อยางหนึ่งโดยตรงที่ (นงเยาว ชาญณรงค, 2550 : 124) 2 ชนิด (Satischandra Chatterjee, 1978 : 20) คือ ความรูแทกับ
ความรูไมแ ท (ดร. สุ นทร ณ รั งษี , 2534 : 174) ตามความเป นจริง 2 ทาง คือ โลกิกประจักษ (Ordinary Perception)
และอโลกิกประจักษ (Extra - Ordinary Perception) (Satischandra Chatterjee, 1978 : 209)
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ
2.2 เพื่อวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
วิ ธีดํ าเนิ นการวิ จัย แนวคิ ด และทฤษฎี ป ระจั กษประมาณในปรั ช ญาปรั ช ญานยายะเป น วิ ธีการศึ ก ษาเชิ ง เอกสาร
(Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภู มิ (Primary) ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary) และหนังสือ
ตํารา บทความ งานเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ และรวบรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญ
ตางๆ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ที่มีความแตกตางกัน เพื่อหาขอสรุป และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา ประจักษประมาณของนยายะ หมาถึง ความรูทุกประเภทของนยายะที่ถูกรูปรากฏกับสิ่งที่ถูกรูเปน
ความจริงและมีขอเท็จจริงปรากฏเปนสัจนิยมแบบตรรก (Logical Realism) ความจริงแท ทั้งฝายรูปธรรมและฝายนามธรรม
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย , 2551: 159) ที่ ตองอาศัย ปจจัยภายนอกเปนตั วกําหนด คือ ประสาทสัมผัสหรื
อายตนะและอารมณหรือวัตถุที่ถูกรูตามความเปนจริงที่ นยายะ ถือวา เปนรูปกับนาม เชน “รูป” เกิดมาจากธาตุ 4 คือ ดิน
นา ไฟ และลม สวน “นาม” ประกอบดวยอาตมันเปนแกนหลัก เชน ความรู ความรัก ความชัง ความสุข ความทุกข ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เปนตน นยายะ เห็นวา “ผูรู” และ “สิ่งที่ถูกรู” แบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ “ปรมา” และ “อปรมา”
เพราะวา นยายะ เห็นวา ความรูเปนสภาวะกลางๆ ที่ตองอาศัยประสาทสัมผัสและอารมณหรือสิ่งที่ถูกรู 2 ชนิด คือ
“รูถูกกับรูผิด” ที่ทําหนาที่เปดเผยพรอมกัน คือ เปดเผยตัวผูรู เปดเผยสิ่งที่รู และเปดเผยตัวความรู ซึ่งเปนความรูที่ถูกตอง 4
ประการ คือ ประจักษประมาณ, อนุมาน, อุปมาน และศัพทะ ความรูทั้ง 4 นี้ยังแบงออกเปน 3 ประเภท คือ สามัญลักษณะ
ชญาณลักษณะ และโยคชะ ในแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณของนยายะซึ่งเปนบอเกิดความรูที่แทจริง คือ ความรูที่ได
จากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกโดยตรง ดังที่ นยายะ ถือวา ความรูเปนสิ่งที่เปดเผย นั้นก็คือ “ผูรู
และสิ่งที่ถูกรู” ซึ่งเปนแหลงที่ใหความรูอันถูกตองกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการที่บุคคลนั้นๆ โดยตรงนั้นเอง
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5. นิยามและความหมายของคําวา “ประจักษประมาณ”
คําวา “ประจักษประมาณ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Perception” หมายถึง “ความรูขั้นประจักษ” (นงเยาว ชาญ
ณรงค, 2550 : 124) ซึ่งเปนความรูที่เกิดจากวัตถุภายนอกมากระทบอวัยวะภายในที่ ทําใหเกิดประสบการณ (Satischandra
Chatterjee, 1978 : 49-52) ที่เรียกวา “ทรัพยะ” (Substance) มี 9 ชนิด คือ ปฤถิวี, อาปะ, เตชะ, วายุ, อากาศะ, กาล, ทิก
(เทศะ), อาตมัน, และ มนัส ทรัพยะเหลานี้ รวมเปนคุณสมบัติที่ทําหนาที่ 3 อยาง คือ (1) หนาที่เปดเผยวัตถุที่รู (2) หนาที่
เปดเผยตัวผูรู (3) หนาที่เปดเผยตัวความรู (สนั่น ไชยานุกูล, 2519 : 310–311) คุณสมบัติทั้ง 3 ประการนี้ จะทําหนาที่นําไปสู
ความจริงที่เรียกวา “ทฤษฎีความรู” (ฟน ดอกบัว, 2545 : หนา 131–132) ซึ่งเปนความรูประจักษประมาณภายในระหวาง
“อาตมัน” และ “มนัส” จากวัตถุภายนอกบวกกับประสาทสัมผัสและมนัสที่เรียกวา “ประจักษประมาณภายนอก” ประกอบ
ไปดวยสสารทั้ง 5 ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส และการรับรู (รศ. ดร. ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 156) ที่เกิดจากอารมณ 6 ของ
“อาตมัน” ซึ่งเปนภาวะหนึ่งที่แตกตางไปจาก “รางกายกับจิต” ผสมไปดวยธาตุ 4 ที่จิตหรือวิญญาณเปนอณูที่ละเอียดออน
เพราะว า วิญญาณเปนผูรั บใชอาตมันที่เป นเครื่องมือรับรูข องจิต เพราะว า “อาตมันเปนวิ ภู” ที่มี อยูทั่วไป และไม สามารถ
ทําลายได อาตมันเปนตัวการวาพอใจหรือไมพอใจในอารมณ ซึ่งอารมณเปนที่ปรารถนาและหลีกเลี่ยงไมไดนั้นเอง (สนั่น ไชยา
นุกูล, 2519 : 66 – 67)
6. ประเภทของประจักษประมาณในปรัชญานยายะ
ปรัชญานยายะจุดเริ่มตนจากมนุษยเกิดจากการอาศัยความรู 2 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
6.1) ความรูเชิงประจักษประมาณ กลาวคือ ความรูเชิงประจักษประมาณของนยายะ 2 ประเภท (Satischandra
Chatterjee, 1978 : 20) คือ (1) ความรูแท คือ ความรูที่ถูกตองตามความเปนจริงจากวัตถุที่รับรู 4 ประเภท ไดแก ประจักษ
ประมาณ การอนุมาณ อุปมานประมาณ และศัพทประมาณ (ดร. สุนทร ณ รังษี, 2534 : 174) (2) ความรูไมแท คือ ความจํา
ความสงสัย ความเขาใจผิด และเหตุผลที่อาศัยสมมติฐาน ความรูทั้ง 2 ประเภทนี้ ซึ่งเปนความรูและความเขาใจที่ถูกตอง 16
ประการ คือ (1) ประมาณะ คือ ข อพิ สูจน (2) ประเมยะ คื อ สิ่ง ที่ต องพิสู จน 2 ประการ คื อ สิ่ง ที่เ ปนประธาน และสิ่ง ที่
ปลีกยอย (3) สันศยะ คือ ความสงสัย ฯลฯ (16) นิครหะสตนะ คือ การหักลางดวยเหตุผล ดังนั้น นยายะมีการพิสูจนความจริง
สูงสุด (อาตมะ) รวมกับความรูอีก 11 ประการ คือ สรีระ อินทรีย อรรถ พุทธิ มนะ พฤติกรรม โทษ การเกิดอีก ผลแหงความดี
ความชั่ ว ความทุ กข และความหลุ ด พน รวมอาตมะเข าไปดวยจึง เปน 12 ดัง กลาวเข าดวยกัน จึ ง เป นความรู เ ชิง ประจั กษ
ประมาณนั้นเอง
6.2) วิธีการพิสูจนความรู กลาวคือ วิธีการพิสูจนความรูที่นยายะเรียกวา “ประเมยะ” หมายถึง สิ่งที่เราสามารถรูได
คือ ความจริงที่เรียกวา “สัจธรรม” มี 12 ประการ คือ (1) อาตมะ คือ ตัวตนที่มีจํานวนไมมีที่สิ้นสุด 2 ชนิด ไดแก ปรมาตม
หมายถึง ตัวตนสูงสุด และชีวาตม หมายถึง ตัวตนสามัญซึ่งมีจํานวนไมมีที่สิ้นสุด (2) สรีระ คือ กาย ตองประกอบดวยสวน
ตางๆ กายยอมไดรับผลของกรรมมีชีวาตมรวมอยูดวย (3) อินทรีย คือ อายตนะที่ควบคุมรางกายใหเปนไป เชน ฆานปสาท
ฯลฯ โสตปสาท (สมัคร บุราวาศ , 2516 : 302 - 304) เรียกวา “การรับผัสสะ” เชน การไดสูดกลิ่น ฯลฯ การไดยินเสียง (สนั่น
ไชยานุกูล, 2519 : 299) (4) อรรถ คือ ตัวกรรมของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เรียกวา “อารมณ” (รศ.ดร.. สุนทร ณ รังษี 2545 :
135–136) (5) พุ ท ธิ คือ การได รับ อารมณ (6) มโน คือ จิ ต หมายถึ ง มโนที่ เป นอิ นทรี ย เปนจิต ที่ รูเ ฉพาะอารมณภ ายใน
(7) ประวริตติ คือ พฤติกรรมของกายและจิตสามารถแสดงออกทางกายกรรม ดวยการเคลื่อนไหวของกายกรรมวจีกรรมและ
มโนกรรม (8) โทษะ คือ กามราคะอยางแรงกลา เปนความผิดพลาด เชน การยึดมั่น ความโกรธ เปนตน (9) เปรตยภาวะ คือ
ภาวะที่ชีวาตมเขาสูภาวะที่จะสืบตอไปชาติหนา (10) ผล คือ การไดรับผลที่เปนความสุขและทุกขอันเนื่องมาจากการกระทํา
ทางกาย วาจา และใจ (11) ทุกข คือ สภาวะที่บีบคั้นหรือสภาวะที่เปนความทนไดยากของมนุษย (12) อปวารคะ คือ บรมสุข
อยางบริบูรณ (รศ.ดร.. สุนทร ณ รังษี 2545 : 309)
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7. อารมณหรือสิ่งที่ถูกรูเชิงประจักษประมาณ
อารมณหรือสิ่งที่ถูกรับรูเชิงประจักษประมาณของนยายะ 2 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
7.1) ความรูกับการรับรู กลาวคือ การรับรูของนยายะนั้น ถือวา “ผูรูและสิ่งที่ถูกรู” ซึ่งเปนความรู 2 ประเภท คือ
“ความรูที่ถูกตองและความรูที่ไมถูกตอง” ซึ่งเปนทฤษฎีของความรู (ญาณวิทยา) ที่ผานจากการวิเคราะห ขอถกเถียง และการ
พิสูจนใหรูทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร ที่เปนจุดเริ่มตนมาจากมนุษย ที่อาศัยความรูในสัจธรรม (สนั่น ไชยานุกูล, 2519 :
285) 4 ประเภท คือ (1) ความรูโดยประจักษ คือ ความรูที่ไดมาจากความสมเหตุสมผลของความรูที่สามารถยืนยันตัวความรูได
(Satischandra Chatterjee, 1978 : 124) (2) ความรูโดยการอนุมาน (Inferance) (Satischandra Chatterjee, 1978 :
233 – 234) คื อ ความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง เช น เห็ นท อ งฟ า ดํ ามื ด ครึ้ ม ปรากฏขึ้ นเมื่ อไร เมื่ อนั้ นฝนจะตกทุ กที เพราะ
ความสัมพันธของทองฟามีความใกลชิดกันกับการตกของฝน ซึ่งเปนความรูโดยออมและเกิดขึ้นโดยผานเครื่องหมายของศัพท
กลาง (เหตุ) กับศัพทใหญอยูเสมอ (3) ความรูโดยการอุปมาน (Comparison) (Satischandra Chatterjee, 1978 : 299-230)
คือ ความรูที่เกิดจากการเปรียบเทียบ เชน นายแดง ไมเคยเห็นเสือ แตเขาไดทราบจากคนอื่นวา เสือมีรูปรางหนาตาคลายแมว
แตมันมีรูปรางโตกวา เมื่อนายแดง ไดเห็นสัตวชนิดหนึ่งมีรูปรางเหมือนแมว และโตกวา เขาจึงทราบโดยการคิดเปรียบเทียบวา
สัตวที่ เขาเห็นนั้ น คื อ เสือ จากการเปรียบเทีย บระหวางคําพู ดและสิ่งที่ คําพู ดนั้นบ งชี้ ที่ มีลักษณะคลายคลึง กันสิ่ง 2 สิ่งนั้ น
นั้นเอง (4) ศัพทประมาน (Verbal Testimology) คําวา “ศัพท” หมายถึง ประโยคคําพูดที่เทพหรือมนุษยผูพูดพอเชื่อถือได
(Satischandra Chatterjee, 1978 : 317- 318) ประกอบดวยคําหลายคํา ที่นํามาเรียบเรียงกันเปนภาษาที่ใชอยู 2 ประเภท
คือ (1) เลากิกะ (ศัพทของชาวโลก) และ(2) ไวทิกศัพท (ศัพทของเทพ) เชน พระพรหม เปนผูเปดเผยความจริงออกมาเปน
ประโยคคําพูดที่มีขอความประกอบดวยถอยคําแตละคําที่ประกอบขึ้นเปนประโยค และสามารถแสดงความหมายไดชัดเจน ที่
เกิดขึ้นจากพระเจาที่ทรงประทานที่มีความหมายทุกประโยคนั้นเอง (รศ.ดร.. สุนทร ณ รังษี 2545 : 120)
7.2) การรับรูกับสิ่งที่ถูกรู กลาวคือ การรับรูกับสิ่งที่ถูกรู นยายะ เห็นวา สิ่งที่ถูกรูนั้น ตองจริงอยูเสมอ จะถูกหรือ
ผิด ก็ตองพิสูจนไดวา ความเปนจริงของอารมณหรือไม แตถารูไมตรงกับความจริง จัดวา เปนความรูที่ผิด ถารูตรงกับอารมณ ก็
จัดวา เปนความรูที่ถูก (เอ็ม. หิริยันนะ แตง วิจิตร เกิดวิสิษฐ แปล, 2520 : 168) เพราะเราไดสัมผัสกับความจริงและรับความรู
โดยตรง 2 อยาง คือ (1) อาตมัน ถือวา เปนสัพพัญูและเปนอมตะ กลาวคือ อาตมันปรากฏ ณ ที่มันปฏิบัติการ หมายถึง
รางกายของมนุษย ยอมมีความเปลี่ยนแปลง มนุษยยอมรูอาตมันของตัวเองไดโดยตรง แตเราสามารถรูอาตมันของคนอื่นได
โดยออม โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผูนั้น แตไมมีใครสามารถรูอาตมันไดโดยแทจริงนั้นเอง (2) มนัส ถือวา มนัสทํ า
หนาที่รวมกับอาตมัน เพราะวา อาตมันกับมนัสตองปฏิบัติหนาที่รวมกัน หมายถึง มนัสเปนอะตอมอมตะ ไมกอใหเกิดผลิตผล
ใดๆ แตละอาตมันตางก็เปนมนัสของตนเอง ที่ทําหนาที่ในการประสานงานอันเปนเงื่อนไขที่จําเปนของความรู 2 อยาง คือ ชวย
อาตมันให ไดรับความรู และทําหนาที่เ ปนตัวตานทานโดยทําใหขอบเขตของความรูให แคบลง เพราะเหตุนี้ นยายะ เห็นว า
ความรูเปนสิ่งที่เปดเผยทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรูปรากฏตัวออกมาหรือปรากฏตัวขึ้น 2 ชนิด คือ “ปรมา” (ความรูที่มีเหตุผล) และ
“อปรมา” (ความรูไมมีเหตุผล) (ทองหลอ วงษธรรมา, 2535 : 105)
8. แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะ
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะนั้นมี 4 ประเภท (Satischandra Chatterjee, 1978 : 152 –
153) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
8.1) ประจักษประมาณ (Perception) กลาวคือ นยายะแบงความรูออกเปน 2 ชนิด (Satischandra Chatterjee,
1978 : 209) คือ (1) โลกิกประจักษ คือ ความรูที่อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน ตาเห็นรูป ถือวา เปนวิสัยของตา หูไดยินเสียง
ก็เปนวิสัยของคนหูปกติ (สดใส โพธิวงศ, 2534 : 77) นอกจากนี้ โลกิกประจักษยังแบงอีกเปน 2 ประเภท คือ (1) ประจักษ
ภายใน เรียกวา “มานสะ” และ (2) ประจักษภายนอก เรียกวา “พาหยะ” โลกิกประจักษทั้ง 2 ประเภทเมื่อมากระทบกันแลว
ยอมทําใหเกิดความรูขึ้นมา เชน จมูกมาสัมผัสกับกลิ่นแลว ยอมรูไดวา เปนกลิ่นของสิ่งใด เพราะอาศัยการประจักษภายนอก
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และ (2) อโลกิกประจักษ คือ ความรูชนิดที่ไมอาศัยประสาทสัมผัส เชน ถาเรามองเห็นมะนาวและรูสึกถึงรสเปรี้ยวของมะนาว
นั้น ความรูช นิดนี้อาศัยประสบการณ ในอดี ต ก็คื อ ได นึกถึง เวลาที่ เ ราเคยได กินในอดีต การรู สึกในความเปรี้ย วของมะนาว
นั้นเอง นอกจากนี้ อโลกิกประจักษยังแบงออกเปน 3 ประการ (Satischandra Chatterjee, 1978 : 209 – 227) คือ (1) สา
มานยลักษณะ คื อ ความรูที่ เกี่ย วกับลั กษณะรวมของสิ่ งสากลที่อยูในสั ตวประเภทเดีย วกัน (2) ชฺญานลักษณะ เปนความรู
ประจักษขั้นวิสามัญ (3) โยคชะ ความรูประจักษวิสามัญ
นอกจากนี้ ประจักษประมาณยังแบงไดอีก 2 ประเภท คือ (1) นิรวิกัลปประจักษ หมายถึง ประจักษที่ไมผสมกับความ
นึกคิดและความจําความรูนี้ยังมี ความคลุมเครืออยู ถือวา เป น ความรูที่เกิดขึ้ น เปนลําดับกอนหลัง เพราะเปนความรูที่ไม มี
ความเกี่ยวของกับชื่อ ยังหาความหมายที่ชัดเจนไมได และมันเปนการรับรูเพียงความมีอยูของวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น
แตไมรูชัดวาวัตถุนั้นคืออะไร (2) สวิกัลปกะประจักษ หมายถึง ประจักษที่ผสมกับความนึกคิดและความจํา ความรูนี้เกิดจาก
ความประจักษ ที่ชัดเจน ไมมีความคลุมเครือ เกิดความแนใจ ในทันที เมื่อไดประสบการณวัตถุภายนอก เพราะมีความหมาย
ชัดเจนและดําเนินไปจนถึงการรูชื่อของสิ่งที่ถูกปรากฏ จึงเกิดความประจักษถัดมา คือ การเขาถึงขั้นนึกคิดและจําไดวา สิ่งนั้น
ชื่ออะไร มีลักษณะเปนอยางไร และรูวามันคืออะไร จนถึงขั้นสิ้นความสงสัย นั้นเอง
8.2) การอนุมาน (Inference) กลาวคือ อนุมาน แปลวา ความรูภายหลัง ซึ่งที่เปนความรูโดยออม และเกิดขึ้นโดย
ผานเครื่องหมายศัพทกลาง (ลิงคะหรือเหตุ) ที่เกี่ยวของกับศัพทใหญ (สาธยะ) เสมอ ซึ่ งเปน “ความรูที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการ
ปรากฏอยูของศัพทใหญในศัพทเล็ก อยางแยกไมออก” (Sharma, Chandrathar, 1983 : 197-198) ที่มีองคประกอบอยู 2
สวน คือ (1) ศัพท (Terms) คือ ศัพทมีอยู 3 ศัพท คือ ศัพทใหญ (สาธยะ (Major)) ศัพทเล็ก (ปกษะ (Minor)) และศัพทกลาง
(ลิงคะหรือเหตุ (Middle)) ศัพททั้ง 3 มีความพันกันซึ่งกันและกัน (สุนทร ณ รังสี, 2521 : 115) จากตัวอยางเชน
นายสรวิชญเปนสัตวที่มีเหตุผล
(ประติชญา)
เพราะวา นายสรวิชญ เปนคน
(เหตุ)
คนทุกคนเปนสัตวที่มีเหตุผล เชน นายดํา นายเขียว ฯลฯ (อุทาหรณ)
นายสรวิชญเปนคนซึ่งเกี่ยวของกับเหตุผล
(อุปนัย)
∴ นายสรวิชญ เปนสัตวมีเหตุผล
(นิคม)
จากตัวอยางนี้ จะเห็นวา สัตวที่มีเหตุผล (ศัพทใหญ) มีความเกี่ยวของกับคน (ศัพทกลาง) อยางแยกกันไมออก เพราะ
เหตุผลนั้นมีในสัตวอื่นไมไดนอกจากคน คนเทานั้นที่มีเหตุผลและใชเหตุผล ศัพททั้งสองนี้ จึงมีความเกี่ยวพันกันอยางหลีกเลี่ยว
ไมได สวนคน (ศัพทกลาง) กับนายสรวิชญ (ศัพทเล็ก) ก็มีความเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออกเชนเดียวกัน เพราะถาพูดวา “นาย
สรวิชญ” ไมมีใครปฎิเสธวา นายสรวิชญไมใชคน นายสรวิชญตองเปนคนเทานั้น และถาพูดวา “คน” ในประโยคนี้ ก็หมายถึง
นายสรวิชญนั้นเอง ดังนั้น นายสรวิชญกับคนจึงเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออกเหมือนเหรียญบาทมีสองหนา เพราะเหตุนี้ นยายะ
จึงพูดวาความเกีย่ วพันระหวางศัพทกลาง (เหตุ) กับศัพทใหญ (สาธยะ) และศัพทกลางง (เหตุ) กับศัพทเล็ก (ปกษะ) คือหัวใจ
ของการอนุมาน การเกี่ยวพันอันนี้ เรียกวา “วยาปติ” ดังกลาวมาแลว (2) ประโยค (Proposition) คือ การใชประโยคเพื่อหา
เหตุผลที่มีความของนยายะไดระบุไวอยางชัดเจนวา การแสดงเหตุผลใหคนอื่นเขาใจจะตองใชประโยชนอยางไร และจะแสดง
เหตุผลใหตัวเองเกิดความเชื่อมั่นภายในตัวเอง ทั้งสองประโยคนั้นแตกตางกัน 2 ประการ คือ (1) สวารถะ คือ การอนุมานใน
ขอ ก. เปนการอนุมานเพื่อตนเอง ไมมีความจําเปนที่จะสรางประโยคขึ้นมาเพื่อการหาเหตุผล เพราะเปนกระบวนการการหา
เหตุผลที่เกิดขนภายในจิตใจของตัวเอง ผูคิดหาเหตุผลอาจคิดอาจสรางอะไรขึ้นมาก็ไดภายในจิตใจตัวเอง เพื่ อใหไดเหตุผลที่
ตัวเองมั่นใจ (2) ปรารถะ คือ การอนุมานในขอ ข. ผูพิสูจนจําเปนตองใชภาษาโดยการสรางประโยคขึ้นมาเพื่อพิสูจนให คนอื่น
เชื่อถือคําพูดของตนเองวามีเหตุผลตรงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูหรือไม การอนุมาน แบบปรารถนาจึงมีองคประกอบเขาเปน
ประโยคเพื่อหาเหตุผลถึง 5 ขั้นตอนแตละขั้นมีชื่อตางกัน (Sharma, Chandrathar, 1983 : 198) เชน
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1) นายสรวิชญตองตาย
(ประติชญา)
2) เพราะแกเปนคน
(เหตุ)
3) ใครก็ตามที่เปนคน ตองตาย เชน นายสรวิชญ
(อุทาหรณ)
4) นายสรวิชญเปนคนซึ่งเกี่ยวของกับการตาย
(อุปนัย)
5) นายสรวิชญตองตาย
(นิคม)
จากตัวอยางนี้ ประโยคที่หนึ่ง เรียกวา ประติชญา (proposition) เพราะเปนขอความทางตรรกศาสตร ที่จะตองนําไป
พิสูจน ประโยคที่สองเรียกวา เหตุ เพราะแสดงถึงเหตุผลของการสรางตรรก ประโยคที่สาม เรียกวา อุทาหรณ เพราะใหความ
จริงสากล คือ คนตองตายกับตัวอยางคือ นายสรวิชญเกี่ยวของกัน ประโยคที่สี่ คือ อุปนัยเปนประโยคที่ใหความเกี่ยวเนื่องของ
สิ่งสากลคือการตายกับสิ่งเฉพาะ คือ นายสรวิชญซึ่งเปนกรณีที่ยกมาใหเห็นในปจจุบัน ประโยคที่หา เรียกวา นิคม เพราะเปน
ประโยคที่นําเอาขอความทั้งหมดที่แสดงไวสรุป
8.3) อุปมานประมาณ (Comparison) (Sharma, Chandrathar, 1983 : 299 – 301) หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่เราเคยรูมาแลว ที่ไดมาจากประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งจากประสบการณเปนความรูที่เกิดขึ้นภายหลังโดย
อาศัยการประจักษเปนพื้นฐาน ความรูขั้นอุปมานนี้ เปนความรูในสิ่งที่ไมประจักษ เชน เมื่อเราเห็นควันลอยขึ้นจากที่ใด เราก็
สามารถอนุมานไดวาที่นั่นตองมีไฟ ทั้งที่เราก็ไมสามารถมองเห็นไฟนั้นไดเลยสาเหตุที่เรารูวามีไฟอยูเพราะการเห็นควัน ทั้งนี้
ควันกับไฟมีความสัมพันธใกลชิดกัน เพราะประสบการณบอกเราเองเสมอ ดังนั้น ความรู ที่เกิดขึ้นทีหลัง เชน การเห็นควันทั้งที่
ยังไมเห็นไฟ ก็สามารถที่จะทําใหเรารูวา มีไฟ การอนุมานนี้ เมื่อเราเห็นเหตุและรูความสัมพันธสากลระหวางเหตุกับสาธยะ เรา
ก็อนุมานถึงสิ่งที่ไมไดเห็นได ความรูขั้นอนุมานก็เกิดขึ้น เมื่อเราเห็นสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งไมเคยเห็นมากอน แตมันมีลักษณะคลายกับ
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นมากอน จึงทําใหเราระลึกถึงความคลายคลึงของสิ่งนั้นได 3 กรณี คือ (1) สิ่งที่จะอุปมานตองเปนสิ่งที่
ไมเคยรูมากอน (2) เปนเครื่องมือที่จะใชอุปมานคือเรื่องที่ถูกบอกเลาจากคนอื่นที่พอจะเชื่อถือได และตองมีความเกี่ยวพันกับ
ความคลายคลึงของสิ่งที่รูและสิ่งที่อุปมาน และ (3) ปมิติ หมายถึง ความรูที่ระบุวามีสิ่งหนึ่งซึ่งประกอบดวยลักษณะดังคําบอก
เลาจริง (สนั่น ไชยานุกูล, 2519 : 345) การอุปมาน ก็คือ การเปรียบเทียบ อันเปนแหลงความรูขั้นสมบูรณแท
8.4) ศัพทประมาณหรือการรับรอง (Verbal Testimony) กลาวคือ คําวา “ศัพทะ” หมายถึง ขอความหรือประโยค
คําพูดตองประกอบดวยคําหลายคํา ที่นํามาเรียบเรียงกันเขาตามระเบียบของภาษาที่กอใหเกิดความหมาย 2 ประเภท คือ (1)
เลากิกศัพท คือ ศัพทของมนุษยหรือของชาวโลกศัพทชนิดนี้ ถือเปนประมาณไมได ศัพทที่จัดเปนประมาณนั้น ไดแก ศัพทของ
ผูรูความจริง เชน พระพุทธเจา หรือโยคีผูไดฌาน สวนผูอธิบายความตามที่เคยไดรับการบอกเลา หรือผูรจนาอรรถกถาหรือ
ฎีกา ถือเอาเปนประมาณบางสวนเทานั้น (2) ไวทิกศัพท คือ ศัพทของเทพ เชน พระพรหมเปนตน เปนผูเปดเผยความจริงหรือ
เปนผูวิวรณ ความจริง เชน ขอความในคั มภีรพระเวท เปนตน ศัพทชนิด นี้ ถือวา มีความนาเชื่อถือทั้งหมด เพราะวา มีการ
ยอมรับกันเปนอยางมาก โดยมีลักษณะ 4 ประการ คือ (1) อาลางสา หมายถึง ศัพทนั้นตองเรียงเขาระเบียบถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ (2) โยคยตา หมายถึง ศัพทนั้นตองมีความหมายสอดคลองกันและเขากันได (3) สันนิธิ หมายถึง ศัพทนั้นมีความ
เชื่ อ มโยงกั นอย างใกล ชิ ด ไม ใ ช กระจายหรื อขาดตอน (4) ตาตปารยะ หมายถึ ง ความประสงค ข องผู พู ด หรื อ ผู เ ขี ย น
องคประกอบนี้ ยอมถือวา สําคัญเพราะการเขาใจความมุงหมายของผูพูด ตองตรงและถูกตอง (นงเยาว ชาญณรงค, 2534 :
82) ดังนัน้ ศัพทประมาณ จึงหมายถึง คําบอกเลาและยืนยัน จากผูรูหรือจากสิ่งที่เชื่อถือได เชน ตํารานักปราชญ ศาสนบัญญัติ
หรือความนาเชื่อถือของศัพทที่ตองการบงถึงโดยการไดรับการยืนยันจากบุคคลผูรูที่แทจริง ความรูเรื่องศัพทยังไมเพียงพอที่จะ
บอกวาเรารูเรื่องทีเ่ ปนประเมยยะ (ตัวความรู) ที่อยูเบื้องหลังของศัพทนั้น แตถาผูรูจริงบอกเราได ความจริงนั้นจึงจะถือวาถูก
เปดเผย (สนิท ศรนีสําแดง2532 : 264)
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9. เกณฑตัดสินความถูกตองทางประจักษประมาณในปรัชญานยายะ
เกณฑตัดสินความถูกตองของประจักษประมาณ จะเห็นวา ความเปนจริงหรือขอเท็จจริง ตัวอยางเชน ถานายสรวิชญ
พูดวา “ขณะนี้ฟาครึ้ม”ประโยคนี้ จะเปนจริงก็ตอเมื่อเรามองดูที่ฟา ถาเห็นฟาครึ้ม ก็แสดงวา ขอความที่นายสรวิชญพูดเปน
ความจริง (ประยงค แสนบุราณ, 2547, : 127) ซึ่งเปนความรูที่เกิดจากการอนุมานหาเหตุผล (ฟน ดอกบัว, 2545 : 139)
ตัวอยางเชน
ที่ภูเขามีไฟ
เพราะวา ที่ภูเขามีควัน
ที่ใดมีควันที่นั่นมีไฟ เชน ที่เตาหุงขาว
ที่ภูเขามีควันซึ่งคูกับไฟ
เพราะฉะนั้น ที่ภูเขามีไฟ
การหาความรูใหมแบบอนุมานนี้ หลักสําคัญอยูที่ความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่งที่ตองไปดวยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน,
2542 : 193) ก็คือ ความรู โดยประจักษ (ประจักษประมาณ) ความรูโ ดยการอนุมาน (อนุ มานประมาณ) ความรูโ ดยการ
เปรียบเทียบ (อุปมานประมาณ) ความรูโดยการบอกเลา (ศัพทประมาณ) ความรูโดยดรรชนีนัย (อรรถาปตติ ) ความรูโดยการ
ปฏิเสธ (อนุปลัพธิ) ซึ่งนยายะเห็นวา พระเปนเจา คือ ตัวการณะขั้นปฐมของโลก พูดกลับกันอีก ก็คือ โลกเปนการิยะ (ผล)
ของพระเปนเจา พระเปนเจาเปนการณะ (เหตุ) ของโลกที่เรียกวา “การณะของโลก” เพราะวา พระเปนเจาเปนผูสรางโลก
เปนผูรักษาโลก และเปนผูทําลายโลก
คําวา ผูสรางโลกในที่นี้ หมายแตเพียงวา พระเปนเจาเปนผูจัดสิ่งที่มีอยูแลวใหเขารวมกันอยางมีระเบียบตามลักษณะ
ของเหตุผ ลและกฎทางศี ลธรรม ดั งที่เ ราอาศัยอยูเดิ มที่มี องคภาวะ หลายอยางซึ่ งตั้ง อยูเ ปนอยู อยางนิรั นดร ไมมี ใครสราง
เชนเดียวกับพระเปนเจาเอง และมีมาพรอมๆ กับพระเปนเจา คือ ธาตุ 4, อากาศ, อวกาศ, กาล, มโนหรือมนัส, และอัตตาหรือ
ชีวาตมัน แนวคิดทั้ง 6 นี้ เมื่อรวมกับพระเปนเจาเขาดวยกันรวมเปน 7 ชนิด แตองคภาวะเหลานี้ ตางก็ กระจัดกระจายกันหา
ไดรวมตัวกันดังที่เราเห็นนี้ไม พระเปนเจาไดจัดใหสิ่งเหลานี้รวมตัวกันตามระเบียบแหงกฎศีลธรรม จึงมีโลกแหงศีลธรรมเกิดขึ้น
(ทองหลอ วงษธรรมา, 2536 : 87-88)
10. สรุปวิเคราะห
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ พบวา นยายะ เห็นวา ความรูทุกประเภทเปนสิ่งที่ทํา
ใหสิ่งที่ถูกรูปรากฏตัวขึ้นมา ดังที่ นักตรรกวิชาการตะวันตกไดจัดวาปรัชญานยายะเปนสัจนิยมแบบตรรก (Logical Realism)
ตามความจริงทั้งฝายรูปธรรมและฝายนามธรรม ที่ตองอาศัยปจจัยภายนอกเปนตัวกําหนด คือ (1) ประสาทสัมผัสหรือายตนะ
ที่ทําหนาที่รับรู เชน ตาไมบอดสี หูไมหนวก เปนตน และ (2) อารมณหรือวัตถุที่ถูกรูที่จะสามารถสื่อตรงตามความเปนจริง ไม
ถูกบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เชน ทฤษฎีเหตุผลของอาริสโตเติล ที่อาริสโตเติลไดแบงเหตุผลไว 4 อยาง คือ
(1) วัตถุเหตุ คือ เหตุโดยตรงที่ทําใหสิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นเชนดินเหนียวเปนวัตถุเหตุของหมอดิน (2) สัมฤทธิเหตุ คือ เหตุโดยออมแต
ก็เปนเหตุสําคัญที่นาวัตถุเหตุมาทาใหสิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นเชน ชางหมอปนหมอขึ้นมา ชางหูกทอผาขึ้นมา (3) รูปแบบเหตุ คือ
รูปรางลักษณะของสิ่งที่วัตถุเหตุและสัมฤทธิเหตุสรางขึ้นมา เชนรูปรางทรวดทรงของหมอดิน หรือทรวงทรงของผืนผา เปนตน
และ (4) อันตเหตุ คือ เหตุสุดทาย คือ จุดมุงหมายของสิ่งที่สําเร็จรูปนั้นเกิดขึ้นมา เชนหมอดินสาหรับหุงขาว ผืนผาสําหรับตัด
เปนเสื้อกางเกง เปนตน
เพราะเหตุนี้ นยายะ ถือวา คนเปนปจเจกชีพประกอบ สวน 2 คือ “รูปกับนาม” นยายะ เห็นวา ความรูยอมเปนสิ่งที่
เปดเผยทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรู 2 ชนิดใหญ ๆ คือ “ปรมา” คือ ความรูที่มีเหตุผลและ “อปรมา” คือ ความรูไมมีเหตุผล ที่มีหนาที่
เปดเผย 3 อยางพรอมกัน คือ เปดเผยตัวผูรู, เปดเผยสิ่งที่รู และเปดเผยตัวความรู ซึ่งเปนบอเกิดความรูที่ถูกตอง 4 ประการ
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คือ ประจักษประมาณ อนุมาน อุปมาน และศัพทะ เพราะเหตุนี้ นยายะ จะเห็นวา ความรูทุกชนิด คือ เกณฑตัดสินความ
ถูกตองทางประจักษประมาณ 2 ประเภท คือ เลาลิกศัพทและไวทิกศัพท (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2540 : 179) ที่เกิดขึ้นจากความรู
ประจักษที่เริ่มดวยการสัมผัสกันระหว าง อาตมัน + มนัส มนัส + อายตนะภายใน อายตนะภายใน + อายตนะภายนอก
(ศรัณย วงศคําจันทร, มปป. : 39) ความประจักษมี 2 ขั้นตอน คือ นิรวิกัลปะและสวิกัลปะ
นอกจากนี้ ความรูขั้นประจักษนี้ยังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ (1) เลาลิกะ คือ ความรูระดับสามัญ ซึ่งแบงออกเปน 2
ชนิด คือ “มานสะกับพาหยะ” และ (2) อเลาลิกะ คือ ความรูระดับวิสามัญเปนความรูระดับสูง ซึ่งแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
สามานยลักษณะ ชญานลักษณะ และ โยคชะ (สุนทร ณ รังสี, 2521 : 111–115) ที่เปนความจริงที่วา ชีวาตมันของตนเปน
สภาวะที่เปนอมตะเหนือสิ่งใดๆ โดยอาศัยการทําสมาธิ การปฏิบัติโยคะ และการทําบุญบาปใหหมดไปดวย
จะเห็ นว า แนวคิ ดและทฤษฎี ประจั กษประมาณในปรั ช ญานยายะที่ เป นบ อเกิ ด และรองรั บ ความรูที่ แ ท จริ ง ทาง
ประจักษประมาณ คือ ความรูที่ไดจากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก ความรูที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรารับรู ที่
ปรากฏแกประสาทสัมผัสโดยตรง ดัง ที่ นยายะ ถื อวา ความรูเปนสิ่งที่เป ดเผยทั้งผูรูแ ละสิ่งที่ถูกรู เปนแหลงที่ ใหความรูอัน
ถูกตอง จากบุคคลที่รูความจริงและพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการที่บุคคลนั้นๆ โดยตรง ซึ่งตองเปนความรูที่เขาสื่อ
ใหเกิดความเขาใจในความรูนั้นเปนอยางใดอยางหนึ่งนั้นเอง
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แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค
The concept and theory of John Locke’s Empiricism
สรวิชญ วงษสอาด
ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
sompong_25@hotmail.com
บทคัดยอ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค พบวา “ประจักษประมาณ” ในปรัชญา
จอหน ล็อคนั้น เกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสและทางจิต โดยผานทางอายตนะภายนอกที่มากระทบอายตนะภายใน
สามารถรับรูไดโดยตรง ที่เรียกวา “ความรูเชิงประจักษ” ดวยวิธีการทางตรรกวิทยาและจากการเปดเผยจากพระเจา ก็คื อ
สารัตถะของโลก ภาวะของพระเจาและการพิสูจนความมีอยูของพระเจาที่มีอยูจริง 3 อยาง คือ สสาร จิต และพระเจา ที่สามารถ
รับรูไดดวยประสาทสัมผัสวาเปนสัจภาวะ ก็คือ รูทันทีเมื่อเขาใจคําพูด ไมตองการความจริงอื่นมาสนับสนุน รูดวยอาศัยการพิสูจน
ดวยความจริงที่งายกวาและที่ยอมรับแลว รูของเฉพาะหนวยดวยประสบการณทางประสาทสัมผัส ความรูที่มีประโยชนแตยัง
พิสูจนใหแนนอนไมได และยังไมมีประสบการณโดยตรง และ ความรูทางศาสนาที่เปนเรือ่ งของความเชื่อ ที่มีหลักฐานวามาจาก
พระเปนเจาจากการสัมผัสของ “จิตกับรางกาย” ดังนั้น ล็อค จึงเห็นวา ประสบการณนั้นเปนบอเกิดแหงความรูอยางแทจริง
โดยอาศัยหลักเหตุและผลที่เกิดความรูจริง 3 ประเภท คือ 1) ความคิดที่เกิดจากการอาศัยประสบการณภายนอก เขามากระทบ
กับอายตนะภายใน เชน ตา หู จมูก ลิ้น และกาย เปนตน ความคิดประเภทนี้ ไมแนวาใหความรูจริงหรือไม 2) ความคิดที่จิต
สรางขึ้น โดยอาศัยความนึกคิด โดยการอนุมานบาง เก็งหรือเดาบาง ความคิดประเภทนี้ ไมสามารถใหความจริงเสมอไปไดเลย
3) ความคิดติดตัว หรือความคิดที่ติดมาแตแรกเกิด ที่เรียกวา “สหชาตปญญาหรือสหัชฌญาณ” สามารถใหความรูจริงได เปนตน
คําสําคัญ: แนวคิด ทฤษฎีประจักษประมาณ จอหน ล็อค
Abstracts
The study of concepts and theories of Empiricism in the philosophy of John Locke found that
Empiricism in John Locke's philosophy is based on sensory and mental experiences. By way of external
senses come to be perceived by the internal senses directly the so-called "empirical knowledge" in a
logical way, and by divine revelation. It is the substance of the world, God's condition and to prove the
existence of God. There are three types of the truth in the world: the substance, spiritual and God that
can be perceived by the senses as perfection is the instant knowledge of the speech. No need for other
truths to support. Knowing, living, proofing with truth is easier and more acceptable. Know your unit only
with sensory experience. Knowledge is useful but also proves to be unstable. And without direct experience
and religious knowledge is a matter of faith. There is evidence that it comes from the Lord of the Touch.
‘Mind and body’. So, Locke sees that experience is a source of true knowledge, it is based on three main
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causes and effects: (1) thoughts arising from external experiences into the impact on the inside, such as
eyes, ears, nose, tongue and body, etc. This kind of thinking is not sure whether to educate the truth or
not. (2) the mental thought created by the way By inference Speculate or guess. This kind of thinking
cannot always be true (3) first thinking or the idea that comes first, called "collective wisdom or wisdom"
can provide real knowledge, etc.
Keywords: concept, theory, empiricism, John Locke
1. บทนํา
คําวา “ประจักษประมาณ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 34) ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Perception” หมายถึง ความรู
ที่ไมผิดจากความเปนจริงที่เกิดจากอายตนะที่มากระทบกับอารมณภายนอกอยางใดอยางหนึ่งที่จิตรับรูโดยตรง (อดิศักดิ์ ทอง
บุญ, 2532 : 146) ที่ เกิ ดจากประสาทสัม ผัส ทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ที่ เกิ ดจากประสบการณข องจอห น ล็อค (John
Locke, 1632-1704 A.D.) ซึ่งล็อคเปนนักปรัชญาสมัยใหมชาวอังกฤษที่เชื่อวา ความรูเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัส
(ผศ.,บุญมี แทนแกว, 2545 : 72) 2 ประเภท คือ “จินตภาพเชิงเดี่ยวและจินตภาพเชิงซอน” (John Locke, 1969 : 121126) 2 ประเภท คือ “เพทนาการกับมโนภาพ” ที่เกี่ยวกับบอเกิด ลักษณะ ความถูกตอง ขอบเขตจํากัด และเงื่อนไขของการ
รับรูที่เกิดขึ้น (John Locke, 1937 : 5-9) โดยการพิสูจนดวยวิธีการทางตรรกวิทยา และการเปดเผยจากพระเจา 3 อยาง ก็คือ
(1) สารัตถะของโลก (2) ภาวะของพระเจา (เดือน คําดี, 2526 : 54) และ (3) การพิสูจนความมีอยูของพระเจา (Fuller / MC
Murrin, 1976 : 136) ที่มีอยูจริง 3 อยาง คือ สสาร จิต และพระเจา ที่สามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสวาเปนสัจภาวะ 5
ประการ (กีรติ บุญเจือ, 2520 : 64) คือ (1) รูทันทีเมื่อเขาใจคําพูด ไมตองการความจริงอื่นมาสนับสนุน (2) ดวยอาศัยการ
พิสูจนดวยความจริงที่งายกวาและที่ยอมรับแลว (3) รูของเฉพาะหนวยดวยประสบการณทางประสาทสัมผัส (4) ความรูที่มี
ประโยชนแตยังพิสูจนใหแนนอนไมได และยังไมมีประสบการณโดยตรง (5) ความรูทางศาสนาที่เปนเรื่องของความเชื่อ ที่มี
หลักฐานวามาจากพระเปนเจา (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2543 : 54) จากการสัมผัส “จิตกับรางกาย” (John Locke, 1937 : 136)
จากประสบการณโดยตรงที่มากระทบกับสิ่งภายนอก (John Locke, 1969 : 121-126) นั้นเอง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค
2.2 เพื่อวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาแนวคิด และทฤษฎีป ระจั กษประมาณในปรั ชญาจอหน ล็อค เป นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary
Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ ขอเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ
และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตางๆ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ที่มีความแตกตางกัน เพื่อ
หาขอสรุป และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป
4. ผลการวิจัย
ประจั กษประมาณในปรั ชญาปรั ชญาจอห น ล็ อค นั้ น เกิด จากประสบการณ ทางประสาทสัม ผั ส 2 ประเภท คื อ
“ประสบการณทางประสาทสัมผัสและประสบการณทางจิต” ที่มีรากฐานมาจากประสบการณ 2 ทาง คือ “ทางผัสสะและการ
คิดไตรตรอง (Reflection)” ที่ผานทางอายตนะภายนอกและอายตนะที่จิตรับรูโดยตรงที่เรียกวา “จิตภาพ” (Idea) ซึ่งเปนการ
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ปฎิบัติการทางจิตโดยตรงจากประสบการณของมนุษย ที่กอใหเกิดความคิดที่แตกตางกันไปจากความคิดที่เราไดรับจากวัตถุ
ภายนอกที่ มาจากประสบการณ ทาง “ความรูเ ชิงเดี่ยวและความรู เชิง ซอน” ที่เ รียกว า “ความรูเชิ งประจักษ ” นับ วา เป น
ความรูที่แทจริง
ลอค จึงถือวา ประสบการณเทานั้นเปนบอเกิดแหงความรู โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย) โดย
รางกายมีผั สสะกับโลกภายนอกที่ เปนคุณสมบั ติปฐมภูมิที่ ไดถูกนําเข ามาสูจิตโดยการสังเกตจากประสบการณท างประสาท
สัมผัสทางใดทางหนึ่งเปนครั้งแรก ซึ่งเปนขั้นแรกของการสะสมของ “มโนภาพ” ที่เราเห็นจากประสบการณโดยตรง หรือเปน
สิ่งที่เราพิสูจนกันมาแลวจนเชื่อถือได เชน ครั้งแรกที่เด็กลืมตาดูโลก เมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 เริ่มทํางาน จนเต็มหวงของจิต ถา
เด็กคนใดขาดผัสสะดานใดหรือมีไมสมบูรณ ดังเชนเดียวกับคนตาบอดแตกําเนิดจะไมมีวันมีมโนภาพเกี่ยวกับรูปรางหรือสีได
เลย หรือเด็กคนหนึ่งตั้งแตเกิดมาจนโตรูจักแตสีเพียง 2 สี คือ ขาวกับดํา แนนอนวาเขาไมอาจมีมโนภาพสี เลือดหมู หรือเขียว
ไดและเชนกันถาตั้งแตเกิดเขาไมเคยรับประทานอะไรที่เปรี้ยวเลย เขาจะไมมีวันรูวาเปรี้ยวเปนอยางไร ไมวาใครจะอธิบายได
ละเอีย ดดีอยางไร เพราะเขาไมมี ประสบการณช นิดนี้เลย เขาจึงไม เคยมีม โนภาพ ซึ่งเป นขอมูล โดยตรงที่เขาอาจรูไ ดในจิ ต
ดัง นั้น มนุ ษย จะมี ม โนภาพที่เ กิด จากการรับ รู วัต ถุภ ายนอกในจิ ต มากหรื อน อยขึ้ นอยู กับ ว าเขาคุ นเคยกั บวั ต ถุที่ มากระทบ
อายตนะทั้งหามากหรือนอยเพียงใด ครบหรือขาดสวนใดไปบางเปนตน
เพราะวา ประสบการณจึงนาจะไดรับเกียรติวาเปนบอเกิดแหงความรูอยางแทจริง โดยอาศัยหลักเหตุและผล แตบางที
เหตุผลก็ไมตรงกับความเปนจริงเสมอไป ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได ล็อค จึงเห็นวา ความรูทางประสาทสัมผัสที่ เรารับรูนั้นเปน
เครื่องเสริมใหเกิดความรูจริง 3 ประเภท คือ
1) ความคิดที่เกิดจากการอาศัยประสบการณภายนอก เขามากระทบกับอายตนะภายใน (ประตู) เชน ตา หู จมูก ลิ้น
และกาย เปนตน ความคิดประเภทนี้ ไมแนวาใหความรูจริงหรือไม
2) ความคิดที่จิตสรางขึ้น โดยอาศัยความนึกคิด โดยการอนุมานบาง เก็งหรือเดาบาง ความคิดประเภทนี้ ไมสามารถ
ใหความจริงเสมอไปไดเลย
3) ความคิดติดตัว หรือความคิดที่ติดมาแตแรกเกิด ที่เรียกวา “สหชาตปญญาหรือสหัชฌญาณ” สามารถใหความรู
จริงไดนั้นเอง
5. ลักษณะของประจักษประมาณตามแนวคิดของจอหน ล็อค
คําว า “ประจักษประมาณ” (ราชบั ณฑิ ตยสถาน, 2543 : 34) มาจากภาษาอัง กฤษว า “Perception” หมายถึ ง
“ความรูที่ไมผิดจากความเปนจริงที่เกิดจากประสาทสัมผัสหรืออายตนะภายในที่มากระทบกับอารมณภายนอก อยางใดอยาง
หนึ่ง ” ที่จิตรั บรูโ ดยตรง (อดิศั กดิ์ ทองบุญ , 2532 : 146) 2 อยาง คื อ ประจั กษ ภายนอก (External Perception) และ
ประจักษภายใน (Internal Perception) (รศ. ดร. ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 64-65) จากประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น
กาย) ที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความรูขึ้นจากประสบการณ
ล็อค เห็นวา ความรูที่เกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสที่เกิดจากวัตถุที่เปนตนกําเนิดของความรูที่ไดรับมาในจิต
เช น “ดอกมะลิ สี ขาวมี กลิ่ นหอม” ซึ่ งความคิ ดเช นนี้ เปนความคิด เชิ ง ซ อน ไม ใ ช สิ่ง ที่ จิต รั บมาโดยตรงจากวั ตถุ ภ ายนอก
เพราะเหตุนี้ ความคิดเชิงเดี่ยวที่จิตนํามารวมกันนั้น ก็คือ การเชื่อมโยงของความคิดที่นําเอาความรูมาอยูดวยกัน เชน จิตรวม
เอาความคิดเกี่ยวกับความขาว ความแข็ง และความหวาน มาสรางเปนความคิดเชิงซอนขึ้นเปนกอนน้ําตาล จิตนําเอาความคิด
ตางๆ มาอยูดวยกันที่สามารถวิเคราะหหาความจริงวา อะไรเปนความรูจริง อะไรเปนความรูไมจริง (บุญมี แทนแกว, 2543 :
1)
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6. ประเภทของประจักษประมาณของจอหน ล็อค
ประเภทของประจักษประมาณของปรัชญาจอหน ล็อค มี 2 ประเภท คือ
1) คุณสมบัติปฐมภูมิเปนคุณสมบัติที่มีอยูจริงๆ ในวัตถุ ที่เกิดจากปฐมภูมิจะเหมือนกับคุณสมบัตินั้นๆ ในวัตถุ กอน
หิมะที่เราดูวากลมมันก็กลมจริงๆ กําลังเคลื่อนไหว ก็เคลื่อนไหวจริง ดังนั้น คุณสมบัติปฐมภูมิที่เปนของวัตถุ ไดแก ความแข็ง
การกินที่ รูปทรง การเคลื่อนไหว หรือการอยูนิ่ง และจํานวน
2) คุณสมบัติทุติยภูมิเปนคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในจิตของเรา แตไมมีอยูในตัววัตถุ เรามี ความคิดเกี่ยวกับเย็น เมื่อเรา
สัมผัสสะหิมะ และความคิดเกี่ยวกับขาว เมื่อเราเห็นหิมะ แตไมมีความขาวความเย็นในกอนหิมะ ดังนั้น คุณสมบัติทุติยภู มิ
ไดแก สี เสียง รส กลิ่น ไมไดเปนของวัตถุหรือสวนประกอบของวัตถุ เปนเพียงอํานาจที่ทําใหเกิดความคิด
นอกจากนี้ ประเภทของประจักษประมาณของปรัชญาจอหน ล็อค มี 5 ประเภท คือ
1) ความรูเชิงอัชฌัตติกญาณ (intuitive knowledge) ความรูที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาฉับพลันทันที โดยไมตองการความ
จริงอื่นมาอธิบายเมื่อเขาใจในคําพูด ไมตองการความจริงอื่นมาสนับสนุน เชน ขาวไมดํา กลมไมเหลี่ ยม 2 มากกวา 1 ใชเปน
postulates สําหรับพิสูจนขอความอื่นได
2) ความรูเชิงสาธิต (demonstrative knowledge) ซึ่งเปนความรูที่รูไดดวยอาศัยการพิสูจนดวยความจริงที่งายกวา
และที่ยอมรับแลว เชน การพิสูจนเรขาคณิต
3) ความรูเชิงผัสสะ (Sensitive knowledge) รูของเฉพาะหนวยดวยประสบการณทางประสาท เชน เห็นดอกไม
ดอกนี้ คลําพบโตะตัวนี้ ไดยินเสียงหมาเหา เปนตน
4) ความรูที่นาจะเปนไปได (Probable knowledge) ความรูที่มีประโยชนแตยังพิสูจนใหแนนอนไมได และยังไมมี
ประสบการณโดยตรง ยอมรับไวเปนสมมติฐาน เชน การดึงดูดของโลกเดินทางตรง เปนตน
5) การเปดเผย (Revelation) ความรูทางศาสนาโดยเฉพาะเปนเรื่องความเชื่อ (Faith) อันมีพยานหลักฐานวามาจาก
พระเปนเจา เผยแสดงใหทราบ (กีรติ บุญเจือ, 2512 : 134)
7. อารมณหรือสิ่งที่ถูกรูเชิงประจักษประมาณในทัศนะของจอหน ล็อค
อารมณหรือสิ่งที่ถูกรับรูเชิงประจักษประมาณของล็อค ผูวิจัยเห็นวามี 2 ประการ คือ
1) การรับรูท างความรู ล็อค เชื่อวา ประสบการณเทานั้นที่เกิดความรูเชิงประจักษ (Empirical Knowledge) 2 คือ
(1) ประสบการณทางประสาทสัมผัส คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ (2) ประสบการณทางจิต คือ การคิดทบทวน ล็อคถือวา
ความรูทุกชนิด เกิดจากประสบการณ หลังจากที่ ไดป ระสบการณ (A posteriori) ตามความเปนจริงที่ ทําให เกิด ความรูที่ มี
ลั กษณะเป น แบบนิ ร นั ย (Deductive) และเป นอุ ป นั ย (Inductive) ที่ เ รี ย กว า ประจั ก ษนิ ย ม (Empiricism) ถื อ ว า เป น
ประสบการณ (รศ., ชัย วั ฒน อัต พัฒ น , 2528 : 122-123) เพราะวา ประสบการณ เป นฐานที่ม าแห งความรู ที่ เราใชเ ป น
มาตรฐานในการตัดสินความรู” (George Novack, 1968 : 11) และตรวจสอบความรูสึกชอบ ชัง หรือเฉยๆ และสามารถ
พินิจพิจารณาคุณสมบัติ ของสิ่งนั้นได อยางชั ดแจง ในการรับรู เราจะสามารถจัดประเภท สรางทฤษฎี และกฎวิทยาศาสตร
โดยตรง
2) สิ่งที่ถูกรูกับการรับรู ล็อค ถือวา ความรูเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสเปนสิ่งที่เรารับรูโดยตรง ที่เรียกวา
“จินตภาพ” ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรู เพราะเหตุนี้ ล็อค จึงแบงความรูออกเปนสามระดับ คือ ระดับความรูเชิงอัชฌัต
ติกญาณ (intuitive knowledge) ระดั บความรูเ ชิง สาธิต (demonstrative knowledge) และระดับ ความรูเ ชิง ผัส สะ
(sensitive knowledge) ล็อค เห็นวา ความรูที่ตองอาศัยการอนุมานจากความคิดอันเปนผลมาจากประสบการณทางผัสสะ
(George Berkeley, 1969 : 66) ที่อาศัยอวัยวะ เชน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สัมผัส สามารถแสดงใหเห็นความรูของมนุษย
โดยเฉพาะความรูเรื่อง “สสารและจิตหรือวิญญาณ” และพระผูเปนเจา ล็อคเห็นวา สสารรูไดดวยประสบการณทางประสาท
สัมผัส และจิตรูไดดวยการคิดสวนพระผูเปนเจารูไดดวยการสาธิตจากสิ่งที่มีอยู ดังที่ ล็อค เชื่อวา สสารมี แตตัวมันเองรูไมได
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และไมสามารถที่จะรูได เพราะเปนรากฐานของการกินที่ ปริมาตร รูปราง การหยุดนิ่ง และการเคลื่อนที่รวมเรียกวา คุณภาพ
ปฐมภูมิ (Primary quality) ของสสาร ซึ่งคุณภาพปฐมภูมิเหลานี้ สามารถรูไดทางประสาทสัมผัส จิตเปนรากฐานของประสาท
สัมผัส การคิดความรูสึกและเจตจํานง เรายอมรับวามีพระผูเปนเจาดวยการอนุมานจากสิ่งที่มีอยูในใจ พระผูเปนเจาในฐานะ
เปนผูสรางโลกจึงมีอยูความคิดเกี่ยวกับความเปนสิ่งที่ไมมีสิ้นสุด (อนันตะ) ก็ไดจากการปฏิเสธ สิ่งที่สิ้นสุด (อันตะ) โดยไมผาน
ประสบการณ (Lock. J., 1969 : 5)
8. แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญา จอหน ล็อค
จอหน ล็อค เชื่อวา ประสบการณเทานั้นที่เปนบอเกิดแหงความรู 2 ประเภท
1) ประสบการณทางประสาทสัมผัส ล็อค มีความคิดทางอภิปรัชญาคลายคลึงกับเดสการต ก็คือ ทานกลาววาโลก
ประกอบดวยสารัตถะ (Substance) 2 อยาง คือ (1) รางกาย (Bodies) ถือวา เปนสารัตถะอันสําคัญยิ่งอันหนึ่ง มีคุณสมบัติคือ
การแผกวาง การกินที่ ทึบ และมีพลังแหงการเคลื่อนไหว คุณสมบัติเหลานี้สามารถรับรูไดโดยผัสสะที่ผานมาทางอายตนะทั้ง 6
คือ ตา หู จมู ก ลิ้น กาย และใจ ดั ง นั้ น ล็ อคจึ ง ถื อว า รางกายเป นสารั ต ถะอั นเป นส วนประกอบสําคั ญ ของโลก และ (2)
วิญญาณ (Souls) คือ เปนสารัตถะที่สําคัญอีกอันหนึ่ง เปนสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมาคุณสมบัติของมันก็คื อ การคิดหรืออํานาจ
แหงการรับรู (Perception) และเจตจํานงหรืออํานาจแหงการตั้งอยูกับกายในความเคลื่อนไหว มนุษยสามารถรูคุณสมบัติทั้ง 2
อยางนี้ดวยการไตรตรอง (Reflection) จะไมสามารถรูไดโดยวิธีการอื่นๆ จากประสบการณที่ไดประมวลกันเปนความรูจาก
ทฤษฎีที่เรียกวา ประจักษนิยม (Empiricism)
2) ประสบการณทางจิต ล็อค เห็นวา “ความคิด” เกิดขึ้นในจิตของบุคคลก็ตอเมื่อคนนั้นๆ ไดมีประสบการณมา
กอน 2 ทาง ก็คือ (1) ทางผัสสะ กลาวคือ ความรูที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก
โดยตรง และ (2) ทางมโนภาพ กลาวคือ ความรูที่เกิดขึ้นภายในจิต โดยเขาเอาความคิดตางๆ ที่เกิดจากประสบการณของ
อายตนะทั้ง 2 นั้นมาครุนคิดที่เกิดมโนภาพทีหลัง เรียกวา “ความรูโดยออม” (John Locke, 1969 : 61-62) เชน มโนภาพ
ของสัตวในเทพนิยายที่มีหัวเปนคน ตัวเปนมา ก็เกิดจากมโนภาพที่จิตไดผสมผสานมโนภาพเดียวของมา และ มโนภาพเดียว
ของคนเขาดวยกัน แมวาในความเปนจริงมนุษยไมสามารถเห็นสัตวประหลาดเชนนั้นได แตเปนคําตอบวา ทํา ไมมนุษยเราจึง
สามารถมีม โนภาพของสิ่งที่เราไม เคยมีผัสสะมากอนได และในทัศ นะของล็อคมโนภาพใดในจิต จะมีความหมายหรื อไมนั้น
จะตองยอนกลับไปหาที่มาที่สอดคลองหรือมีที่มา จากประสบการณและสิ่งที่มีอยูจริง (existence) (John Locke, 1969 :
320) ดังที่ ล็อค ไดกลาววา
“จิตเหมือนกระดาษเปลาปราศจากคุณสมบัติใดๆ ปราศจากความรู มันไดรับความรูมาจากไหนเลาที่เก็บของอัน
แตกตางกันหลายอยางหลายลักษณะเหลานี้มาจากไหน วัตถุดิบของความรูและเหตุผลเหลานี้มาจากไหน ก็ตอบไดเลย
วา “ประสบการณเทานั้น” ประสบการณเปนฐานที่ตั้งเปนที่มาของความรูของคนเราและเปนตัวสุดทายที่เราใชเปน
มาตรฐานในการตัดสินความรู” (John Locke, 1969 : 25)
9. เกณฑตัดสินความถูกตองทางประจักษประมาณในปรัชญา จอหน ล็อค
สิ่งที่เรียกวา “ความรู” คือ สิ่งที่เราเกิดความเชื่อไดอยางมั่นคงและมีความเปนจริง (Bertrand Russell, 1992 :
170) ที่เกิดจาก “จิตและสสาร” เปนที่มาแหงความรูจากประสบการณ 2 ฝาย คือ “เพทนาการหรือการรับรูภายนอก” กับ
“มโนภาพหรือการรับรูภายใน” ที่ถือวา เปนพื้นฐานที่รองรับคุณภาพปฐมภูมิอยู ดวยเหตุนี้ ล็อค จึงยอมรับวา สสารและจิต
เปนเนื้อสารเชนเดียวกัน 2 ชนิด คือ
1) รางกาย เปนสารที่มีคุณสมบัติ เปนวัตถุ มีการแผกวาง กินที่ ทึบและมีพลังในการที่ จะเคลื่อนไหว และมนุษย
สามารถรับรูรางกายนี้ไดโดยประสาทสัมผัส เพราะเปนรูปราง ล็อกถือวา โลกประกอบดวยสารัตถะ 2 อยาง เปนสัตและมี
ความจริงแท คือ “รางกาย” ถือวา เปนสารัตถะอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง มีคุณสมบัติคือ การแผกวาง การกินที่ทึบ และมีพลัง
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แหง การเคลื่อนไหว คุ ณสมบัติ เหลานี้ สามารถรั บรูไ ดโ ดยผั สสะที่ผ านมาทางอาตยนะ เพราะเหตุนี้ ร างกาย จึง ถือว า เป น
สารัตถะอันเปนสวนประกอบสําคัญของโลก
2) วิญญาณหรือจิต เปนสิ่งแทจริงคูกับรางกาย คือ การคิดหรือรับรูได วิญญาณสูงสุดคือพระผูเปนเจา ล็อคเห็นวา
วิญญาณ คือ สารัตถะที่สําคัญอีกอันหนึ่งและเปนสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมา คุณสมบัติของมัน ก็คือ ความคิดหรืออํานาจแหงการ
รับรู และเจตจํานงหรืออํานาจแหงการตั้งอยูกับความในการเคลื่อนไหวที่มนุษยสามารถรับรูสิ่งตางๆ ไดโ ดยตรง ไมตองผาน
หรืออาศัย ขอมู ลที่เ ปนผัส สะทางอวัยวะรับ ผัสสะใด รับรู อยางไร ความจริ งก็เ ปนอยางนั้ น สี เสี ยง กลิ่น รส และวัตถุ เป น
คุณสมบัติที่มีอยูจริง หรือสิ่งที่รูสึกไดอาจมีอยูอยางอิสระ แตมโนภาพที่จําไดและภาพจินตนาการ ความนึกฝน เปนตน ไมมีอยู
อยางอิสระ คือ การรับรูไมตองอาศัยขอมูลทางผัสสะหรือการสรางมโนภาพของวัตถุ เหมือมัวรเห็นวา “เรารูสิ่งทั้งสองนี้ ก็คือ
ความรูสึกและสีเขียว แตกตางกัน ในขณะผัสสะทุกๆ ครั้ง ก็คือ ความรูสึกที่เรียกวา “วิญญาณ”สวนสีเขียวที่เรียกวา “วัตถุของ
วิญญาณ หรือวัตถุใหเกิดความรู” (G. E. Moore, 1969 : 17)
ดังนั้น เกณฑการตัดสินความถูกตองทางประจักษประมาณในปรัชญา ล็อค จึงถือวา ความรู คือ ความเขาใจสิ่งที่เปน
จริงและจะตองมีลักษณะเปนสากลแบบประจักษนิยม ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักประจักษนิยมและนักวิทยาศาสตรเปนสวนใหญ
(รศ., ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2538 : 7) ที่เชื่อวา ความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตตามสภาวะของธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือ
1) ภาวะแหงเสรีภาพ ซึ่งทําใหมนุษยสามารถกระทําในสิ่งที่ตนปรารถนาภายใตขอบเขตจํากัดแหงกฎธรรมชาติ
2) ภาวะแหงความเทาเทียมกันของทุกชีวิตที่อาศัยอยู (สุจิตรา ออนคอม, 2545 : 133-146)
กล าวสรุป ได วา สภาวะทางธรรมชาติทั้ ง 2 ลั กษณะนี้ ล็อค เห็ นว า คนที่ เ กิด มาย อมมี เสรีภ าพที่ ส มบู รณ และมี
ความสุขอยางไมจํากัดตอสิทธิทั้งหลายตามกฎเกณฑแหงธรรมชาติเสมอภาคและมีความเทาเทียมกับผูอื่น ซึ่งเปนสมาชิกคน
หนึ่งของโลก (J.W. GOUGH, 1948 : 133-135) ดังที่ ล็อค เชื่อวา พระเจาทรงสรางโลกและมนุษย พระองคทรงมอบสิ่งตางๆ
ในธรรมชาติที่พระเจาทรงประทานให (J.W. GOUGH, 1948 : 35) นั้นเอง
10. สรุปวิเคราะห
จากการศึ กษาแนวคิ ด และทฤษฎี ป ระจั กษประมาณในปรั ช ญาจอห น ล็ อ ค พบว า ประจั ก ษประมาณเกิ ด จาก
ประสบการณ (George Novack , 1968 : 129) และเปนภาคปฏิบัติเปนที่เปนวิธีการอุปนัย (Induction) ในการสังเกตสิ่งที่
เกิด ขึ้นจริง ๆ จากความสงสัย เปนมูลที่ ไม ขัดกั นความจริง (มหาวิ ทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย, 2540 : 109) เป น
จุ ด เริ่ ม ต น และเป นประตู ชั ย (บุ ญ มี แท นแก ว และคนอื่ น, 2533 : 72-73) ที่ เ กิ ด จากประสบการณ 2 ประเภท คื อ
(1) ประสบการณทางประสาทสัมผัส และ (2) ประสบการณทางจิต ทั้ง 2 ประเภทนี้ มีรากฐานมาจากประสบการณ 2 ทาง คือ
ทางผัสสะและการคิดไตรตรอง (Reflection) โดยผานทางอายตนะภายนอกที่ม ากระทบอายตนะภายใน คือ การรับรูทาง
ผัสสะของเรา เปนสิ่งที่จิตรับรู ที่เรียกวา “จิตภาพ” (Idea) ที่จิตสามารถรับรูไดโดยตรงจากประสบการณของมนุษยที่เกี่ยวกับ
การรับรู การคิด การสงสัย การเชื่อ การคิดหาสาเหตุ การรู การมีเจตจํานง และการทํางานอื่นๆ ของจิต ที่กอใหเกิดความคิดที่
แตกตางกันไปจากความคิดที่เราไดรับจากวัตถุภายนอกที่จิตพิจารณาการทํางานของตัวเอง 2 ลักษณะคือ ความคิดเชิงเดี่ ยว
และความคิดเชิงซอน (Ralph Barton Perry, 1935 : 559) ที่เรียกวา ความรูเชิงประจักษ วาเปนความรูที่แทจริง พบไดใน
ประสบการณที่ไดประจักษและมีผัสสะเทานั้น
ดังที่ กลุมประสบการณนิยม เชื่อวา ความรูของมนุษยมิไดมีมากอน ลอค ถือวา ประสบการณเทานั้นเปนบอเกิดแหง
ความรูโ ดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย โดยรางกายมีผัสสะกับโลกภายนอก คุณสมบัติปฐมภูมิใ นรูป
ของขอมูลทางประสาทสัมผัส ทีไ่ ดถูกนําเขามาสูจิตโดยการสังเกต และการมี ประสบการณของเราจากวัตถุภายนอก (สุจิตรา
ออนคอม, 2545 : 73) ล็อค ถือวา ความรูของมนุษยมีขอบเขตจํากัดอยูกับความคิด หมายถึง สิ่งที่เรามีประสบการณ กลาวคือ
สิ่งที่จิตรับรูในขณะที่จิตทํางานจากประสบการณ โดยการรับรูท างประสาทสัมผัสภายใน ซึ่งเปนการปฎิบัติการทางจิต สําหรับ
ความคิดของล็อค ก็คือ ภาพเหมือนหรือตัวแทนของความจริงที่มีอยูในโลกภายนอก เพราะความคิดเปนสิ่งเดียวที่ จิตสามารถ
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รับรูไดโดยตรงจากประสบการณของมนุษย ก็คือ ประสาทสัมผัสและการไตรตรองที่เกี่ยวกับการรับรู การคิด การสงสัย การ
เชื่อ การคิดหาสาเหตุ การรู การมีเจตจํานง และการทํางานอื่นๆ ของจิต ที่กอใหเกิดความคิดที่แตกตางกัน ไปจากความคิดที่
เราไดรับจากวัต ถุภายนอกที่จิตพิจารณาการทํางานของตัวเอง โดยความคิดที่มาจากประสบการณ 2 ลั กษณะคือ ความคิ ด
เชิงเดี่ยวและความคิดเชิงซอน ความรูประเภทนี้เรียกวา ความรูเชิงประจักษ นับไดวาเปนความรูที่แทจริง
เพราะวา ความรูจะพบไดในประสบการณที่ไดประจักษและมีผัสสะเทานั้น กลุมประสบการณนิยมเชื่อวาความรูของ
มนุษยมิไดมีมากอน โดย ล็อค เปนผูคัดคานความคิดแบบเหตุผลนิยมทุกประการ แลวไดเสนอความคิดของตนเองวา จิตเดิม
เปนสภาพวางเปลา เหมือนกระดาษชนวนที่วางเปลาไมมีรอยเขียนมาแตเดิม จิตไดรับความคิดตางๆ มาจากประสบการณ หา
ไดมีความคิดติดตัวมาแตกําเนิดเหมือนดังที่เดสการตแหงสํานักเหตุผลนิยมกลาวไวแตอยางใดไม และประสบการณมี ลอคจึง
ถือวา ประสบการณเทานั้นเปนบอเกิดแหงความรูโ ดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย โดยรางกายมีผัสสะ
กับ โลกภายนอกอั นคุ ณสมบั ติป ฐมภู มิใ นรู ปของขอมูล ทางประสาทสัม ผัส ที่ ได ถูกนําเข ามาสู จิตโดยการสั งเกต และกามมี
ประสบการณของเรา จากวัตถุภายนอกนั้นเอง
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อิทธิพลของภาษาตออํานาจ
The Influence of Language on Power
อรพรรณ สุชาติกุลวิทย
ภาควิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
happy.diary072@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้มีชื่อวา อิทธิพลของภาษาตออํานาจ โดยมีวัตถุประสงคศึกษาและวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตออํานาจ
ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกตและพระธรรมกีรติ จากการศึกษาพบวา ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต ภาษามีอิทธิพลตอ การเกิด
อํานาจของผู ใชภาษา เพราะภาษาเปนสิ่ งที่สื่อความเปนจริง ภาษามี อิทธิพ ลตอความคิ ดและความรูของมนุษย อยางไรก็ ดี
พระธรรมกีรติเห็นวาภาษาเปนสิ่งที่สื่อความเปนจริง แตความสัมพันธระหวางภาษากับความเปนจริงอยูในรูปแบบสมมุติ ดังนั้น
ภาษาไมสามารถเทียบเทาความเปนจริงได , ความคิดเปนเพียงสวนหนึ่งของมนุษยไมใชทั้งหมด มนุษยตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ได
ดวยประสบการณกับความคิดไมใชความคิดเพียงอยางเดียว และประการสุดทาย ความรูของมนุษยใชภาษาในการถายทอด
แตผูถายทอดไมสามารถบังคับใหผูรับสารเขาใจหรือรูได ผูรับสารเปนผูเลือกสิ่งที่ตนเองปรารถนาจะรูตามเปาหมายที่ตนเองมี
ดังนั้น จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ภาษาไมสามารถสรางอํานาจใหกับผูใดได สิ่งที่กอใหเกิดอํานาจในสังคมมีสาเหตุมาจากอคติ
การขาดเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง และการละเลยความสําคัญของประสบการณ
คําสําคัญ: ภาษา มิเชล ฟูโกต อํานาจ ความเปนจริง พระธรรมกีรติ
Abstract
The Article, Re: The influence of language on power. It aims to study and analyze the influence
of language on power according to the concept of Michel Foucault and Dharmakĩrti. According to studies, it
has been found that According to Michel Foucault, language influences the power because language is
the medium of communication between and language influences human thought and knowledge.
However, Dharmakĩrti states that language as the medium of truth. But the relationship between
language and reality is in hypothetical form, so language cannot be equivalent to reality. Thoughts is
only part of man, not all. Human examination of things with experience, not only thoughts. Finally,
Knowledge is conveyed through human language, human beings have the right to choose to receive it.
Normally Humanity chooses knowledge that supports life goals. Thus, the study found that Language
cannot empower anyone. The cause of power in society is caused by prejudice, Lack of a correct life
goal and ignoring the importance of experience
Keywords: language, Michel Foucault, power, reality, Dharmakĩrti
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1. บทนํา
นักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เชื่อวา ภาษาเกิดจากกระบวนการทางสังคม หรือกลาวอีกนัย
วา การเกิดขึ้นหรือการพัฒนาของภาษาเกิดขึ้นจากการมนุษยในสังคมรวมกันสรางขึ้นมา ถามนุษยคนไหนมีความสามารถใน
การใชภาษามาก มนุษยผูนั้นก็สามารถมีบทบาทและอํานาจทางสังคมโดยการเขียนสิ่งที่ตนเองคิดและนําเสนอกับคนอื่นๆใน
สังคม อํานาจทางสังคมคือ ความสามารถจะครอบครอง จูงใจ เปนผูนําทางความคิด ของคนในสังคม ภาษาที่มีผลทางความคิด
ทางสังคม ไดแก ภาษาที่ใชทางกฏหมาย, นวนิยาย, สุนทรพจน และคัมภีรทางศาสนา ยกตัวอยาง ภาษาในคัมภีรท างศาสนา
ซึ่งมีกลาวแสดงถึ ง เพศชายที่มีคุณคาทางสัง คมเหนือกว าเพศหญิง ทั้งนี้เ นื่องจากในคัมภี รทางศาสนาบางศาสนา เพศชาย
สามารถมีสวนรวมทางพิธีกรรมที่เฉพาะ และมีสิทธิในการเปนผูนําพิธีกรรมแตกตางจากเพศหญิง ซึ่งมีสิทธิรวมเฉพาะพิธีกรรม
ทั่วไป และไมสามารถเขาถึงบางกิจกรรมและบางพื้นที่ ภาษาในคัมภีรทางศาสนาจึงถูกตอบโตจากนักปรัชญาหลังโครงสราง
นิยม (Poststructuralism) ถึงการแบงขั้วอํานาจและเปนเครื่องมือของเพศชายในการยกตนเองใหสูงกวาเพศหญิง นักปรัชญา
หลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เสนอวาสิ่งที่ถูกตองคือ มนุษยควรตระหนักเรื่องภาษาในฐานะเครื่องมือ และไมเชื่อ
ในข อมู ลเหล านั้น และควรพิจารณาในมุมมองตรงกั นขามเพื่อให รูขอมูล ในหลายๆมิติ จะเห็นไดวามุ มมองนั กปรัช ญาหลั ง
โครงสรางนิยม (Poststructuralism) มีวัตถุประสงคเพื่อใหมนุษยไตรตรองสิ่งตางๆอยางวิเคราะห สรางความสมดุลสังคม แต
ผูวิจยั พบวานักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) ใหความสําคัญของภาษาเกินความเปนจริง อันเนื่องมาจาก
ความเขาใจความสัมพันธของภาษากับความเปนจริง , มนุษย และสังคม แบบยึดติดโดยผูกกับความแนวคิดเรื่องตัว ตนของ
มนุษย ทําใหแนวคิดเรื่องภาษาของนักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เกิดผลกระทบขางเคียงตอความเปน
มนุษย และทําใหวัตถุประสงคของการใชภาษาเพื่องานจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรถูกลดทอนคุณคาลง
นักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เสนอวาภาษากับความเปนจริงถูกเชื่อวาเปนสิ่งเดียวกัน เมื่อสิ่ง
ใดมีอยู สิ่งนั้นก็ควรสามารถระบุและถูกอางถึงโดยภาษาได มิเชล ฟูโกต ไดกลาวเสริมวา วาทกรรมเปนสิ่งที่สรางอํานาจของ
มนุษย สรรพสิ่งทั้งหลายแทจริงแลวคือความคิดที่ถูกภาษาจัดระเบียบ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 37) จากคํากลาวของ
มิเชล ฟูโกต จะเห็นไดวาเขาใหความสําคัญของภาษากับโลกของความเปนจริงอยางมาก และภาษามีผลกับความคิดและมีผล
กับสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ อยางไรก็ดีมีขอโตแยงวา สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยูจริง และสรรพสิ่งที่ภาษาเขาถึงคือวัตถุที่อยู
ในรูปแบบของการสมมุติเทานั้น ไมใชสิ่งที่มีอยูจริงบนโลกใบนี้และภาษามีไมสามารถเขาถึงโลกที่มีอยูจริงนั้นได
การมีอิทธิพ ลทางสั งคมเกิ ดจากผลของการมีอิทธิพ ลในหน วยยอย นั่ นก็คื อ มนุ ษยใ นสั งคม และภาษาเป นสิ่ งที่ มี
อิทธิพลกับความคิดมนุษย โดยมิเชล ฟูโกต กลาวไวดังนี้ คือ อั ตตา (ตัวตน) มีลักษณะสําคั ญคือ ความคิดที่เ ปนอิสระ และ
ความสามารถในการวิพากษวิจารณและความสามารถในการเจริญสติ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 191) จะเห็นไดวา มิเชล
ฟูโกตใหความสําคัญกับความคิดในฐานะเปนองคประกอบหลักของความเปนมนุษย จึงเกิดขอโตแยงวา หากมนุษยผูนั้นไมได
คิด นั่งสมาธิปลอยวางทุ กอยาง มนุษยผูนั้นจะมีตั วตนอยูห รือไม ดั งนั้นจะเห็นไดวาแมวา การให ความสําคัญกับการคิดเชิ ง
วิพากษณมีสวนชวยใหการรับรูขอมูลขาวสารเปนไปดวยการไตรตรอง และรอบคอบ กอนที่จะเชื่อวาทกรรมชุดใดๆ แตการให
ความสําคัญกับความสามารถในการคิดวิพากษวิจารณวาเปนคุณสมบัติของอัตตา ทําใหขาดความสนใจ ความเปนมนุษยในดาน
อื่นๆ เชน สุนทรีย ภาพ หรือประสบการณทางสมาธิ เปนตน ซึ่งเปนกิจกรรมซึ่งสงเสริม ความเปนมนุษยเ ชนกั น ทั้งนี้เพราะ
ความเปนมนุษยมีองคประกอบของ กายและจิต และทั้งสองสวนมีองคประกอบรวมกันอยางใกลชิด
มนุษยสัมพันธ กับความรูใ นฐานะผูเลือก (Pro-active) มากกวาผูรับและตอบสนอง (Re-active) ดั งนั้นผูสงสาร
สรางชุดความรูใดๆ มนุษยมีสิทธิเลือกที่จะเชื่อหรือไมก็ได มิ เชล ฟูโกต กลาววา ภาษาคืออํานาจ โดย ผูที่มีค วามสามารถ
ทางการใชภาษาสามารถกําหนดกรอบความรูที่จะมีในแตละชุดสังคม และมีผลตอการจูงใจและชี้นําทางสังคม จะเห็นไดวามิ
เชล ฟูโกต เห็นวามนุษยอยูในฐานะผูรับสาร โดยไมสามารถเลือกหรือตรวจสอบได แตในทางตรงกันขาม หากพิจารณาใหดี ใน
สังคมมีขอมูลอยูหลายชุด ไมใชเพียงกรอบความรูใดกรอบความรูหนึ่งเพียงชุดเดียว มนุษยแตละคนสามารถเลือกชุดความรูที่
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เหมาะสมกับเปาหมายตัวเองได ดังนั้นเมื่อมนุษยแตละคนเปนคนเลือก ปจจัยภายนอกเชนสื่อหรือวาทกรรมเปนเพียงสิ่งที่มา
เพื่อตอบสนองทัศนคติของบุคคลผูนั้น หาใชมนุษยผูนั้นถูกกระทําจากวาทกรรม หรือชุดความรูในสังคมแตอยางใด
บทความชิ้ นนี้ ตั้ ง ใจวิ พ ากษ อิ ท ธิ พ ลของภาษาต ออํ านาจตามของมิ เ ชล ฟู โ กต ตามแนวคิ ด ของพระธรรมกี ร ติ
(Dharmakĩrti) โดยวิพากษวา ธรรมชาติของภาษาไมไดกอใหเกิดอํานาจ แตแทที่จริงแลวทัศนคติ หรือกิเลส 3 ประการ อัน
ไดแก ราคะ โมหะ โทสะ ของมนุษยตางหาก ที่ทําใหมนุษยติดในอํานาจ ลาภ ยศ บทความชิ้นนี้ศึกษาใน 3 ประเด็นดวยกันคือ
ภาษากับความเปนจริง, ความคิดกับตัวตน และ ชุดความรูกับมนุษย
2. คําแนะนําในการเขียนตนฉบับบทความ
ปรัชญาภาษาตามแนวคิดของโครงสรางนิยมและหลังโครงสรางนิยมคือ ภาษามีความสัมพันธกับความเปนจริงใน
รูปแบบสัญลักษณ หรือ สัญวิทยา (Semiotics) (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 26) ในขณะที่ปรัชญาภาษาตามแนวคิดของพระ
ธรรมกีร ติภาษากั บความเปนจริงคื อคนละสิ่งกั น ภาษาเปนเพีย งสิ่ง ที่สมมุติเ พื่อสื่ อสารความเปนจริง เทากัน สัญ ญศาสตร
(Semiotics) คือ วิเคราะหสัญญะ (Sign) ตางๆ โดยแยกออกเปนตัวสัญญะ (Signifier) และความคิดที่สัญญะใหความหมาย
(Signified) (อานั นท กาญจนพั นธุ , 2555: 25) การคิ ดที่ ให ความหมายตามแนวคิ ดของสั ญญศาสตรอยู ในรูป แบบของ
ปรากฏการณโดยมีนัยยะทางจิตวิทยาของบุคคลในสังคมนั้นๆ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แนวคิดสัญญวิทยา โดย แฟรดิน็อง เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure)
ที่มา: ภาพที่ 1 คนเมื่อ 7 กรกฏาคม 2560 จาก http://coolerinsights.com/2012/05/the-role-of-semioticsin-marketing/
พระธรรมกีรติ มี มุมมองที่ตางกันกั บทฤษฏีสัญญศาสตร โดยพระธรรมกีรติกลาววา ความเปนจริง (Reality) กั บ
ภาษาคื อคนละสิ่ ง นี้ สวลั กษณะ คื อ วั ต ถุ ที่ มี อยู จริ ง หรื อ ความเป นจริ ง ซึ่ ง เป นลั กษณะเฉพาะอยู ใ นแต ล ะสิ่ ง และมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเปนสิ่งที่อยูจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหสวลักษณะมีจํานวนนับไมถวนจนไม
สามารถเปนวัตถุที่ใชในการสื่อสารรวมกันได การสามารถเขาถึงสภาวะวัตถุแบบสวลักษณะทําไดโดยวิธีการประจักษรูไดเฉพาะ
ตน แตถาเพื่อการสื่อสารที่จะไวดูรวมกันสามารถดูไดจากผลลัพท เพราะการมีผลลัพทแสดงวามีสาเหตุคือสวลักษณะนั่นเอง
ในขณะที่ สามัญญลักษณะ คือวัตถุของภาษา ซึ่งเปนสัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร เมื่อตองใชในการสื่อสารผานจึงหมายถึงมีคน
ที่เกี่ยวของกับสัญลักษณนี้มากกวาหนึ่งคนขึ้นไป ซึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นเปนสัญญลักษณเปนสิ่งที่กําหนดผานความคิด โดยมีการ
ตรวจสอบและตกลงรวมกัน การสรางขอตกลงเปนการสะทอนถึงวามนุษยมีสัญญาหรือภาพโครงสรางความคิดเกี่ยวของกับ
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สัญลักษณนี้เหมือนกัน ดังนั้นวัตถุของภาษาเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา และแสดงถึงความเปนวัตถุแตกตางกันกับสว
ลักษณะ ดั งนั้ น ไฟที่ มีอยูจริง กับ คํ าว า “ไฟ” เปนสิ่ง คนละอยางกั น ในทั ศนคติข องพระธรรมกีร ติ ในการใช ภ าษาเพื่ อ
ตรวจสอบความมีอยูจริงของวัตถุจึงอาศัยการตรวจสอบสาเหตุและผลลัพทเนื่องดวยการรับรูของสิ่งๆนั้น (Mark Siderits,
1946: 96)
จะเห็นไดวา แมวาแนวคิดเรื่องภาษาของนักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) และพระธรรมกีรติจะ
มีมองมองวาภาษาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของปรากฏการณเหมือนกัน กลาวคือ ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามการใชงาน
ของมนุ ษย ไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ นเพี ย งลํ าพั ง แต เ กิ ด ในรู ป แบบสั ม พั ท ธ แต เ มื่ อได ศึ กษาให ลึ ก ขึ้ นถึ ง ธรรมชาติ ข องภาษาโดยด า น
ความสัมพันธกับความเปนจริง ทําใหทราบวาภาษาเปนสิ่งสมมุติและไมสามารถมีอิทธิพลกับมนุษยได
3. มนุษยกับความคิด
ภาษาสามารถมีอิทธิพลกับมนุษยดวยการสรางมโนทัศนหรือความคิด อยางไรก็ดี สิ่งที่นาสนใจศึกษาคือ ธรรมชาติ
ของมนุษย และระดับอิทธิพลของความคิดที่มีผลกับมนุษย ในขณะที่ความคิดถือวาเปนการแสดงความมีอยูของมนุษย เปนการ
แสดงเจตจํ านงคและเสรี ภาพของมนุษยวามีตัวตนปรากฏบนโลกใบนี้ โดยนักปรัชญาที่ใ หความสําคัญกับ ความคิดนั่ นก็คื อ
เรแนอร เดสการต ซึ่งเรเนอร เดสการต ไดกลาวไววา ฉันคิดฉันจึงมีอยู (cogito ergo sum) ซึ่งมิเชล ฟูโกต ไดเห็นดวยกับการ
ใหความสําคัญของความคิดกับตัวตน โดยมิเชล ฟูโกตกลาวไวดังนี้คือ อัตตา (ตัวตน) มีลักษณะสําคัญคือ ความคิดที่เปนอิสระ
และความสามารถในการวิพากษวิจารณและความสามารถในการเจริญสติ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 191) ซึ่งรูปแบบการ
ใหความสําคัญของภาษากับความคิด สามารถอธิบายไดโดยกระบวนการทางจิตวิทยา ยกตัวอยางเชน วาทกรรมวา ผูหญิงเปน
เพศที่ออนแอ เปนวาทกรรรมที่ สรางขึ้นโดยเพศชายเพื่อกดเพศหญิงใหไมไดทํางานในสวนที่ สําคัญ โดยสรางการอธิบายถึ ง
ความดอยความสามารถของผูหญิง เปนตน
ดัง นั้ นเพื่ อลดบทบาทของภาษากั บ การมี อัต ตาหรื อการยึด ติ ดในมนุษย มิ เ ชล ฟู โกต เสนอไม ให ค วามสํ าคั ญ กั บ
ความคิดที่สุดขั้วดานใดดานหนึ่ง และไมใหยึดติดกับความหมายที่ตายตัวของคูตรงขาม แตพยายามที่จะเสนอขอถกเถียงวา
ความคิดตางๆ ไมมีมีความหมายสําเร็จรูป หรือมีความหมายอยูกอน หากลวนแตมีความหมายที่ถูกสรางขึ้นมาทั้งสิ้น (อานันท
กาญจนพันธุ, 2555: 13)
ในขณะเดียวกัน พระธรรมกีรติมีมุมมองดานมนุษยแตกตางกันโดยพระธรรมกีรติกลาววา มนุษยมีองคประกอบของ
กายกับจิต และทั้งสองสวนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพื่อการเขาถึงความรู 2 รูปแบบดวยกันคือ ประจักษ (Perception)
และ อนุมาน (Inference) (Dunne, John D, 2004 : 793) และเมื่อกายและจิตทํางานรวมกัน มนุษยผูนั้นจะเขาถึงสภาวะ
ของตนเอง พระธรรมกีรติเรียกวา การเปดเผยตนเอง sva-prakasa (self-revelation) (Rajendra Prasad, 2002 : 16) เปน
การตระหนักรูในสภาวะ (Sarupa) ของวัตถุในฐานะ สิ่งที่มันเปน (As it is) มากกวา มันเปนอะไร (What it is) ทําใหการ
ตระหนักรูเนนการรับรูในแตละชวงขณะ เพราะถาไมใชการรับรูในขณะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไดรับอิท ธิพลจากความคิดหรือ
ความทรงจํา (Rajendra Prasad, 2002 : 11) เครื่องมือของความรูแบบประจักษ (Perception) คือการอาศัยการรับรูโดย
ประสาททั้ง 6 (ประสาทสุดทายคือ จิตซึ่งแตกตางจากตะวันตก) และ ประสบการณที่เกิดจากความรูแบบประจักษ รวมถึง
สัญญา ก็จะเปนวัตถุของความรูแบบอนุมาน โดยอนุมาน (Inference) คือกระบวนการคิด เปนกระบวนการเขาถึงความเปน
จริง (Reality) โดยทางออม ผานกระบวนการตรรกศาสตร การอนุมานเปนสวนหนึ่งของรูปแบบที่ปรากฏในการใชภาษา
พระธรรมกีรติไดอธิบายประเภทของประจักษ (Perception) มี 4 ประเภท (S.R. Bhatt and Anu Mehrotra,
2002 : 44-48) ไดแก (1) การรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Indriya Pratyaksa) โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 Cognitive Sense)
นี้จะทําหนาที่เปนสื่อกลาง ระหวางจิตของผูรู (the Subjective Consciousness) กับสภาวะความเปนจริงของวัตถุนั้นๆ (The

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1377

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

Objective Reality lying outside) โดยไมผาน การสื่อสาร (Non-Verbal) (2) การรับรูโดยจิต (Manasa Pratyaksa) จะ
เกิ ด ตามการรั บ รู ผ า นประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง 5 (Indriya Pratyaksa) อย างกระชั้ นชิ ด เป นการรั บ รู โ ดยใจ (3) สวสั ง เวทนา
(Svasamvedana) คือหมายถึง การจิตสํานึก (All Consciousness), การรับรู (Citta) และ Mental States (Caitta) (4) โยคี
ประจักษ คือ ความรูของโยคีผูไดฌาน Yogi Jnana เทียบเทากับ ปญญาญาณ (Intuition)
การอนุมานประมาณของพระธรรมกีรติมีองคประกอบพื้นฐาน 3 อยางดวยกัน คือ (1) ประธาน (Subject) หรือ
เรียกวา คุณลักษณะที่ถูกครอบครอง (Quality-Possessor) (2) ขอสรุป ขอยืนยัน (Predicate) หรือเรียกวา คุณลักษณะ
(Quality)และ (3) เหตุผล หลักฐาน (Evidence) โดยมีรูปบบความสัมพันธดังนี้คือ S is P because E (Dunne, John D,
2004 : 906-922)
ความคิดของมนุษยตามแนวคิดของพระธรรมกีรติอยูในรูปแบบของการอนุมาน โดยพระธรรมกีรติเรียกการอนุมาน
ประเภทนี้วา การอนุมานเพื่อตนเอง (Inference for Oneself) ซึ่งมีอยูดวยกัน 3รูปแบบคือ (Bimal Krishna Matilal, 1998
: 108) (1) การอนุมานถึงธรรมชาติของวัตถุนั้น (Svabhava Hetu) หรือเอกลักษณของแตละสิ่งในฐานะธรรมชาติของสิ่งๆนั้น
(Rajendra Prasad, 2002 : 86-87) (2) การอนุมานโดยอางผลลัพธเปนเหตุผล (Kārya Hetu และ (3)การอนุมานโดนอิงใน
ฐานะไมสามารถรับรูได (Anuphlabdhi Hetu) การอางเหตุผลในฐานไมถูกรับรู (Anuphlabdhi Hetu) (Bimal Krishna
Matilal, 1998 : 114)
จากการศึกษาความสัม พันธระหวางประสบการณและความคิดตามแนวคิดของพระธรรมกี รติ ทําใหพ บวา แมวา
ภาษาจะมีผลกับความคิดของมนุษย แตความคิดเปนเพียงสวนหนึ่งของมนุษย การที่มนุษยจะเขาใจตนเอง,มีตัวตนและเขาใจ
สิ่งอื่นๆที่มีอยูจริง ตองอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 6 รวมดวย
4. ชุดความรูกับมนุษย
อิทธิพลของภาษาตออํานาจสามารถเกิดขึ้นไดผานทางการกําหนดชุดความรูในสังคม มิเชล ฟูโกตกลาววา รูปแบบ
การจัดระเบียบเปนผลมาจาก “กรอบความรู (Episteme)” ที่ เกิดขึ้นในแตละยุคสมั ย (อานันท กาญจนพั นธุ, 2555: 49)
กรอบความรู เกิดขึ้นโดยผูมีความสามารถในการใชภาษา โดยผูที่มีความสามารถในการใชภาษาจะสามารถสรางแนวคิด ที่
เชื่อมโยง ซึ่งมีผลตอผูรับสาร ในขณะเดียวกัน พระธรรมกีรติกลาววา ภาษาสามารถสื่อสารสิ่งตางๆ โดยขึ้นอยูกับเจตนาของผู
สงสาร อยางไรก็ดีผูรับสารสามารถตรวจสอบและเลือกที่จะรับได นั่นก็คือ ชุดความรูไมใชผูเลือกผูรับสาร ผูรับสารเปนผูความรู
ดังนั้นภาษาจึงไมสามารถมีอํานาจผานการสรางความรูใดๆกับมนุษยได ถามนุษยผูนั้นไมยอมรับ
เนื่องจากมิเชล ฟูโกตเชื่อวา การติดชุดความรูที่เกิดขึ้นโดยความสามารถใชภาษาของผูมีอํานาจ ดังนั้น เพื่อปองกั น
การสรางความสัมพันธเชิงอํานาจผานภาษาในชุดหนึ่งๆ มิเชล ฟูโกตจึงเสนอวา ภาษาหรือวาทกรรมไมควรติดภายใตกรอบ
ความรูแบบใดแบบหนึ่ง (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 60) ซึ่งจากแนวคิดนี้สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่วา มิเชล ฟูโกตเชื่อวา
มนุษยเปนผูรับแบบตั้งรับ (Re-active) และพยายามสรางความสมดุลในการรับสาร โดยการตรวจสอบเชิงปฏิเสธ ยกตัวอยาง
เชน เมื่อภาษาในงานศาสนามีไวเพื่อใหยกเพศชายใหมีสิทธิและอํานาจสูงกวาเพศหญิง ดังนั้นเพื่อสรางความสมดุล โดยการ
ปฏิเสธิงานในภาษาศาสนาและ เชื่อวาเพศหญิงมีอํานาจมากกวาผูชาย
แมวาในการสื่อสารเกิดขึ้นจากเจตนาของผูสงสารเปนหลัก แตพระธรรมกีรติเชื่อวามนุษยมีความสามารถเลือกชุด
ความรูได (Pro-active) ดวยการตรวจสอบชุดความรูผานประสบการณ โดยเริ่มตนใหตรวจสอบฐานประสบการณของเราวาผิด
หรื อถู ก หรื อเรี ย กว าความสํ าคั ญ ผิ ด (Error) และการสื บ ความคิด เรื่ องผิ ด พลาด หรื อเรีย กว า การเข าใจผิ ด (Mistake)
ความสําคัญผิด (Error) (David J. Kalupahana, 1999 : 41) สัมพันธกับภาพปรากฏ คือ การรูที่เกิดจากการเขาใจผิด เมื่อสิ่ง
ที่ปรากฏและรับรูไมตรงกับสิ่งที่มีอยูจริง เชน การเห็นเงาน้ํา ในทะเลทราย หรือการเห็นงูเปนเชือก เชือกเปนงู เปนตน และ
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การเขาใจผิด (Mistake /Mithyã) เกิดจากการสืบความคิดผิดพลาด กลาวคือเมื่อผูรูเขาไปกระทบวัตถุที่ถูกรู จิตเกิดการเขาใจ
ผิดในสภาวะของวัตถุที่ถูกรู ดังนั้นจึงเกิดการเขาใจไมตรงกับสิ่งที่วัตถุที่ถูกรูปรากฎออกมาจริง (José Ignacio Cabesón,
1956 : 122)
จะเห็นไดวากรอบความรูที่ภาษาสรางขึ้น ไมสามารถมีอิทธิพลไดเพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระภาพ ในการเลือก
รูปแบบและเปาหมายการดําเนินชีวิตของตนเอง และเพื่อสนับสนุนรูปแบบและเปาหมายการดําเนินชีวิตนั้นตองการ มนุษยก็
จะสามารถเลือกชุดความรูได
5. สรุป
จากการศึกษาอิทธิพลของภาษาตออํานาจ ใน 3 มุมมอง ไดแก ภาษากับความเปนจริง, มนุษยกับความคิด และชุด
ความรูของมนุษย พบวา การที่นักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เชื่อวา ภาษามีความสําคัญกับความเปน
จริง สิง่ ใดที่ภาษาสื่อสารไดสิ่งนั้นคือสิ่งที่เปนจริง หรืออีกนัยนึงคือ เพราะสิ่งนั้นเปนจริงจึงเกิดการเลาและการสื่อสารได และ
เมื่อมนุษยสื่อสาร สารที่ไดรับจะมีผลตอความคิดและการตัดสินใจ การคิดเปนกระบวนที่สําคัญทั้งหมดในการตรวจสอบวาสิ่ง
นั้นเปนจริง และประการสุดทายคือ ภาษาสงสารใหมนุษยผานชุดความรูตางๆ โดยเขาไปมีผลตอกระบวนการคิดของมนุษย
อยางทันที
จากการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดของพระธรรมกีร ติ ทําใหพบวา ภาษามีความสัมพันธกับความเปนจริงในรูปแบบ
สมมุติ ภาษาไมไดสื่อสารสิ่งที่เปนจริงไดทั้งหมดเปนเพียงการสมมุติสภาวะของสิ่งๆนั้นในแตละชวงขณะเพื่อเปนสัญลักษณใน
การสื่ อสารรวมกั น, มนุษยส ามารถเลือกและตรวจสอบสารว าถูกต องหรื อไมไ ดโดยการใชประสบการณของตนเอง ทั้ งทาง
รางกายและจิตไมใชเฉพาะความคิดเพียงอยางเดียว และ มนุษยสามารถเลือกชุดความรูที่ตนเองตองการจะรับ ดังนั้นภาษา
ไมใชสิ่ งที่มีผ ลในการกําหนดความรูของมนุษย วัตถุ ประสงคในการดํารงชีวิต ของผู นั้นตางหากที่ เปนตั วกําหนดชุดความรู ที่
มนุษยผูนั้นตองการ
จึงจะเห็นไดวา ภาษาเปนเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารระหวางมนุษยเพื่อใชในการดํารงชีวิต มนุษยมีสิทธิเลือกในการ
ใชเครื่องมือนี้ ถามนุษยสามารถใชภาษาในฐานะเครื่องมือไดดี ภาษาก็ไมสามารถมีอิทธิพลกับมนุษยได ไมวาจะเปนทั้งการเขา
ใจความเปนจริงแบบยึดติด, การเขาใจควบคุมความคิด และการเลือกชุดความรูที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งรวมแลวกลาวคือ การ
ที่มนุษยถูกอิทธิพลของภาษาครอบงําไดนั้น ทั้งนี้เพราะมนุษยยึดติดในสิ่งสมมุติที่ปรากฏผานภาษา มนุษยจึงถูกอํานาจของ
ภาษาครอบงํา การป องกั นไม ใ ห เ ปนผู ที่ ถู กครอบงํ าโดยภาษาได นั้น มนุษย ผู นั้นต องเป นผู ที่ ส ามารถเข า ใจอิ ส รภาพและ
เปาหมายชีวิตของตนเองที่ถูกตอง, มีสติในการรับรูและตรวจสอบขาวสาร มีจิตใจที่ปราศจากอคติ และมีความตระหนักรูถึง
ความไมเที่ยงอันเปนลักษณะหลักของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบความเชื่อและภาพสะทอนอัตลักษณของสังคมญี่ปุน โดยแบงการวิเคราะห
ออกเปน 2 ประเด็นที่ตอเนื่องกัน ไดแก ประเด็นแรก ศาสนาชินโตแบบชาวบานในฐานะที่เปนระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคม
ญี่ปุนที่เกิดจากการผสมผสานความเชื่อจากสามที่มา ไดแก ความเชื่อของศาสนาชินโต ลัทธิขงจื้อ และพุทธศาสนาเขาไวดวยกัน
อยางสอดคลองกลมกลืน พบวา ศาสนาชิ นโตแบบชาวบ านเปนระบบความเชื่อที่ ไม สนใจเรื่องโลกหนา เคารพบรรพบุร ุ ษ
จงรักภักดีตอเทพเจาและองคจักรพรรดิ รักในธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีชีวิตที่เรียบงาย และเขาใจธรรมชาติข องมนุษยวาเปน
คนดี ประเด็นที่สอง บูชิโด : ภาพสะทอนศาสนาชินโตแบบชาวบาน จากการศึกษาพบวา ลัทธิบูชิโดหรือวิถีแหงนั กรบ ไดรับ
อิทธิพ ลของระบบความเชื่อของสั งคมญี่ปุนที่เรี ยกวาศาสนาชิ นโตแบบชาวบ าน ดังนั้ น ลั ทธิบู ชิโดจึ งเป นได ท ั้งตั วแทนและ
ตัวอยางที่สามารถสะทอนภาพอัตลักษณของสังคมญี่ปุนไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: ระบบความเชื่อ ศาสนาชินโตแบบชาวบาน ลัทธิบูชิโด
Abstract
The purpose of this article is to study the belief system and reflection of Japanese society. This
study is divided into 2 parts including 1) Popular Shintoism as the basic belief system of Japanese society,
resulting from the combination of beliefs harmoniously from the three sources such as, The beliefs of
Shintoism, Confucianism, Buddhism. There are the belief system that ignore the world, Respect for ancestors,
Loyalty to gods and emperors, love in nature, simple life and Understand human nature as a good person.
2) Bushido : Reflections on Popular Shintoism according to the study Bushido or the way of the warriors
Influenced by Popular Shintoism, so Bushido is a representative and examples that reflect the identity of
the Japanese society as well.s
Keywords: belief system, Popular Shintoism, Bushido
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1. บทนํา
ประเทศญี่ปุนเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก เนื่องจากเปนสังคมที่เปดกวาง
ในการยอมรับวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนอิทธิพลความเชื่อจากประเทศจีน
เกาหลีและวิทยาการความรูใหมๆจากชาติตะวันตก สิ่งที่นาสนใจก็คือคนญี่ปุนไมไดรับเอามาใชในแบบเดิมทั้งหมด แตมีการ
ปรับเปลี่ยนดัดแปลงวัฒนธรรมเหลานั้นใหสอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบญี่ปุน จนเกิดเปนการผสมผสานวัฒนธรรมเกากับ
ใหมเขาดวยกันอยางกลมกลืนและสรางสรรค
คําถามที่นาสนใจก็คือ เพราะเหตุใดสังคมญี่ปุนจึงสามารถยอมรับความเชื่อที่แตกตางจากความเชื่อดั้งเดิมของตนได
ยิ่งไปกวานั้นกลับสามารถผสมผสานความเชื่อเหลานั้นใหสอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบญี่ปุนไดอยางสรางสรรคและเกิด
ประโยชนกับสังคมญี่ปุนเองอีกดวย ผูเขียนหมายถึงศาสนาชินโตจะเปนศาสนาดั้งเดิมและอาจกลาวไดวาเปน ศาสนาประจํา
ชาติของญี่ปุนแตกลับยอมรับลัทธิความเชื่ออื่นที่เขามาภายหลัง ไดแก พระพุทธศาสนา และลัทธิขงจื้อในคริสตศตวรรษที่ 6
รวมถึงคริสตศาสนานิกายคาธอลิคที่เขามาในคริสตศตวรรษที่ 17 ตามลําดับ หากศึกษาประวัติศาสตรศาสนาของญี่ ปุนในอดีต
จะพบวาเกิดความขัดแยงระหวางศาสนานอยมาก ดังนั้นการยอมรับความเชื่ อที่แตกตางและเปดพื้นที่ใหกับศาสนาความเชื่อ
อื่นๆ ยกตัวอยางเชน การใหผูที่นับถือศาสนาความเชื่อที่ตางกันแตงงานกันไดอยางเสรี และการไมสอนเรื่องศาสนาในโรงเรียน
เปนตน ผูเขียนเห็นวานี่คือลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของสังคมญี่ปุนซึ่งคลายคลึงกันในหลายๆประเทศในแถบเอเชีย
รวมถึงประเทศไทย
บทความนี้ผูเขียนสนใจศึกษาระบบความเชื่อและภาพสะทอนอัตลักษณของสังคมญี่ปุนรวมสมัย โดยพิจารณาผาน
ความเชื่อจากสามที่มาไดแก ความเชื่อของศาสนาชินโต ลัทธิขงจื้อ และพุทธศาสนา เนื่องจากผูเขียนเห็นวาความเชื่อทั้งสาม
คือระบบความเชื่อที่เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมญี่ปุน หากเราตองการที่จะเขาใจจิตวิญญาณของคนญี่ปุน เราจําเปนตอง
เขาใจอุดมการณเหลานี้เสียกอน มีผูกลาววา ถาเปรียบวัฒนธรรมญี่ปุนใหเปนเสมือนตนไมตนหนึ่งแลว ลัทธิชินโตจะเปนลําตน
รากแกวที่แข็งแรง ลัทธิขงจื้อเปนเสมือนกิ่งกานสาขาและใบไม สวนศาสนาพุทธก็จะเปนดอกและผลที่สวยงามของตนไมนั้น
จักรพรรดิเมอิทรงพระราชนิพนธโคลงบทหนึ่งที่วา “ขอใหญี่ปุนเปนรัฐชาติในอุดมคติ รูจักแยกแยะนําความดีออกมาจากความ
ชั่ว เมล็ดพืชของตนไมตางดินแดนนั้นจะไมเคยเหี่ยวเฉาตายไปในสวนญี่ปุน” (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2534: 33)
ผูเขียนเห็นวาโคลงบทนี้เปรียบเมล็ดพืชของตนไมตางดินแดนคือพุทธศาสนา และลัทธิขงจื้อที่เจริญงอกงามในสวน
ญี่ปุนซึ่งก็คือศาสนาชินโต โดยมีการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย กลาวคือมีศาสนาชินโตเปนรากฐานที่มีความสําคัญ
ที่สุด โดยมีลัทธิขงจื้อเปนกิ่งกานสาขา และพุทธศาสนาเปนดอกผลที่งดงาม
2. ศาสนาชินโตแบบชาวบาน : ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุน
ผูเขียนเห็นวาระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุนเกิดจากการผสมผสานความคิดความเชื่อจากสามแหลงที่มาเขา
ไวดวยกันอยางสอดคลองกลมกลืนและเป นระบบ ไดแก ความเชื่อของศาสนาชินโต พุทธศาสนา และลัทธิขงจื้อ ผูเขียนขอ
เรียกระบบความเชื่อแบบนี้วา “ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” (Popular Shintoism) โดยจะเปรียบเทียบใหเห็นอุดมการณ
ความเชื่อทั้งสามมีสวนที่คลายคลึงจนสามารถหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกันไดอยางไร ดังนี้
2.1 ศาสนาชินโต คําวา “ชินโต” นี้ถูกสรางขึ้นเพื่อใชเรียกความเชื่อดั้งเดิมที่มีพื้นฐานอยูบนการบูชาเทพเจาหรือ
“คามิ” (Kami) โดยมาจากตัวอักษรจีนสองตัวคือคําวา ชิน (神 ) และ โต (道) ที่แปลวาวิถีทาง รวมแลวหมายถึงวิถีทางของ
เทพเจา (วรวรรณ เฟองขจรศักดิ์, 2552: 21) ปจจุบันชินโตถือใหเปนลัทธิความเชื่อพื้นเมืองประจําประเทศญี่ปุน ซึ่งพิธีกรรม
ของชินโตนี้มาจากวัฒนธรรมทองถิ่นและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆในยุคกอนประวัติศาสตร มีตํานานเชื่อวาคนญี่ปุนสืบสายเลือด

1382 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

มาจากเทพพระอาทิตยเทพผูสรางสูงสุด เปนผูสรางเกาะญี่ปุน และชาวญี่ปุนทั้งหลายเปนลูกหลานของพระอาทิตย คือ อามา
เตระสุโอมิคามิหรือสุริยเทพี กับซีกิโยมิหรือจันทรเทพ เปนตน นอกจากนั้นยังมีเทพประจําสิ่งตางๆในธรรมชาติอีกเปนจํานวน
มาก ดังนั้นชินโตจึงสอนใหบุคคลเคารพบูชาธรรมชาติ เชนเดียวกับองคจักรพรรดิที่เชื่อวาสืบเชื้อสายมาจากเทพเจา
แนวคิดสําคัญของชินโตที่ตอมามีผลอยางมากตอคานิยมของคนญี่ปุน ไดแก 1) แนวคิดเรื่องความตาย ชินโตไมสนใจ
เรื่องโลกหนา เนื่องจากเชื่อวา วิญญาณเปนอมตะ และดวงวิญญาณจะคอยปกปองวงศตระกูลของตนอยูเสมอ 2) การเคารพ
บูชาบรรพบุรุษ จงรักภักดีตอเทพเจาและจักรพรรดิ เนื่องจากเชื่อวาองคจักรพรรดิคือผูสืบเชื้อสายมาจากเทพเจา 3) การบูชา
คนที่มีความจริงใจกลาหาญ คนญี่ปุนมีลักษณะที่เปนชาตินิยมคอนขางสูง ผูใดสละชีวิตใหกับประเทศชาติหรือองคจักรพรรดิ์ ผู
นั้นจะไดรั บการยกย องใหเ ป นวี รบุ รุ ษ 4) ความรั กในธรรมชาติ เนื่ องจากศาสนาชินโตเชื่อในเทพเจ าซึ่ง เป นเทพที่ มี อยู ใ น
ธรรมชาติ ดังนั้นจะเห็นไดวา ทหารญี่ปุนจึงรบดวยความกลาหาญ เพราะวาหากตายไปก็จะมีผูเคารพบูชาเยี่ยงวีรบุรุษ คําสอน
เหลานี้มีผลทําใหคนญี่ปุนเปนคนรักชาติ รักบรรพบุรุษของตนอยางยิ่ง เกิดเปนหลักธรรมประจําใจที่เรียกวา “บูชิโด” ซึ่งเปน
วิถีทางแหงนักรบของชาวญีป่ ุนที่ผูเขียนกลาวไวในหัวขอสุดทาย
ลักษณะของความเปนชินโตอยูในจิตสํานึก วัฒนธรรม ประเพณี และการดําเนินชีวิตของคนญี่ปุนใน 4 รูปแบบไดแก
1) ชินโตแหงราชสํานัก (Shinto of the Imperial House) ชินโตกลุมนี้มีศูนยกลางอยูที่การประกอบพิธีกรรมถวาย
ดวงวิญญาณของบรรพชนของพระจักรพรรดินับตั้งแตสมัยโบราณเปนตนมา โดยพระจักรพรรดิจะเปนผูทรงประกอบพิธีกรรม
ในปจจุบันประเพณีนี้ยังมีอยู รัฐรับรองและสนับสนุนและวางขอบังคั บใหนักบวชซึ่งเปนคนของราชการปฏิบัติกิจเฉพาะทาง
ราชการ แตไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม
2) ชินโตศาลเจา (Shrine Shinto) ชินโตกลุมนี้เปนการผสมผสานระหวางความเชื่อแบบชินโตในสมัยโบราณกับ
ความเชื่อแบบชินโตในปจจุบัน ระบบความเชื่อและพิธีกรรมของทั้งสองแบบถูกนํามาปฏิบัติรวมกันที่ศาลเจาเพื่อบูชาเทพเจา
ซึ่งเปนที่สิงสถิตของกามิและเปนที่สําหรับสวดมนตภาวนา
3) ชินโตนิกาย (Sect Shinto) หมายถึง กลุมกระบวนการทางศาสนาที่อิงอยูกับศาสนาประจําชาติของญี่ปุน แตแยก
เปนนิกายตางๆกันซึ่งสวนมากมีกําเนิดในศตวรรษที1่ 8 จนถึงชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 อันเปนชวงสุดทายของยุคเอโด ที่
มีระบบการปกครองแบบเจาขุนมูลนาย จนกระทั่งถึงชวงตนของยุคเมจิ รัฐบาลของยุคเมจิที่เกิดขึ้นใหมไดสรา งชินโตของรัฐ
ขึ้นมา และใหกลุมศาสนาเหลานี้อยูภายใตการปกครองของชินโตของรัฐโดยอนุญาตใหทําพิธีกรรมตางๆ ลักษณะของชินโต
กลุมนี้คือ ความสนใจเกี่ยวกับปญหาในชีวิตประจําวันและสวัสดิภาพของมนุษยในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในชุมชนชาวกสิกรรม
4) ชินโตพื้นบาน (Folk Shinto) ชินโตกลุมนี้นําเอาความคิดของพุทธศาสนา ศาสนาเตา และศาสนาขงจื๊อ มา
ผสมผสานกับความเชือ่ แบบชินโต เกิดเปนแนวคิดแบบไสยศาสตรผสมกับหลักปฏิบัติทั่วไปของชาวบาน ชวยเสริมความมั่นคง
ทางจิตใจ ทําใหคนรูสึกปลอดภัยจากอันตราย กลายเปนวิถีชีวิตประจําวันมากกวาศาสนา (มธุรส ศรีนวรัตน, 2548: 6-7)
แมชินโตทั้งสามประเภทแรกจะยังมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนญี่ปุนในปจจุบันอยูบาง แตผูเขียนเห็นวาความเขาใจ
ชินโตแบบพื้นบาน (Folk Shinto) นั้ นมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนญี่ปุนมากที่สุด เนื่องจากเปนระบบความเชื่อพื้นฐานที่อยู
เบื้องหลังจิตวิญญาณหรืออุดมการณที่สามารถสะทอนภาพอัตลักษณสังคมญี่ปุนรวมสมัยไดชัดเจนที่สุด กลาวคือ ชินโตแบบนี้
เกิดจากการนําความคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมตางชาติ เชน พุทธศาสนา ศาสนาเตา และศาสนาขงจื๊อมาผสมผสานกับ ความ
เชื่อดั้งเดิมของตน จึงถือเปนลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมตางชาติในญี่ปุนวาไดถูกญี่ปุนดัดแปลงใหเปนศาสนาตามแบบของ
ญี่ปุนเอง จนมีความแตกตางไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งมีสวนตอการพัฒนาญี่ปุนใหแตกตางไปจากประเทศที่เปนแมพิมพทาง
วัฒนธรรมของญี่ปุนเปนอยางมาก (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2534: 35)
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ภาพที่ 1 : ซุมประตูของศาลเจาอิสึกุชิมะ สัญลักษณที่สําคัญของชินโต
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki
2.2 พุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศญี่ปุนโดยผานทางจีนและเกาหลีตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 6 ในสมัย
พระจักรพรรดิกิมเมจิแตภายหลังที่พระองคสิ้นพระชนม พระจักรพรรดิองคตอๆ มาก็มิไดใสพระทัยในพระพุทธศาสนาปลอย
ใหพระพุ ทธศาสนาเสื่อมโทรมลง จนถึง สมัยจักรพรรดินีซุยโกสถาปนาเจาชายโชโตกุ เปนผูสําเร็จราชการแผ นดิน เมื่ อ พ.ศ.
1135 เจาชายพระองคนไี้ ดวางรากฐานการปกครองประเทศญี่ปุน และสรางสรรควัฒนธรรมพรอมทรงเชิดชูพระพุทธศาสนา
หลังจากเจาชายโชโตกุสิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. 1165 พระพุทธศาสนาก็ถูกแบงออกเปนหลายนิกาย พระพุทธศาสนาหยุดชะงัก
ความเจริญกาวหนามาตลอด เนื่องจากนโยบายการปกครองประเทศบีบบังคับทางออมจนถึงยุคเมอิจิ พระพุทธศาสนาก็ยิ่ง
เสื่อมลงไปอีก ราชสํานักมีนโยบายลมลางพระพุทธศาสนา ลัทธิชินโตไดรับความนิยมนับถือแทนพระพุทธศาสนา
ขอสังเกตที่นาสนใจคือ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ศาสนาชินโตที่เคยขัดแยงกับพระพุทธศาสนาแตเริ่มแรก ได
คอย ๆ ปรับแนวความคิด หลักปรัชญาใหผสมกลมกลืนกับพระพุทธศาสนา มีการอธิบายพระเจาของชินโตวาเปนพระโพธิสัตว
ในศาสนาพุทธนั่นเอง ประชาชนของญี่ปุนจึงมีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาชินโตควบคูกันไป สังเกตไดจาก
โบสถของพระพุทธศาสนาจะมีรูปพระเจาของศาสนาชินโตรวมอยูดวยเสมอ เชน มีรูปเทพีอะมะเตระสุโอมิกามิ (ซึ่งลัทธิชินโต
เคารพนับถือวาเปนผูสรางประเทศญี่ปุน) ประดิษฐานอยูในโบสถ พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุนอธิบายวาเทพีองคนี้ เปนการอวตาร
ของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (พระกวนอิมโพธิสัตว) ลักษณะพุทธศาสนาในญี่ปุนจึงมีการปฏิบัติที่แปลกแตกตางกวาประเทศ
ในเอเซียทั่วไป (พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, 2543: 50)
ปจจุบันชาวญี่ปุนนับถือพระพุทธศาสนาควบคูไปกับชินโต พระพุทธศาสนาแบงออกเปนหลายนิกาย ไดแก 1) นิกาย
เทนได (เทียนไท) 2) นิกายชินงอน 3) นิกายโจโด (สุขาวดี) 4) นิกายนิชิเรน สวนนิกายที่มีความสําคัญที่สุดคือ 5) นิกายเซน
(ธยาน หรื อ ฌาน) นิ กายนี้ ถื อว า ทุ กคนมี ธาตุ พุ ท ธะอยู ใ นตั ว ทํ าอย างไรจึ ง จะให ธาตุ พุ ท ธะนี้ ป รากฏออกมาได โดย
ความสามารถของตัวเอง สอนใหดําเนินชีวิตอยางงาย ใหเขาถึงโพธิญาณอยางฉับพลัน นิกายนี้คนชั้นสูงและพวกนักรบนับถือ
มาก ถือเปนตนกําเนิดของลัทธิบูชิโด
อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา คําสอนและหลักธรรมของพุทธศาสนานิกายเซนนาจะเปนความเชื่อพื้นฐานตอคนญี่ปุนที่
สําคัญมากที่สุด เนื่องจากจะเห็นไดวา ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุนลวนไดรับอิทธิพลมากจากอิทธิพลทางความคิดความเชื่อจากนิกาย
เซน ยกตัวอย างเชน พิ ธีช งชา การจัด ดอกไม การจัด สวน ภาพวาด โคลงกลอน การแสดง และดนตรี เป นตน เนื่องจาก
ความคิดหลักของเซนในศิลปะเหลานี้ก็คือ ความเรียบงายธรรมดา แตก็พิถี พิถันแสดงความรักในธรรมชาติ การเขาถึงและ
พยายามกลมกลืนกับธรรมชาติ ดูแลวกอใหเกิดความสงบในจิตใจ (อุดมศักดิ์ จันทรกลัด, 2535: 146)
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แนวคิดสําคัญของพุทธศาสนานิกายเซนที่ตอมามีผลอยางมากตอคานิยมของคนญี่ปุน ไดแก สุญญตา หรือความวาง
เซนมองวามนุษยมิใชศูนยกลางแหงจักรวาล สรรพสิ่งลวนตองอิงอาศัยซึ่งกันและกัน และเชื่อวาสรรพสัตวมีพุทธภาวะอยูในตัว
อยูแลว การบรรลุซาโตริก็คือการเห็นตามความเปนจริงของโลกและชีวิตโดยที่โลกและชีวิตนั้น คือ ความวาง ในเมื่อวางจาก
ตัวตนแลว ก็จะวางจากการยึดติด เมื่อวางจากการยึดติดยอมเขาถึงความวางในที่สุด สําหรับเซนแลว การบรรลุซาโตริคือการรู
แจงแหงสัจธรรม กลาวคือ เปนการทําลายอวิชชา ตัณหา และอุปทาน กาวพนทวิลักษณะ มองเห็นสรรพสิ่งเปนหนึ่งเดียว ไมมี
การแบงแยกระหวางผูรูกับสิ่งที่ถูกรับรู เนื่องจากความวางนั้นเปนหนึ่งเดียวกัน (มัสยา นิรัติศยภูติ, 2554: 8) โดยการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุซาโตริของทั้งสํานักโซโตและรินไซ มี 3 ประการ ไดแก 1) ซาเซ็น (Zazen) คือการนั่งสมาธิ 2) ซันเซ็น (Sanzen)
คือการพิจารณาปริศนาธรรมหรือเรียกวา โคอัน (Koan) และ 3 ) มนโด (Mondo) คือ การถามตอบอยางฉับพลัน โดยไมผาน
การใชความคิดพิจารณาปริศนาธรรมอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 2 : ทานโดเก็น คิเก็น ปรมาจารยแหงนิกายโซโตเซ็น (ค.ศ.1200-1253)
ที่มา : http://chanacademy.org.au/buyresolved/10masters.html
2.3 ลัทธิขงจื้อ ลัทธิขงจื้อไดรับการเผยแพรในญี่ปุนตัง้ แตศตวรรษที่ 6 ในระยะเวลาใกลเคียงกับที่พุทธศาสนาเขามา
ลัทธิขงจื้อไดรับการอบรับเปนอยางดีจากเขาชายโซโตกุ โดยปรับใชแนวคิดของลัทธิขงจื้อชวยรวมประเทศญี่ปุนใหเปนปกแผน
เชนเดียวกับที่ประเทศจีนใชแนวคิดของขงจื้อเปนหลักในการปกครองบริหารประเทศใหเปนปกแผน อิทธิพลของแนวคิดแบบ
ลัทธิขงจื้อเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยโทกุงาวะ แบงคนในสังคมออกเปน 4 ชนชั้น คือ ซามูไร ชาวนา ชางฝมือ พอคา (Shi-No-KoSho) การแบงขึ้นอยูกับหนาที่และประโยชนของคนกลุม นั้นๆ กลาวคือ ซามูไร ถือวามีฐานะสูงสุด เพราะทําหนา ที่ปองกั น
ประเทศ รองลงมาคือชาวนาเปนชนชั้นที่สองเพราะทําหนาที่ผลิตขาวเพื่อเลี้ยงสังคม ชางฝมือทําหนาที่ผลิตงานศิลปและเครื่อง
อเครื
มื ่องใช ในขณะที่พอคาเปนชนชั้นลาสุดของสังคม เปนเพียงคนกลางนําสินคาจากที่หนึ่งไปขายอีกทีห่ นึ่ง
นอกเหนือจากอิทธิพลของศาสนาชินโตและพุทธศาสนานิกายเซ็นที่เปนความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญของสังคมญี่ปุนแลว
ผูเขียนเห็นวาลัทธิขงจื้อเขามามีอิทธิพลตอคานิยมความเชื่อของคนญี่ปุนอยูไมนอยเชนกัน กลาวคือ ลัทธิขงจื้อเขามาทีอิทธิพล
ตอจิตวิญญาณของคนญี่ปุน แตมิใชรูปแบบของศาสนา แตจะเปนรูปแบบของจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในสังคม ลัทธิขงจื้อนั้นเขา
กันไดดีกับศาสนาชินโต ในแงของคุณธรรมความดี ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว และการปฏิบัติต นในสังคม (อุดมศักดิ์
จันทรกลัด, 2535: 146)
ผูเขียนขอยกตัวอยางแนวคิดของลัทธิขงจื้อที่เปนความเชื่อพื้นฐานของคนญี่ปุนที่เขากันไดดีกับศาสนาชินโต ไดแก
แนวคิ ดเรื่ อง “เหริ น” (Ren) หมายถึงมนุษยธรรมหรือคุณธรรมที่มนุ ษยพึง ปฏิบั ติตอกัน สําหรับ ขงจื้ อเหริ นมีค วามหมาย
คอนขางกวาง ขงจื้อกลาวความหมายของมนุษยธรรมอันสมบูรณ ในคัมภีรหลุนอวี่ว เลมที่ 17 บทที่ 6 วาหมายถึง ความนอบ
นอม ความมีใจกวางขวาง ความจริงใจ ความแนวแน และเมตตาธรรม เมื่อทานมีความนอบนอม ทานจะไดรับความเคารพ
เมื่อทานมีน้ําใจกวางขวาง ทานจะเอาชนะไดทุกสิ่ง เมื่อทานจริงใจ ผูคนจะไวใจในตัวทาน เมื่อทานแน วแน ทานจะประสบ
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ความสําเร็จไดมาก เมื่อทานมีเมตตาธรรม ผูคนจะยินดีรับใชทาน (สุวรรณา สถาอานันท, 2539: 26) จะเห็นไดวามนุษยธรรม
ของขงจื้อสอดคลองและไปดวยกันไดกับแนวคิดของศาสนาชินโตเรื่องการบูชาคนที่มีความจริงใจกลาหาญ และพุทธศาสนา
เรื่องความมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว
นอกจากนั้นในศาสตรสี่แขนงที่ขงจื๊อวางรากฐานไว ไดแก วัฒนธรรม ความประพฤติ ความจงรักภักดี และ ความ
ซื่อสัตย โดยวัฒนธรรมเนนถึงการเคารพบรรพบุรุษและพิธีการโบราณ ยึดถือผูอาวุโสเปนหลัก จะเห็นไดวาคนญี่ปุนไดซึมซับคํา
สอนเหลานี้จนกลายเปนนิสัยประจําชาติหรือนิสัยประจําตัวของคนญี่ปุนไปโดยไมรูตัว ยกตัวอยางเชน การมีนิสัยที่ขยันอดทน
เอาจริงเอาจังในการทํางานอยางหนักเพื่อพัฒนาองคกรของตัวเอง ความประหยัดอดออม ความสุภาพออนนอม เปนตน

ภาพที่ 3 : ทานขงจื้อ (551 - 479 ปกอน ค.ศ.)
ที่มา : https://teen.mthai.com/variety/87274.html
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาระบบความเชื่อ“ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” เปนความเชื่อที่ผสมผสานแนวคิดของ
ศาสนาชินโต พุทธศาสนา และลัทธิขงจื้อเขาไวดวยกันอยางสอดคลองกลมกลืน ระบบความเชื่อนี้เองที่เปนรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรมญี่ปุนตามตารางสรุประบบความเชื่อที่สอดคลองของทัง้ สามทัศนะดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปความเชื่อที่สอดคลองของระบบความเชื่อ“ศาสนาชินโตแบบชาวบาน”
ระบบความเชื่อ“ศาสนา
ศาสนาชินโต
พุทธศาสนานิกายเซน
ชินโตแบบชาวบาน”
1. ไมสนใจเรื่องโลกหนา
1. ไมสนใจเรื่องโลกหนา แต
2. การเคารพบูชาบรรพบุรุษ สนใจในโลกปจจุบัน
จงรักภักดีตอเทพเจาและองค 2. ใหความสําคัญกับการ
จักรพรรดิ
ปฏิบัติธรรมที่มีความจริงจัง
3. ใหความสําคัญกับความ
3. เชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม
จริงใจ กลาหาญ
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
4. มีความรักในธรรมชาติ
4. รักในความเรียบงาย ความ
5. มองธรรมชาติของมนุษยวา กลมกลืนของธรรมชาติ
มีพื้นฐานเปนคนดี
5. มองธรรมชาติของมนุษยวา
มีพื้นฐานเปนคนดีตั้งแตเกิด มี
พุทธะอยูในตัวเอง
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ลัทธิขงจื้อ
1. ไมสนใจเรื่องโลกหนา
2. การเคารพบูชาบรรพบุรุษ
เทียนหรือสวรรค
3. ใหความสําคัญกับคุณธรรม
ความจริงใจ แนวแน
4. ไมไดกลาวถึงธรรมชาติ แต
สนใจที่ขนบจารีตมากกวา
5. มองธรรมชาติของมนุษย
วามีพื้นฐานเปนคนดีตั้งแตเกิด
สามารถขัดเกลาใหเปนคนดีได
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ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา “ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” เปนระบบความเชื่อที่ไมสนใจเรื่องโลกหนา เคารพบูชาบรรพ
บุรุษ จงรักภักดีตอเทพเจาและองคจักรพรรดิ มีความรักในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม มีชีวิตที่เรียบงาย และมองธรรมชาติของ
มนุษยวามีพื้นฐานเป นคนดี ผู เขีย นเห็นว าโลกทัศ นค วามเชื่อดังกลาวเป นพื้นฐานที่สําคัญ ของสังคมญี่ปุ น เพื่อใหเ กิดความ
ชัดเจนวาศาสนาชินโตแบบชาวบานเปนระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุนไดอยางไร ผูเขียนขออธิบายผานลัทธิบูชิโดเปน
ตัวอยาง ดังนี้
3. ลัทธิบูชิโด : ภาพสะทอนศาสนาชินโตแบบชาวบาน
บูชิโด (Bushido) หมายถึงวิถีแหงนักรบหรือซามูไร (Samurai) เกิดขึ้นมาในสังคมญี่ปุนมีพัฒนาการเกิดขึ้นระหวาง
คริสตศตวรรษที่ 9 ถึง 12 โดยมีการสืบทอดจากรุนสูรุนจึงทําใหยังดํารงอยูในสังคมญี่ปุนในปจจุบัน ผูเขียนเห็นวาบูชิโดจึง
นาจะตัวแทนและตัวอยางที่ใหภาพสะทอนอัตลักษณของสังคมญี่ปุนได เนื่องจากลัทธิบูชิโดเกิดจากอิทธิพลของศาสนาชินโต
ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อที่ผสมผสานจนเกิดเปนระบบความเชื่อวาดวยจริยธรรมของนักรบ เรียกไดวาอิทธิพลของลัทธิบูชิโด
มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของญี่ปุนเปนอยางมาก

ภาพที่ 4 : ซามุไรกลุมซัทซึมะในลัทธิบูชิโดของญี่ปุน
ที่มา : http://www.unlockmen.com/bushido/
ลัทธิบูชิโดมีจุดกําเนิดจากการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางศรัทธาในลัทธิชินโต ความเชื่อทางพุทธศาสนานิกาย
เซน และลัทธิขงจื้อ จึงถือไดวาลัทธิบูชิโดเปนตัวอยางของวัฒนธรรมญี่ปุนที่สามารถสะทอนภาพศาสนาชินโตแบบชาวบานเปน
ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ศาสนาชินโตจึงสรางใหเกิดความจงรักภักดีและความรักชาติใหแกลัทธิบูชิโด เนื่องจากศาสนาชินโตบูชาบรรพ
บุรุษและนับถือองคจักรพรรดิดุจเทพเจา ดังนั้น ซามูไรจึงจงรักภักดีตอองคจักรพรรดิและเจานาย ศาสนาชินโตเชื่อวาแผนดิน
ญี่ปุนเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และที่สถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษ ซามูไรจึงมีความรักชาติและสามารถยอมตายที่จะ
ปกปองแผนดินและองคจักรพรรดิไดตลอดเวลา
หากเราศึกษาประวัติศาสตรญี่ปุนจะเห็นไดวา ลัทธิบูชิโดอาศัยศาสนาชินโตเปนแกนนําในการปลุกระดมความรักชาติ
ในชวงกอนสงครามโลกทั้งสองครั้ง…ถึงแมวาศาสนาชินโตจะถูกกระทบกระเทือนจากการที่ประเทศญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่
สอง แตคําสอนและอิทธิพลของศาสนาชินโตยังมีอิทธิพลความรูสึกนึกคิดของคนญี่ปุน เราอาจจะพอสรุปไดวา ศาสนาชินโตได
เกิดมาพรอมกับประเทศญี่ปุน และไดปลูกฝงความรูสึก ความเปนชาตินิยมใหแกคนญี่ปุนมาจนถึงปจจุบัน (อุดมศักดิ์ จันทร
กลัด, 2535: 145)
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2) ศาสนาพุทธในภาพรวมเชื่อเรื่องการตายแลวเกิดใหม ผูยึดถือความเชื่อแบบบูชิโดโดยเฉพาะพวกซามูไรจึงไมกลัว
ความตาย ในขณะที่นิกายเซนเนนการทําสมาธิ มีความอดทนสูง และสันโดษ ดังนั้น ซามูไรจึงใชแนวคิดแบบเซนในการฝก
จิตใจใหมีจิตใจแนวแนมีสมาธิในการใชดาบ สามารถขับไลความกลัว เกิดความความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการตัดสินใจ
ดี.ที .สุ สุ กิ นั กวิ ชาการด านพุท ธศาสนานิ กายเซนได ใ ห ทัศ นะว า ในประเทศญี่ปุ นพระพุ ทธศาสนานิ กายเซนได มี
ความสัมพันธกับชีวิตของพวกซามูไรตั้งแตเริ่มตนประวัติศาสตรแลว...ประการแรก พระพุทธศาสนานิกายเซนสนับสนุนพวก
ซามูไรใน 2 ทางดวยกัน คือ ทางดานศีลธรรมและดานปรัชญา ที่วาไดสนับสนุนทางดานศีลธรรมนั้นก็เพราะวา เซนเปนศาสนา
ที่สอนไมใหเอาอดีตมาเปนกังวล ที่วาไดสนับสนุนทางปรัชญานั้นก็เพราะเซนปฏิบัติตอชีวิตและความตายมิไดผิดแผกแตกตาง
กันเลย ประการที่สอง ระเบียบวินัยของเซนเปนแบบงายๆตรงไปตรงมาแบบพึ่งตัวเอง และระงับหรือหักหามตนเอง แนวโนม
แบบถือสันโดษหรือแบบบําเพ็ญทุกทรมานของเซนนี้ นับวาเขากับเจตนารมณของนักรบไดเปนปเปนขลุยทีเดียว นักรบจะตอง
มีจิตใจเพิง่ อยูกับอารมณใดอารมณหนึ่งอยางแนวแนเสมอ (จํานง ทองประเสริฐ, 2547: 73-74)
3) ลั ท ธิ ข งจื้ อ เน น เรื่ อ งมนุ ษ ยธรรมหรื อ คุ ณ ธรรมที่ ม นุ ษ ย ค วรปฏิ บั ติ ต อกั น ภายใต ข นบจารี ต อั น ดี ง าม ผ า น
ความสัม พันธทั้ง 5 ได แก เจานายกับ ลูกนอง พอกับลู ก สามี กับภรรยา พี่กับ นอง และเพื่ อนกับเพื่อน ซึ่งสอดคลองกับเป น
ความสัมพันธที่ซามูไรยึดถือคือความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง พี่กับนอง และเพื่อนกับเพื่อน อีกทั้งยังมีคุณธรรมตางๆ
ที่ส อดคลองกับ วิ ถีซามุไ ร ยกตัวอยางเช น หลั กความยุ ติธรรม ความจริง ใจ ความซื่ อสัต ย สุจริ ต และการควบคุม ตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนาที่ถือเปนหลักการสําคัญอันหนึ่งของซามูไร จะเห็นไดวา ลัทธิบูชิโดสอนใหเหลาซามูไรยึดมั่นในความ
ซื่อสัตยตอ หนาที่และจงรักภักดีตอเจานายของตนเหนือสิ่งอื่นใด
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาลัทธิบูชิโดมีจุดกําเนิดจากการผสมผสานอย างกลมกลืนภายใตระบบความเชื่อที่เรียกวา
“ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” ระหวางความเชื่อในลัทธิชินโต หลักปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายเซน และหลักการของลัทธิขงจื้อ
จึงถือไดวาศาสนาชินโตแบบชาวบานเปนระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุนที่สามารถสะทอนภาพอัตลักษณของสังคมได
เปนอยางดี
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จากการศึกษาแนวคิดชีวิตที่ดีในทรรศนะของโทมัส ฮอบส พบวามนุษยเอาตัวเองเปนศูนยกลาง (Self center) ทุก
การกระทําจะตองคํานึงเสมอวาตนไดประโยชนหรือไม เมื่อกระทําสิ่งใดแลวไมเกิดผลดี มนุษยก็จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงทันที
มนุษยมีความรักและหวงแหนชีวิตตน มนุษยจึงใชสิทธิในการดูแลและรักษาชีวิตตนใหปลอดภัย สิ่งนี้ถือเปนไปตามกฎธรรมชาติ
ที่ทุกคนไดรับอยางเทาเทียมกัน แตมนุษยมีธรรมชาติอีกอยางหนึ่งคือเห็นแกตวั เยื้อแยง แขงขัน รุกรานกัน สิ่งนี้นํามาซึ่งปญหา
ทําใหชีวิตมนุษยสั้นลง แตมนุษยเปนสัตวสังคมมีการอยูรวมกัน มีกิจกรรมตาง ๆ ตองเกื้อกูลตอกัน ความเห็นแกตัวจึงตองใช
วิธีการควบคุมเพราะวาความเห็นแกตัวมาจากตัณหา สาเหตุนี้จึงทําใหทุกคนในรัฐตองรวมมือกันปฏิบัติตามกฎกติกาอันเปน
กฎศีลธรรมเพื่อนํามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิต กฎระเบียบของสังคมจึงเปนทั้งขอปฏิบัติและขอหาม เมื่อทุกคนปฏิบัติตาม
ยอมสงผลคือความสงบสุข เมื่อมนุษยตางรักในชีวิตและปรารถนาความสุขทุกคนจึงตองทําตามหนาที่ตามกฎธรรมชาติเพื่อ
การมีชีวิตที่ดี สรุป ชีวิตที่ดีตองมีความปลอดภัยมั่นคง และมีความสงบสุข
คําสําคัญ: ชีวติ ที่ดี ชีวิตที่ดีในทรรศนะปรัชญา โทมัส ฮอบส
Abstract
From a good life concept in Thomas Hobbes. Man takes himself as a center. All actions must
always take into account whether they are beneficial or not. When things do not work, humans will
immediately refuse or avoid them. Human beings have the right to take care of their lives. This is in line
with the natural law that everyone receives equally. But man has a natural, selfishness, Scramble, match,
offend. This brings problems to shorten human life. But humans are social animals They live do activities
together. They must at the support each other. Their Selfishness must be control. Because selfishness
comes from passion. This causes everyone in the state to cooperate in compliance with the rules. This is
a moral law that brings safety to life. Social regulation is both a practice and a prohibition. When everyone
obeys, the result is peace. Everyone is obliged to obey it. Its the natural law to live a good life. A good
life must be secured. And have peace.
Keywords: a good life, good life in philosophy, Thomas Hobbes
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1 .บทนํา
มนุษยตางแสวงหาสิ่ งที่ต นปรารถนาเมื่อตองการชีวิตที่ดี จะกระทําอยางไร ตามหลั กจริ ยศาสตรชีวิตที่ดี ยัง มี การ
โตแยงกันมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ซึ่งนักปรัชญาสมัยนั้นถือเปนกลุมแรกที่ใหความสนใจในปญหาวาชีวิตที่ดีนั้นควรเปนอยางไร
กลุมนี้มีชื่อวา โซฟสท (The sophists) ซึ่งมีความเชื่อวามนุษยนั้นประกอบดวยกายและจิตแตกลับไมมีความเชื่อเรื่องของ
วิญญาณเละเชื่อวามนุษยนั้นสิ้นสุดเมื่อตาย ขณะที่มีชีวิตอยูสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสําหรับตนคือการแสวงหาความสุขใหกับชีวิต
ไมวาจะเปนความสุขสําราญ ความรื่นเริงบันเทิงใจ การแสวงหาทรัพยสินเงินทอง ผลประโยชนในทุกรูปแบบที่ทุกคนตองตัก
ตวง ความสุขและความสําราญเทานั้นที่เปนยอดปรารถนาและเปนสิ่งประเสริฐสุดในชีวิต ( วิทย วิศทเวทย 2532 : 37) แนว
การคิดของกลุม โซฟ สท นี้เ ห็นวาความดี ความชั่ ว ความถู ก ความผิ ด เป นเรื่ องของความคิ ดความรูสึกของแต ละบุ คคล
มนุษยจะมองตนเปนมาตรวัดของทุกสิ่ง ผิดถูก ดีชั่วก็เปนไปตามที่มนุษยตัดสินเอง จุดหมายอยางเดียวของมนุษยคือความสุขที่
เปนความพอใจทางประสาทสัมผัส
โทมั ส ฮอบส (Thomas Hobbs) นั กปรัช ญาชาวอั งกฤษ มองวาโดยธรรมชาติม นุษยต างก็แ สวงหาสิ่ งที่ ตนเอง
ตองการเสมอ ถาใหมนุษยเลือกกระทําอยางหนึ่งอยางใดเขาจะกระทําสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอตัวเองเท านั้น แมผลของ
การกระทํานั้นดูจะเปนประโยชนตอผูอื่น แตนั่นเปนการคาดหวังไวแลววาเขาจะตองไดประโยชนจากการกระทํานั้นดวยไมวา
ทางตรงหรือทางออม ไมวาระยะสั้นหรือระยะยาว พฤติกรรมนี้เรียกวาประโยชนเพื่อตน สรรพสิ่งในโลกลวนดํ าเนินไปตาม
กลไกที่อาศัยแรงขับเคลื่อน (Movement) ทางกายภาพ ( Psychological hedonism) ซึ่งมนุษยนั้นก็อยูในขายของกฎสากล
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับรางกายดังแรงขับเคลื่อนจากการไหลเวียนของโลหิต ซึ่งยังรวมถึงสวนที่เรียกวา "จิตใจ" (Mind) อีก
ดวย ฮอบส กลาวถึงการรับรูดวยผัสสะ และอารมณความรูสึกของมนุษยเปนการตอบสนองดวยแรงขับเคลื่อนภายในตอแรง
กระทําจากภายนอก แรงขับเคลื่อนภายในนี้สงทอดตอไปยั งสมอง กอเกิดเป นความคิด (Idea) และทิ้ง รองรอยไวเปนภาพ
(Image) ในความทรงจํา สิ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนจิตใจ ไมวาจะเปนความนึกคิด (Thought) ความปรารถนา (Desire) หรือ
เจตจํานงจึงมิ ใชอะไรอื่นนอกจากแรงขั บเคลื่ อนในสมองแรงขับเคลื่อนนี้เองที่ ไปกระตุนให เกิดอากัปกิริ ยาการกระทํ า และ
คําพูดตาง ๆ ซึ่งการกระทําของมนุษยจะเขาหาสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่งไมดีเสมอ
เมื่อการกระทําของทุกคนตางมีความปรารถนาตามความตองการของตนซึ่งเปนเหตุของการยื้อแยงแขงขันละเมิดกัน
ซึ่ง ฮอบส กลาวว าสิ่งนี้ เปนธรรมชาติของมนุษย ที่มีความเห็ นแกตัวการมาอยูร วมกันยอมสรางปญ หาอันเปนสิ่ งที่กอใหเกิ ด
อันตรายตอชีวิต โทมัส ฮอบส มีวิธีการแกปญหาในการมีชีวิตที่ดีอยางไรและมีหลักการใดเพื่อสรางความสงบสุขในสังคมตอไป
บทความนี้มีวัตถุประสงคจะศึกษาและวิเคราะหทรรศนะทางปรัชญาเรื่อง ชีวิตที่ดีตามทรรศนะของ โทมัส ฮอบส
ตามแนวคิดชี วิตที่ ดีที่ ฮอบส เสนอไวใ นหลั กการการดําเนินชีวิต วาการที่ มนุษยมีธรรมชาติ เห็นแกตั วเพราะมนุษยมีตั ณหา
วิธีการที่ ฮอบส จะใชควบคุมเพื่อมิใหเปนอันตรายหรือทําใหชีวิตมนุษยสั้นลง คือทุกคนในสังคมตองรวมมือกันสละความเห็น
แกตัวโดยมาทําสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด ผูไมกระทําตามตองถูกลงโทษ
2. ลักษณะความหมายชีวิตที่ดีในปรัชญา โทมัส ฮอบส
ชีวิตที่ดี หมายถึงการกระทําตามสิทธิหนาที่ตามที่ตนปรารถนา กระทําในสิ่งที่ตนเองชอบโดยมิใหตนไดรับความ
ทุกขความเดือดรอน คําวา “ชีวิตที่ดี”กับคําวา “สิ่งที่ด”ี ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกัน สิ่งที่ดีเปนสิ่งที่ถูกตั้งขึ้นเปนคําถามวาควร
เลือกกระทําสิ่งใด ในหลักจริยศาสตรของชีวิตที่ดี สิ่งที่ดีเปนหลักที่จะตองเลือกวาจะกระทําอยางไรเพื่อนําไปสูการมีชีวิตที่ดี
เมื่อตองการมีชีวิตที่ดีนั้นก็ขึ้นอยูที่จะกระทําสิ่งดีแบบใด มีการเลือกวาสิ่งใดที่ใหชีวิตมีคุณคาและเกิดประโยชนตอตนเองมาก
ที่สุด ฮอบส กลาวถึงสิ่งที่ดีเมื่อเลือกกระทําแลวจะตองสงผลดีใหกับชีวิต สิ่งที่ดีในสังคมจึงหมายถึงการมีกฎเกณฑระเบียบและ
ขอปฏิบัติในการอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคมก็จะตองมีกฎระเบียบและตองมีการปฏิบัติตามระเบียบ ( Orientation) อยาง
เครงครัดเพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงของสังคม บุคคลควรรูในบทบาทหนาที่ และที่สําคัญสามารถควบคุมตนเองได สิ่งที่ดีคือ
มาตรฐานที่สรางความปลอดภัยเพราะเปนสิ่งที่ไมขัดตอสิทธิซึ่งกันและกัน
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สิ่งที่ดีตองเกี่ยวของกับสิทธิเปนสําคัญ สิทธิถือเปนความชอบธรรมที่มีอยูในธรรมชาติเกิดมาพรอมกับการเกิดของ
มนุษยซึ่งไมอาจเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได โดยเฉพาะสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย ความเสมอภาคที่มนุษยสามารถดําเนิน
ชีวิตมีการเรียนรู มนุษยจะพัฒนาและปรับตนเองดวยการใชเหตุผล รูจักเคารพความเสมอภาคตอกัน หลักของการอยูรวมกัน
ในสังคมก็คือทุกคนไมควรลวงละเมิดตอชีวิตและรางกายผูอื่น สิ่งนี้ ฮอบส ถือเปนคุณธรรมสําคัญ มนุษยมีความรักในชีวิตจึง
ปกปองมิใหผูอื่นมาละเมิดตอชีวิตรางกายและทรัพยสินของตน สิ่งนี้ ฮอบส เห็นวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่จําเปน ดังนั้นหลัก
หรือกฎทางสังคมจึงแยกสิทธิที่ไมจําเปน (Unessential Right) เปนสิทธิตามสัญญาและยังเปนกฎธรรมชาติอีกดวย (Richard
S. Peter New York: Collier Books, 1967. p . 104.) ดวยเหตุนี้สิ่งที่มีคาสําหรับชีวิตคือการแสวงหาสิ่งที่ดี ความเปน
อิสระตามหลักการธรรมชาติมนุษย เพราะสิ่งดียอมนํามาซึ่งความสุข (บุญมี แทงแกว 2550 : 30)
หลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับชีวิตที่ดีที่คนสวนใหญในสังคมตองยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตองสมควรที่
จะปฏิบัติตามอันเปนลักษณะที่สําคัญคือการสรางความสงบสุข โดยพิจารณาถึงประโยชนและสิทธิของบุคคล การที่จะใชเปน
มาตรฐานทางจริยธรรม ฮอบส ไดใชความคิดและเหตุผลเปรียบเทียบว าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูก ความ “ดี” และ “ไมดี”
ขึ้นอยูที่ประโยชนของคนจํานวนมาก แมวา ฮอบส จะใหความสําคัญในสัญญาหรือขอตกลงระหวางบุคคล ซึ่งสัญญาดังกลาวนี้
เปนสิ่งที่สามารถแกไขและรักษาประโยชนของคนจํานวนมาก เพราะสัญญาเปนขอตกลงเพื่อการรักษาชีวิตของมนุ ษยทุกคน
โดยคํานึงถึงประโยชนดวยหลักการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) ซึ่งเปนขั้นของเหตุผล การ
ตัด สินการกระทํ า คํ านึ งความถูกตองยุ ติธรรมยอมรั บในคุ ณคาของความเป นมนุษยร วมกั น มีคุ ณธรรมยึ ด หลั กจริ ย ธรรม
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเปนมนุษยของแตละบุคคล
3. ประเภทของชีวิตที่ดี
บุคคลจะมีความมั่นคงปลอดภัยไดก็ขึ้นอยูที่วารัฐมีความยุติธรรมหรือไม ขอปฏิบัติที่เรียกวากฎหรือกฎหมายนั้นมา
จากกฎธรรมชาติ ทุกคนตองปฏิบัติตาม จะชอบหรือไมชอบทุกคนในรัฐก็ตองเชื่อ เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมมนุษยก็
จะตองเชื่อฟง เพราะกฎจะใหความคุมครองคนในสังคมและสรางความปลอดภัยในชีวิต นักปรัชญากลุมหนึ่งคือกลุม สโตอิก
ก็เชื่อวากฎของสังคมเปนกฎธรรมชาติที่คอยใหความคุมครองชีวิต การที่ทุกคนมาอยูรวมกันในรัฐจะตองไมตางกันในขอปฏิบัติ
สวนทีม่ ีความตางกันก็คือเรื่องของผลประโยชน ฮอบส จึงแบงประเภทบุคคลตามหนาที่คือ ผูปกครองและผูถูกปกครอง ซึ่ง
การดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมจะเปนไปตามกระบวนการที่อยูภายใตกฎเกณฑ ฮอบส เชื่อวากฎเกณฑทางสังคมนั้นจะชวย
บังคับใหคนในสังคมเปนคนดี รูหนาที่ (DUTY) อันเปนหลักคุณธรรมที่จะตองปฏิบัติตอตนเอง และเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนในฐานนะพลเมืองที่ ดี รูวาสิ่ง ใดถูก สิ่ งใดผิ ด มี ความรั บผิ ดชอบผูป กครองและผูถู กปกครอง ต างตองมี ค วามเห็ นชอบ
เพราะหน าที่ ข องบุ ค คลมี ค วามเกี่ ย วข องและสอดคล องกั บ บทบาททางสั ง คมที่ แ ต ล ะบุ ค คลดํ ารงอยู (Jean Jacques
Rousseau. The Social Contract in Modern Political Thought, ed. By William, 1743. ) หนาที่จึงเปนภารกิจที่
จะตองกระทําเพื่อใหชีวิตดํารงอยูอยางมีคุณคา เพื่อนํามาซึ่งการปฏิบัติรวมกัน
หลักการชีวิตที่ดีตามทรรศนะของ ฮอบส เปนศาสตรที่วาดวยความสัมพันธกันของบุคคล กิจกรรมและการเกื้อกูล
กันของคนในสังคมหรือระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองเปนไปตามหลักคุณธรรม ดังนั้น สิ่งใดที่เปนอุปสรรคตอชีวิตที่ดี
หรือสิ่งที่กอใหเกิดความทุกขความเดือดรอน มนุษยจะหลีกเลี่ยง เชนการไมกลาวใหราย ไมดูหมิ่นกัน การไมละเมิดกัน สิ่งนี้
ยอมเปนประโยชนในการมาอยูรวมกัน ฮอบส กลาวถึงหลักสิทธิหนาที่ของผูปกครองและผูถูกปกครอง กฎระเบียบนับเปน
เครื่ องมื อสํ าคั ญ ที่ ส ร า งความสงบสุ ข ในการอยู ร วมกั น การมี กฎระเบี ย บก็ เ พื่ อการดู แ ลคนในสั ง คม การปฏิ บั ติ ต าม (
Orientation) ก็เพื่อดํารงไวซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ รัฐจึงเปนสิ่งที่ใหความปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอก ทุกคนจึงมีสวนที่ทําใหรัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัย (สฤณี อาการคํานวณก็ชวานันทกุล ,2554 :84 ) วิธีการนี้ถือวา
เปนเปาหมายแหงชีวิตตน” ฮอบส ใหความสําคัญแกบุคคลทั้งสองประเภทโดยเฉพาะปจเจกบุคคลคือตัวเอง (Self center)
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การเอาตัวเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง บุคคลพึงกระทําตามสิทธิที่ตนพึงมี และความปรารถนาในการดูแลชีวิตซึง ผูปกครอง
และผูถูกปกครองตองทําตามสิทธิที่ตนมีอยู
4. ลักษณะและคุณคาทางจริยธรรม
ความสุขสบาย (pleasure) เปนสิ่งที่ดีที่สุด มนุษยคํานวณผลของการกระทําเสมอการคํานวณนั้นมนุษยจะคํานึงวา
ผลที่ตนควรไดจะมีลักษณะเปนอยางไร ลักษณะของความสุขตามทรรศนะของ ฮอบส มีสองดาน คือมนุษยแสวงหาสภาพที่
ปราศจากความเจ็บปวดอันเปนความทุกขอีกดานหนึง่ แสวงหาความรูสึกที่สุขสบาย อันเปนเปนเปาหมายชีวิต (สุจิตรา ออนคอม,
2554 : 67) การที่รางกายไมปลอดภัยก็ยิ่งทําใหรางกายประสบกับปญหามนุษยจึงหลีกเลี่ยงเพื่อมิใหเกิดการสูญเสียอื่นใด วา
โดยทั่ วไป ฮอบส ถื อวาความสุข ทางกายคื อสิ่ งที่ ดีที่ สุด เพราะเป นสิ่ งที่ ทําให มนุ ษยแ สวงหาสิ่ งอื่ นได ฮอบส จึง ถือเป นการ
แสวงหาสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชีวิตมนุษยจึงหลีกเลี่ยงการละเมิดกัน การไมละเมิดเปนหลักประพฤติทางจริยธรรมของสังคมและ
เปนการรักษาพันธสัญญารวมกัน การแสวงหาสภาพความปลอดภัยปราศจากความเจ็บปวดจึงถือเปนหลักการสรางคุณคาของ
ชีวิตโดยรวมกันปฏิบัติตามกฎตาง ๆ อันเปนจริยธรรมแบบสัญญาสังคมที่กําหนดวา มนุษยควรปฏิบัติตอตนอย างไร เราก็
ปฎิบัติกับคนอื่นเชนเดียวกับปฏิบัติใหตนเชนกัน เมื่อทุกคนหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ดังนั้นทุกการกระทํ ายอมนําไปสูความ
สงบสุขในสังคม กฎจึงเปนรากฐานที่ปราศจากความเจ็บปวด
ศีลธรรมเปนหลักประพฤติเพื่อการไมละเมิดกัน สรางสิ่งดีในชีวิต การไมทําใหผูอื่นเดือดรอนสืบเนื่องมาจากมนุษย
ตระหนักรูในความดีที่มนุษยมีเหนือกวาสัตว คุณธรรมชวยใหตางมีความดีรวมกัน ฮอบส กลาววาถามนุษยขาดคุณธรรมยอม
สงผลตอความเดือดรอนเปนความทุกขเพราะมนุษยจะไมไวใจซึ่งกันและกัน (Ayn Rand. The Virtue of Selfishness . New
York: Signet book,1964 ) คุณธรรมเปนกรอบและเปนคุณสมบัติที่นํามาสูการเชื่อมโยงทางสังคม คุณธรรมนั้นเปนเครื่องชี้
วัดความสุขของคนในสังคมเปนหลักความดีภายในซึ่ง ฮอบส ไดนําหลักอันเปนธรรมชาติมาเปนขอปฏิบัติ การที่มนุษย มี
ความรักในชีวิต มนุษยยอมปกปองในสิ่งที่ตนรักเสมอและคุณธรรมนี้เองที่จะสามารถทําใหทุกคนในสังคมมีความปลอดภัย
การนําคุณธรรมที่มีในธรรมชาติมารวมกันปฏิบัติตามยอมสงผลตอชีวิตที่ดี คุณธรรมจึงถือเปนบทบาทหนาที่ของทุกคนที่นํามา
ซึ่งความสุขสบาย
5. ความสําคัญของชีวิตที่ดีตามทรรศนะของ โทมัส ฮอบส
เมื่อทุ กคนตางมุงแสวงหาความสุ ขเพื่ อตนเอง การปฎิ บัติร วมกั น ทุ กคนตองใหค วามสําคัญ ในหนาที่ มนุษยต อง
ควบคุมและรูในบทบาทของตนเอง ฮอบส เชื่อวาการกระทําตามหนาที่จะเปนการไมเพิ่มปญ หา ซึ่งความจริงเขากลาวถึ ง
ปญหาเกิดจากตัณหาที่มนุษยมีความตองการเพราะยิ่งตัณหาเพิ่มมากเทาใดมนุษยจะหาความสงบสุขไมได และยังเปนการเพิ่ม
ความทุกขมากยิ่งขึ้นเทานั้น ฮอบส เชื่อวาหลักการของหนาที่มคี วามสอดคลองในการดูแลชีวิต หนาที่ในการรักษาชีวิต คือ
การสรางสิ่ง อันเปนประโยชน และยังช วยกําหนดหลักการพั ฒนาตนและสั งคม เปนการแกปญ หาในหลายด านไมวา การ
แกงแยงกัน การรุกรานกัน บทบาทหนาที่ของบุคคลยอมสงผลตอการพัฒนาและนํามาซึ่งความเปนระเบียบและสงผลตอการ
กระทําตามกฎระเบียบที่ตกลงรวมกัน (Thomas Hobbes. Leviathan or the Matter. Forme and power of a
Commonwealth Ecclesiasticall 1967;.104). หนาที่จึงเปนสิ่งที่ชวยใหชีวิตปลอดภัย การดําเนินชีวิตดวยหลักศีลธรรมคือ
การทําตามหนาที่สามารถนําไปสูชีวิตที่ดีใน Psychopathology and Politics Lasswell ไดกลาวถึงลักษณะของมนุษย
ซึ่งเปนสัตวสังคม ตางตองทําหนาที่ทางสังคมเปนการจัดระเบียบที่นําไปสูความมั่นคงในทางสังคม มนุษย มีสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อความถูกตองมีความเปนธรรม และมีสิทธิในชีวิต ฮอบส ถือเปนสิทธิขนั้ พื้นฐานของมนุษยที่สามารถมีชีวิตอยูไดและไดรับ
การคุมครองใหปลอดภัย
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5.1 ชีวิตที่ดีของปจเจกบุคคลในสังคม
เมื่ อเชื่ อวาทุ กคนมี ความเท าเที ย มกั น ป จเจกชนนั้ น ควรมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ นพื้นฐาน ดั ง นี้ คื อ 1) สิ ท ธิใ นตั วเอง
กลาวคือมนุษยเมื่อเกิดมาแลวยอมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะพิทักษรักษาไวซึ่งชีวิตของตนเอง 2) สิทธิในทรัพยสิน ฮอบส ให
ความสําคัญในความหมายของสิทธิในทรัพยสินวา จุดมุงหมายอันประเสริฐสุดของมวลมนุษยชาติ คือการรวมกันเปน จักรภพ
และยอมที่จะใหรัฐบาลเปนผูปกปองคุมครองในทรัพยสินของตนเองและ 3) สิทธิทางการเมืองการปกครอง.มนุษยนําความเทา
เทียมในเรื่องสิทธิมาทําเปนกฎและขอปฏิบัติในสังคมความเทาเทียมกัน ฮอบส กลาววาแมคนเราจะมีความแตกตางกันในดาน
กําลังกายและความคิดอาน แตเขาไมอาจจะอาศัยเหตุแหงความแตกตางนี้เปนขออางเพื่อประโยชนของตนเหนือคนอื่นได การ
ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามการละเมิดกัน (จินดา จันทรแกว. 2553.) การขาดหลักศีลธรรมทําใหเกิดอันตรายชีวิ ตมนุษยก็สั้น
ลงเพราะว ามนุ ษยล ะเมิ ด ตอกั น หลักศี ลธรรมเปนหลักแหง การสร างความดีใ ห ตนเอง ในปจเจกบุ คคลจึง ปฏิบั ติ ต นตาม
หลักการทางศีลธรรมไมละเมิดตนเองคือไมสรางสิ่งที่เปนโทษตอตนเอง ดังนั้นการกระทําเหลานี้ยอมนํามาซึ่งความสุขและเปน
ชีวิตที่ดี
ฮอบส ใหความสําคัญเรื่องสิทธิในชีวิตของปจเจกชน จุดเริ่มตนของการใหความสําคัญคือสิทธิในชีวิต และสิทธิในการที่จะไดรับ
ความคุมครองจากรัฐ ในความคิดทางการเมือง (Political Philosophy) ทฤษฎีวาดวยรัฐ และ ฮอบส เห็นดวยกับความคิด
ที่วาการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริยทรงไวซึ่งเทวสิทธิในพระราชอํานาจแตเพียงผู
เดียวมนุษยชาติไมมีสิทธิในอิสรภาพและสภาพตามธรรมชาติ.รัฐมีหนาที่ในการรับใชประชาชนสิทธิทางการเมือง (Political
right) ทั้งหมดเปนของประชาชน ประชาชนเปนผูมีอํานาจในการกําหนดหากรัฐบาลไมมีความเปนธรรมและไรประสิทธิภาพใน
การบริหารประเทศ เพราะรัฐบาลมีหนาที่ในการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนประชาชน.
ขอปฏิบัติของปจเจกบุคคล ฮอบส ใหความสําคัญเรื่องการกระทําตามหนาที่ของมนุษยเพราะผูกระทําจะสรางสิ่งที่
เรียกวาระเบียบและความซื่อตรงตอชีวิตและเพิ่มคุณคาตนเอง การใหความสําคัญก็เพื่อใหเกิดความสุขแกตนเอง หนาที่เปน
เครื่องมือสําคัญที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตการรับผิดชอบในหนาที่ถือเปนสิ่งที่สรางคุณคาทั้งทางสังคมและตนเอง บุคคลอาจมี
หนาที่หลายดานทั้งทางดานครอบครัวอาจเปนลูก เปนพอ เปนแม เปนพี่ เปนนอง หรือในทางสังคม อาจเปนตํารวจ เปนทหาร
เปนครู ฯลฯ เหลานี้ ฮอบส กลาววา การรักษาหนาที่เปนการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตใหไดรับประโยชนเพื่อชีวิต
ที่ดี ถามนุษยไมรักษาหนาที่ตนสิ่งที่ไดรับก็คือความสูญเสียคุณคารวมทั้งอันตรายในชีวิต ฮอบส กลาววาการไมรักษาหนาที่ตน
เปนปจเจกบุคคล-หนาที-่ สิทธิ-ความไมเบียดเบียนตน-ปลอดภัย-ความสุข
5.2 ชีวิตที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม
ในสวนหนาที่ทางสังคมซึ่งเปนขอตกลงที่รวมมือกันของทุกคนจะรวมมือกันนั้น ฮอบส กลาววาการเคารพในกฎและ
ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบ ข อบั งคั บทุ กคนยอมทํ าให ทุกคนได รับ ความสงบสุข ซึ่ง ถื อเปนความรั บผิ ดชอบในตนเองและยั งเป น
สันติภาพของตน เปนหลักของความมีเหตุมีผลที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อตนเองและความมั่นคงของสังคม เปนหลักการเกื้อกูลที่
นํามาสูกฎทางสั ง คม ฮอบส เห็ นวาการเกื้ อกู ลกั นเป นการสรางประโยชนกับ บุค คลภายนอก เทากับ เปนการรั กษาความ
ปลอดภัยแกตน การกระทําที่มีลักษณะ เห็นแกหนาที่ตนเอง ลักษณะนี้ ฮอบส กลาววาเปนการรักษาความปลอดภัยที่ชวย
ใหตนและทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุขสงบ (เนื่องนอย บุณยเนตร. จริยศาสตรตะวันตก.2544). สิ่งใดที่เปนเหตุใหอายุสั้น
มนุษย จะหลีกเลี่ ยง มนุ ษยมีค วามรักในชีวิต ตน และตางกลัวอั นตรายจากการถูกทํารายทุกคนจึ งปองกันตนเอง การฝ น
ธรรมชาติบางอยางเพื่อตองการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเปนการชนะใจตนเอง “การสละสิทธิตามธรรมชาติแมการทํารายผูอื่นและ
รวมปฏิบัติตามกฎของสังคม” เปนหลักของการสรางสันติภาพ อันเปนหนาที่เพื่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีในสังคม
การที่มนุษยไมทํารายกันและกันนั้นเพราะมนุษยตางตระหนักดวยเหตุผลวาหากตนกระทําเชนนั้นก็ยอมไดรับการ
โตตอบในทํานองเดียวกัน ฮอบส กลาววาในสภาวะของการอยูรวมกันเปนสังคมจะมีลักษณะธรรมชาติ 2 ประการคือ ภาวะ
แหงเสรีภาพซึ่งทําใหมนุษยสามารถกระทําในสิ่งที่ตนปรารถนาภายใตขอบเขตจํากัดแหงกฎธรรมชาติ และประการที่สองภาวะ
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แหงความเทาเทียมกันของทุกชีวิตที่อาศัยอยูไมมีใครมีสิทธิอํานาจ หรือขอบเขตของอํานาจมากกวากันแตเทาเทียมกันในดาน
สิทธิ 2 สวนสิทธิในทรัพยสิน (Property) ฮอบส มีทรรศนะวา ทรัพยสิน ที่เกิดจากวัตถุสิ่งของตางๆแลวยังหมายรวมถึง
รางกายของมนุษยและแรงงาน ดังที่ ฮอบส ไดมีทรรศนะวามนุษยทุกคนมีทรัพยสินคือสิทธิที่อยูในตัวของเขาเองไมมีใครมี
สิทธิที่จะใชนอกจากตัวเขา ในสวนสิทธิที่สองสิ่งทั้งหลายที่มีอยูในโลกทั้งหมดเปนของทุกคน ซึ่งทุกคนมีกรรมสิทธิ์รวมกันแต
กรรมสิทธิ์สวนตัวหรือสวนบุคคลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเขาไดใชแรงงานเคลื่อนยายหรือเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น
ฮอบส กลาววาความเห็นแกตัวเปนธรรมชาติที่มนุษยตองสละเพื่อสวนรวม การไมเห็นแกสวนรวมสังคมยอมมีความ
เดือดรอน เมื่อสวนรวมเกิดความเดือดรอนความสุขสงบยอมเกิดขึ้นไมได ความเสียสละเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผูที่อยู
รวมกัน คุณธรรม (virtue) เปนหลักทางจริยธรรม (ethics) เปนหลักปฏิบัติเปนความดีงามในจิตใจ คุณธรรมเปนสิ่งที่ตรงกัน
ขามกับกิเลส ซึ่งเปนความไมดีในจิตใจ มนุษยใหความสําคัญกับชีวิตตนมากวาสิ่งอื่นและจิตสํานึกโดยธรรมชาติของมนุษยจะ
ใหความสําคัญในสิทธิความเปนมนุษยของผูอื่นเชนกันดังนั้นคุณธรรมในสวนที่มนุษยนํามาใชคือคุณธรรมที่ เกิดจากการรักษา
สิทธิหนาที่ความเปนมนุษย เมื่อมนุษยพรอมที่จะรักษาสิทธิในสวนนี้ จิตใตสํานึกของมนุษยคือการไมลวงเกินในสิทธิของผูอื่น
นั่นหมายถึงการปฏิบัติตามกฎของสังคมเพื่อความสงบสุขรวมกัน
การสละความเห็นแกตัว – คุณธรรมจริยธรรม - การกระทําตามกฎสังคม-สงบสุข
6. เปาหมายชีวิตที่ดี
ถามนุษยไมอาจจะควบคุมความเปนไปของธรรมชาติได ความเปนไปนั้นคือตัณหาซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยตองควบคุม มิ
เชนนั้น อายุมนุษยจะยิ่งสั้นลง ดังนั้นมนุษยจํานวนมากจึงตกลงทําสัญญา ที่จะอยูรวมกันในรูปแบบแหงจักรภพตามทฤษฎี
สัญญาประชาคม ซึ่ง ฮอบส ถือวาเปนรากฐานของสังคมการเมืองของมนุษย ซึ่งตามอํานาจสูงสุดบุคคลผูใชอํานาจเหลานี้
คือผูซึ่งสรางความยุติธรรมสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นอันเปนหลักการสําคัญทางสังคม ฮอบส ถือเปนอํานาจหนาที่ในการ
ชวยใหเกิดความสงบ ความยุติธรรมในสังคมยังนํามาซึ่งความมั่นคง ฮอบส ใหความสําคัญในรัฐและมอบอํานาจใหองคอธิปตย
ในการปกครองดูแล ในการตัดสินความขัดแยงในสังคม ความยุติธรรมจึงเปนหลักการที่ทําใหชีวิตของบุคคลในสังคมเกิดความ
เทาเทียมในสิทธิทางสังคม ดังนั้น ผูนําจะตองประกอบดวยคุณธรรม มีองคประกอบที่สําคัญคือหลักสากล หลักมโนธรรมใน
การตัดสินความถูกผิด เพื่อใหทุกคนในสังคมรวมมือกันและรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อชีวิตที่ดีตอไป
องคอธิปตย - ศีลธรรม – มโนธรรม - ความยุติธรรม - ความมั่งคง - ความปอดภัย - ความสงบ
7. บทสรุป
ชีวิตที่ดีในทรรศนะของ โทมัส ฮอบส
บทความนี้ ไดนําเสนอกระบวนคิดของโทมัส ฮอบส ที่ม องวา มนุ ษยมีธรรมชาติคื อเห็ นแกตั วและ“ธรรมชาติของ
มนุษย” (human of nature) เปนอินทรียพลวัต (Dynamic Organism) คือมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงทําใหมนุษย
ดิ้นรนแสวงหาสิ่งตางๆ นําไปสูความตองการเกี่ยวกับโลกภายนอก อินทรียนี้สามารถรับรูไดดวยผัสสะ (sensation) รูสึกสุข
ทุกขและสามารถคิดอยางมีเหตุผลดวยวุฒิปญญา “มนุษยมีคุณคา มีเหตุผล มีความรับผิดชอบซึ่งมนุษยจะพัฒนาตนไปสูชีวิตที่
ดีเพราะมีวิญญาณแหงเหตุผล (Rational Soul)” อันเปนพลังและเปนองคประกอบที่สําคัญของรางกาย (body) โทมัส ฮอบส
(Thomas Hobbes) เห็นวามนุษยมีพฤติกรรมมาจากธรรมชาติที่เห็นแกตัว (selfishness) เอาตนเปนศูนยกลาง “เอาแตใจ
ตัวเองยื้อแยงแขงดีกันกอใหเกิดการดิ้นรนการตอสู แยงชิง ยื้อแยงกันโดยไมมีขอบเขต” (Thomas Hobbes. Leviathan or
the Matter. 1967: 103) เพราะมนุษยมีตัณหา (passion) สิ่งที่ ฮอบส ตองการบอกคือมนุษยตองควบคุมตัณหาเพื่อการดํารง
อยูอยางปลอดภัยเพราะตัณหาของมนุษยคือความโหดเหี้ยมที่เปนภัยตอชีวิต ฮอบส จึงมีแนวคิดเรื่องการควบคุมตัณหา “โดย
ใหทุกคนสละความเห็นแกตัว (Leo Strauss, Natural Right and History Chicaco : University of Chicago Press,
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1965: p, 166)“มุงกระทําสิ่งอันจะเปนผลดีตอการคุมครองชีวิตมิใหตนตกอยูในภาวะอันตราย (สุเชาว พลอยชุม , พุทธ
ปรัชญา 2555: 121) เปนสัญชาตญาณในการทําหนาที่ปองกันชีวิตใหปลอดภัย
ฮอบส ไดพิ จารณาธรรมชาติม นุ ษย จากวิธีการทางการเมื องเพื่ อความสมบู ร ณแ บบของการดําเนินชีวิต “มนุ ษย
แสวงหาสิ่งที่ตนตองการบนฐานของสังคมการเมืองตลอดเวลาเพื่อใหไดมาซึ่งการดํารงชีพ ” (Thomas Hobbes. Leviathan
or the Matter. Forme and power of a Commonwealth 1967 : p.112) ตามลักษณะวุฒิปญญาในการสรางสันติภาพ
โดยใชความเอื้ออารีเปนวิวัฒนาใหปรากฎขึ้น และมนุษยไดใชความเอื้ออารีในการอยูร วมกันซึ่งแทจริงก็มาจากความรักตนและ
การสรางความสุขระยะยาว กฎของสังคมเปนหลักการรักษาตนที่สอดคลองกับการรักษาสิทธิตามหลักเหตุผลอันเปนคุณธรรม
สูงสุดซึ่งมนุษยสามารถเลือกเอาคุณธรรมมาปฏิบัติในชีวิตโดยมีมโนธรรมควบคุมบังคับความรูสึก “ทุกคนตางมีขอปฏิบัติตาม
รวมกัน กฎของสังคมเปนเหตุผลเป นคุณธรรมทางจริยศาสตร ซึ่ งจะทําใหมนุษยสามารถมีชีวิตที่ดีและกาวถึ งความดีสูงสุ ด
เหตุผลหรือปญญาจึงเปนธรรมชาติที่สําคัญของมนุษย ที่ตางใชหลักศีลธรรมของกฎหมายที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย อันเปนวิธีการใหมนุษยทําตามและดูแลชีวิตอยางปลอดภัย
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พิธกี รรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน: กรณีศึกษา บานจํานัก ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Isan exocise ritual: A case study chamnak village nongpling subdistrict
district muang distict mahasarakham province
สนิท สุมหิรัมย และชมนารถ แปลงมาลย
ดร. กลุมปรัชญาศาสนาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
songkoon.fcs@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ การสังเกต การสนทนากลุม การบันทึกขอมูล และการนําขอมูลที่ไดมาทําการวิ เคราะห
ผลการวิจัยพบวา ความเปนมาของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีความเชื่อเรื่องเคราะห ลางราย ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การเสียเคราะหที่อาจสูญเสียชีวิต หากหาสาเหตุได
ก็ทําการแกไขอุปสรรคเหลานั้น แตถาไมพบสาเหตุก็จะเชื่อวาเปนการกระทําของผีสางเทวดา อยางไรก็ตามมนุษยจําเปนตอง
หาทางปองกันหรือขจัดปดเปาเหตุรายใหพนไป เพื่อความสงบสุขของชีวิต ตามวิถีทางไสยศาสตร โดยเฉพาะพิธีกรรมการแตง
แกเสียเคราะหนี้ซึ่งเปนอีกหนทางหนึ่งที่เลือกมาเพื่อจะสรางความปลอดภัยใหตนเอง
รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พบวา พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหแบบเรียบงาย ประกอบดวย พิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหเมื่อมีเหตุเจ็บปวยเกิดกับบุคคล
และสัตวเ ลี้ยง จากการฝนร ายบอกลาง จากอุบั ติเหตุ จากสัตวเลื้ อยคลานเขาบาน เปนสิ่งที่ช าวบานเชื่อและปฏิ บัติกันเป น
จํานวนมาก เพราะถือเปนเครื่องปลอบประโลมใจมิใหวิตกหวั่นไหวกับลางราย และพิธีกรรมนี้ยังไมการสืบทอดจากรุนสูรุน
จนถึงปจจุบัน
คําสําคัญ: พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ลางราย
Abstract
This research aims to study about the history and pattern of Isan exorcise ritual by qualitative
study and to study the profoundly information of Isan exorcise ritual with collect related research document
and fieldwork by interview, observation, group discussion, recording and analysis. The result of this study
found that the background of this ritual of Chamnak Village, Nongpling Sub district, Muang District, Mahasarakham
Province had believed fate, misfortune that occur in their life until dead. If they can find the causes then
they will solve the obstacle but if they don’t find any causes they will blame spirits and the angels,
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however human need to protect or eliminate an accident for their peace of life through superstition
especially Isan exorcise ritual. Therefore this Isan exorcise ritual is one method to make themselves safe.
The pattern of Isan exorcise ritual of of Chamnak Village, Nongpling Sub district, Muang District,
Mahasarakham Province have type of exorcise ritual consist of exorcise ritual when they faced with
misfortune, pet sick, from bad dreaming, from an acident from reptiles enter the house these exorcise
ritual are believed and practiced in many people. This exorcise ritual is the tool to console them from
anxiety and misfortune and they are not carry down to next generation until nowadays.
Keywords: exorcise ritual, misfortune
บทนํา
ความเชื่อของมนุษยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม โดยทั่วไปมีความตองการความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ
ความเชื่อตางๆ นั้น มักจะไดรับคําบอกเลาสืบตอกันมาจากคนรุนกอนวามีอํานาจลึกลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําใหมนุษยมีความ
เชื่อวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจา เทวดา ภูตผี ปศาจ และผีบรรพบุรุษ มีอํานาจสามารถใหดีใหราย ใหทุก ข หรือ ใหสุข แกมนุษย
ดวยความเชื่อเหลานี้ ทําใหเกิดลัทธิตางๆ ขึ้น ลัทธิการนับถือภูตผีที่ปรากฏของมนุษยชาติ มีมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพอาจกลาว
ไดวามีมากอนลัทธิศาสนาใดๆ ในโลก และการเคารพนับถือผีก็แตกตางกันออกไปตามคตินิยมชองกลุมชนแตละแหง (วิทย พิณ
คันเงิน,2515 : 45)
ความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งของคนอีสานคือ เชื่อเรื่องเคราะห ชาวอีสานเชื่อวา เคราะหมีความสัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิต เคราะหทําใหเกิดโชคลาภ ความปลอดภัย การไมเจ็บปวย แตในทางกลับกัน เคราะหก็สามารถทําใหคนเกิด ความทุกข
ความเดือดรอน การเจ็บไขไดปวย จนไปสูความตายได การประสบกับเคราะหอาจถูกกระทําโดยภูตผีปศาจ ผีบรรพบุรุษทําให
มีอันเปนไปตางๆ นานา และในที่สุดก็แสวงหาในทางแกไข ปดเปาใหสิ่งชั่วรายทั้งหลายหายไป ดวยการประกอบพิธกี รรม
บ านจํ านั ก ตํ าบล หนองปลิ ง อํ าเภอ เมื อง จั ง หวั ด มหาสารคาม เป นหมู บ านที่ ยั ง ยึ ด ถื อและมี ค วามเชื่ อพิ ธี
กรรมการแตงแกเสียเคราะหที่เกี่ยวของกับทั้งโชคลางและเชื่อวาจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของตัวบุคคล แสดงใหเห็นถึง
ระบบความเชื่อในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ซึ่งการแตงแกเสียเคราะหเปนพิธีกรรมที่ทําขึ้นมานี้สามารถขจัดปดเปาสิ่ง
ชั่วรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตได การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแก
เสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พิธีกรรมการแตงแกเสี ยเคราะหนี้เปนเครื่องยึ ด
เหนี่ยวจิตใจมีผลตอวิถีชีวิตของชาวอีสานและยังคงสืบทอดจากรุนสูรุนสืบตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
2. เพื่ อศึ กษารู ปแบบของพิ ธีกรรมการแต ง แก เ สี ยเคราะห บานจํ านั ก ตําบล หนองปลิ ง อํ าเภอเมือง จัง หวั ด
มหาสารคาม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดนําเสนอผลงานวิจัยพอเปนสังเขปเพื่อใหเห็นความเชื่อและพิธีกรรมของสังคมที่
ดําเนินในวิถีชีวิตในเรื่องของขวัญและกําลังใจเพื่อใหมีความอยูเย็นเปนสุขดังนี้
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ปราณี ขวัญแกว (2519 : 99-109) ไดวิจัยวรรณคดีชาวบานจากบุ คคล ตําบลรอนพิบูล พบวาจุดประสงค ของ
ประเพณีการทําขวัญเด็กภาคใตเปน พิธีที่จัดขึ้น เพื่อสิริมงคลแกเด็กใหเด็กหายเจ็บไขไดปวย หายจากการหวาดผวาสะดุงตกใจ
กลัว ซึ่งการทําขวัญจะทําพิธีเชิญผีเจาแมกอนหรือไมก็ได
ประมวล ดิกคินสัน (2521: 89-174 ) ไดศึกษาคติชนชาวบาน การศึกษาในดานมนุษยวิทยา คติชาวบานในดาน
ความเชื่อสืบตอกันมาและคติชาวบานในดานพิธีกรรม พบวามนุษยมีความคิดคํานึงเมื่อเกิดความสงสัยในความลึ กลับซับซอน
ของธรรมชาติ ก็ใชค วามคํานึงอธิบายและคิดวาอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติบันดาลใหเกิดสิ่งตางๆ จึง ไดเกิด พิธีกรรม เพื่ อ
ขอใหสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ที่ตนคิดคํานึงนั้นชวยเหลือ เพื่อมิใหตนเองมีเคราะหกรรม
สิทธิ์ บุตรอินทร (2523 : 59-62 ) ไดศึกษาและเชื่อเรื่องขวัญ ตามโลกทัศนของชาวลานนา พบวา การสูขวัญและ
การเสียเคราะหของชาวลานนาจัดขึ้น เพื่อเรียกขวัญใหกลับคืนมาอยูกับเนื้อกับตัวเพื่อความเปน สุข ความสบายของเจาของ
ขวัญ ชาวลานนาจึงจัดพิธีสูขวัญเมื่อตกใจมาก จิตใจไมสบาย เปนทุกข เชน ประสบอุบัติเหตุ ปวยไขเรื้อรัง หรือเมื่อดีใจมาก
เมื่อไดเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงและประสบความโชคดี
พูนศิลป จันทรสูงเนิน (2540 : 51-55 ) ไดศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับโชคลางและการแตงแกเสียเคราะหของชาวบาน
หนองไหล ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา พิธีกรรมเกี่ยวกับโชคลางเปนพิธีที่จัดทําเพื่อขวัญและกําลังใจจาก
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนเองและสังคมใหเปนไปในทางที่ดี โดยชาวบานไดจัดทําพิธีที่สําคัญ 5 พิธี คือ พิธีเสี่ยง
ทายเซียงของ การสะเดาเคราะห พิธีขอฝน พิธีเลี้ยงปูตา และพิธีสูขวัญ
สมัคร เจาะใจดี (2540 : 241-247 ) ไดศึกษาพิธีกรรมกอรเซาะกําปอจ ของชาวไทยเขมรบานหนองกัว ตําบล
เมืองที อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา แนวความคิดและความเชื่อพิธีกรรมและการเสียเคราะห กอรเซาะกําปอจ ของชาว
ไทยเขมรบบานหนองกัว เกิดจากการผสมผสานระหวางศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ อันเปนแนวคิดความเชื่อพื้นฐานใน
ลักษณะพื้นบ าน ที่ ช าวเขมรบ านหนองกั วสั่ ง สมมาจากบรรพบุ รุ ษอย างไม เ ปลี่ ย นแปลง นั บ เป นความเชื่อของพิธีก รรมที่
เกี่ยวของกับเด็กซึง่ พอแมจะตองใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากวัยเด็กเขาสูวัยหนุมสาว
Meade (2005 : 72-85) ไดศึกษาความหมายของชีวิตมองผานพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายความเชื่อพื้นบานของ
ชาวโคลัมเบีย พบวา ชาวโคลัมเบียมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย เมื่อตายไปแลวทุกคนจะตองไปรับคําพิพากษาจาก
พระเจาผูดุรายโทษหนักหรือเบาขึ้นอยูกับกรรมดีหรือกรรมชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยทุกคนจะตองไปทําการชําระบาป
เพื่ อให พ นเคราะห กรรม เพื่ อชดใช กรรมหมดแล ว ความเชื่ อเหล านี้เ ป นที่ม าของการจั ด ระเบีย บทางสั ง คม กลายเป นจั ด
โครงสรางทางสังคม ตลอดจนการจัดลําดับชั้นทางสังคมของชาวโคลัมเบีย โดยสังเกตไดจากคําสวดในพิธีศพของชาวโคลัมเบีย
จีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเหลานี้ผสมผสานอยู
Newell (2005: 95-120) ได วิจัยการเปลี่ ยนศาสนา : พิธีกรรมในช วงเปลี่ ยนผานของชาวคาทอลิ กและการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางครอบครัว ของชาวแคลิฟอรเนีย อิ นเดีย กรณีมิส ชั่น นารี ซาน ฟรานซิสโก เด เอซิส เด เอซิ ส
1776-1821 พบวา ชาวแคลิฟอรเนีย อินเดีย ถึงแมวาจะเปลี่ยนศาสนาเปนคาทอลิกแลวก็ตามพวกเขาก็ยังคงดํารงพิธีกรรม
ดั้งเดิมบางอยางของตน เอาไวโดยอาศัยพิธีกรรมตามหลักศาสนาคริสตแบบทาคอลิก เปนแบบเชื่อมโยงเครือขายทางดานเครือ
ญาติ สังคมการเมือง และเศรษฐกิจ พิธีกรรมบางอยางเชน การแตงงาน พิธีศพและพิธีสะเดาะเคราะหจะมีการผสมผสาน
พิธีกรรมดั้งเดิมของตนเองเขาไปเสมอ
Guelden (2006 : 98-120 ) ได วิจัย การเขาทรงของผี บรรพบุรุษในเขตภาคใตข องไทย : การแสดงโนรา
สัญลักษณของชาวใตในเขตที่ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ โดยทําการวิจัยที่จังหวัดปตตานี สงขลาและพัทลุ งระหวางป
ค.ส. 2000 ถึง 2003 ผลการวิจัยพบวาการทําตัวเองพนเคราะหกรรม นับตั้งคริสตทศวรรษที่ 1970 การเขาทรงรูปแบบใหม
ไดป รากฏขึ้น ในเขตชุ มชนเมืองของประเทศไทย และร างทรงได ตอบสนองปญ หาและความตองการของประชาชนในยุ ค
ปจจุบัน ในขณะที่ประเทศไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากสังคมเกษตรไดไปสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบโลกาภิวัฒน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของที่นําเสนอนี้จะทําใหเห็นทิศทางของการวิจัยที่จะเปนคําตอบวาทําไมมนุษยตองเกิดพิธีกรรมแตง
แกเสียเคราะหอันจะเชื่อไดวาจะทําใหเกิดความผาสุขตอชีวิต
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การศึกษาพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง
จังหวัด มหาสารคาม ครั้ งนี้ เป นวิ จัย เชิ งคุณภาพ เพื่ อศึ กษาข อมู ลเชิง ลึกเกี่ ยวกับ พิธีกรรมการแต งแกเ สีย เคราะห ผู วิจัยได
รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและทําการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ (Interview) การสังเกต การ
สนทนากลุม (Focus Group) การบันทึกขอมูล และ การนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห
เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 4 ชนิด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรู ผูปฏิบัติและผูใหขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับ ขอมูล
พื้นฐานของความเปนมาพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. แบบสัง เกตแบบมี ส วนรวมเก็ บ รวบรวมขอมู ล จาก ผู ป ฏิ บั ติโ ดยผู วิจัย เข าไปมี ส วนร วมกั บ กิ จกรรมการ
ประกอบพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3. แบบสั ง เกตแบบไม มี ส วนร วมเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากผู ป ฏิ บั ติ แ ละผู ใ ห ข อมู ล ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ สภาพและ
เหตุการณโ ดยทั่วไป เชน รูปแบบของพิธีกรรม เครื่องประกอบพิธี สถานที่วันเวลาในการประกอบพิ ธีกรรมการแตง แกเสี ย
เคราะห
4. แบบบั นทึ กการสนทนากลุ มเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากผู รู ผู ปฏิ บั ติ แ ละผู ใ ห ขอมู ล ทั่ วไปในการสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห
พื้นทีท่ ี่ทําการศึกษา
การกํ าหนดพื้ น ที่ ใ นการวิ จัย ในครั้ ง นี้ ผู วิจัย ได กํ าหนดบ า นจํ า นั ก ตํ าบลหนองปลิ ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม
ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ
1. กลุมผูรู (Key informant) ปราชญชาวบาน จํานวน 5 คน
2. กลุมผูปฏิบัติ (Casual informant) ไดแก หมอธรรม
3. กลุมผูใหขอมูลทั่วไป (General informant) ไดแก ผูที่เขารวมพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห
การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ขอมูลจากการศึกษาภาคสนามโดยจําแนกขอมูลแยก
ออกเปนประเด็นตามจุดประสงคของงานวิจัยที่ตั้งไว และตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหนึ่งวาขอมูลที่
ไดมีความครบถวนเพียงพอเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหขอมูลสรุปผลแลวหรือไมในกรณีที่ขอมูลไดมามีความสอดคลองกัน
ผูวิจัยจะใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา(Triangulation)และหากมีขอมูลสวนใดที่ยังไมสมบูรณผูวิจัยก็ทําการเก็บขอมูลใน
สวนที่ขาดหายไปเพิ่มเติม ใหมอีกครั้งใหสมบูรณ
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การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ในการศึกษา พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลที่
ไดจากการสัง เกตและการ สัมภาษณนํามารวบรวมขอมูลดําเนินการศึกษาวิเคราะหขอมู ลตามวั ตถุประสงค โดยใช แ นวคิ ด
ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําขอมูลที่ไดมาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัย
การศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจขอมูล ผลการวิ จัย
พบวาพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยังคงมีการปฏิบัติและสืบ
ตอกันมา ผลของการวิจัยที่คนพบสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
มูลเหตุในการเกิดพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห พบวาสังคมในระดับครอบครัวและสมาชิกประสบกับเหตุการณที่
เชื่อวาเปนสิ่งที่ ชั่วรายหรือที่เ รียกวาเปนเคราะหกรรม เปนลางรายที่จะนําภัย พิบัติ หรืออาการเจ็บ ปวยมาสูตน ครอบครั ว
ตลอดจนทรัพยสินเคราะหกรรมดังกลาวไดแก
1.1 มีเคราะหกรรมเกิดกับสัตวเลี้ยงชาง มา โค แพะ จะมีการประกอบพิธีบูชาโดยการฆาสัตวเพื่อบูชาผี
โดยใชเวทมนตประกอบพิธีกรรมดังกลาว ซึ่งการทําพิธีกรรมเหลานี้เชื่อวาจะหายจากเรื่องอัปมงคลทั้งสิ้น โดยเชื่อวาสัตวที่ตาย
ลงไปจะเปนตัวแทนรับเอาสิ่งที่ไมดีอัปมงคลออกไปจากตัวบุคคลนั้น เจาของสัตวเหลานั้นและพิธีบูชายัญในสมัยกอนตอมาได
เปลี่ยนเปนการแตงแกเสียเคราะหโดย ปลอยนก ปลอยปลา จัดทําพิธีกรรมโดยใชบทสวดมนตแทนในที่สุดพิธีกรรมบูชายัญก็
เสื่อม มนุษยตองเปลี่ยนวิธีการกระทําเพื่อเกิดความปลอดภัยในชีวิต มาเปนการจัดพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห โดยมีหมอธรรม
หรือผูนําพิธีเปนตัวแทนในการติดตอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูบนฟา
1.2 มีอาการฝนรายทําใหรูสึกตกใจ ขวัญเสียไมสบายใจกลัวจะเกิดเคราะหกรรมภัยพิบัดกับตน ฝนรายเชน
เจอผี คนทําราย ฝนเห็นสุนัขสีดําหรือลิงจะเขามาทําราย ฝนวาหลงทางกลับบานไมถูก ฝนวาฟนหัก เปนตน
1.3 มีอาการเจ็บปวยไมทราบสาเหตุแมไดรับการรักษาดวยวิธีตางๆ แตอาการก็ยังไมดีขึ้น ซึ่งเชื่อไดวาเกิด
จากตนเองมีเคราะหกรรมติดตัวมา จึงตองมีการแตงแกเสียเคราะห
1.4 ประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บทําใหขวัญเสีย ไมสบายใจซึ่งเชื่อวาตนเองกําลังมีเคราะหกรรมที่ทําไวจึง
ทําใหเกิดเหตุการณรายที่คาดไมถึง

ภาพที่ 1 หมอธรรม (พอใหญหวัง คําสีแกว) กําลังประกอบพิธีกรรมในการแตงแกเสียเคราะหใหกับชาวบาน
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1.5 นึ่งขาว (เหนียว) หรือหุงขาวปรากฏวาขาวเปนสีแดง ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติจึงเชื่อวาเปนลางราย เปน
เคราะหกรรม เปนสิ่งบอกเหตุใหคนในครอบครัวตองระวัง และแกไขโดยการแตงแกเสียเคราะห
1.6 สัตวเลื้อยคลานบางชนิดเขาบาน เชน งู ตัวเงินตัวทอง กิ้งกา ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติที่สัตวเหลานี้อาศัยอยู
ในธรรมชาติจะเขามาในบาน ทําใหเจาของบานเชื่อวาครอบครัวกําลังจะประสบเคราะหกรรมหรือเหตุรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับ
สมาชิกในครอบครัว
2. เพื่ อศึ กษารู ปแบบของพิธีกรรมการแต งแกเ สีย เคราะห บานจํ านั ก ตําบล หนองปลิ ง อําเภอเมื อง จั งหวั ด
มหาสารคาม
รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห พบวา รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวบานเปนไป
อยางเรียบงายแบบพื้นบาน ไมมีวันกําหนดหรือจําเปนตองเปนวันขึ้นขางแรมแตอยางใด สามารถปฏิบัติไดทุกชวงเดือนปซึ่ง
บุคคลหรือครอบครัวในหมูบานที่ประสบพบกับเคราะหหรือการฝนเกี่ยวกับลางรายตางๆ ชาวบานหรือบุคคลนั้นเกิดความไม
สบายใจ จึงหาวิธีแกโดยหาหมอธรรมและประกอบพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหขึ้น สวนเครื่องประกอบพิธีจะมี จาน ดอกไม 5
คู (ดอกที่ใชจะเปนดอกพุทธรักษา) เทียนเลมเล็ก 1 หอ สวนปจจัย (เงิน) แลวแตศรัทธา หมอธรรมจะกลาวบทสวด และผูกขอ
ตอแขน โดยมีคนในครอบครัว ญาติมิตรและเพื่อนบานเขารวมพิธีใชเวลาในการประกอบพิธีประมาณ 1 ชั่วโมงเปนอันเสร็จพิธี

ภาพที่2 เครื่องประกอบพิธีกรรม ไดแก จาน ดอกไม 5 คู เทียนเลมเล็ก 1 หอ ปจจัย 100 บาท
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดวา เคราะหกรรมที่เกิดขึ้นจนตองมีการแตงแกเสียเคราะหของชาวบานนั้นมีมาตั้งแตครั้งอดีต ที่
เกี่ยวพันธกับความเชื่อเรื่องผี โดยมีการประกอบพิธีกรรมดังกลาวสืบเนื่องติดตอกันมา ซึ่งความเชื่อนี้เ กิดจากปรากฎการณอัน
เปนสาเหตุหลายประการ เชน สัตวเลี้ยงเจ็บปวย สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปวย สมาชิกไดรับอุบั ติเหตุ ฝนราย ขาวที่นึ่ง
หรือหุงมีสีแดง ตลอดจนสัตวเลื้อยคลานเขาบานทั้งหมดนี้ถือเปนเคราะหกรรมที่จะตองมีการแตงแกเสียเคราะหทั้งสิ้น
ในการแตงแกเสียเคราะหชาวบานไดจัดทําขึ้นโดยมีรูปแบบที่เรียบงายแบบพื้นบาน โดยมีหมอธรรมเปนคนพาทํ า
พิธี มีชาวบานเปนผูเขารวมในพิธี อุปกรณมีดอกไม 5 คูใสไปในจานพิธีกรรมนี้สามารถประกอบพิธีไดทุกชวงของเวลา ไมเลือก
เดือน ป โดยจะทําหลังจากเชื่อวาตนเองไดประสบกับเคราะหกรรมแลว เมื่อเสร็ จสิ้นพิธีจะทําใหรูสึกโลงสบายใจ สามารถ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเปนปกติ
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ไดชี้ใหเห็นถึงความเชื่อใน
สมัยกอนในเรื่องผี เคราะหกรรมและโชคลาง โดยถามีเหตุการณหรือเรื่องอัปมงคลเกิดขึ้น ชาวบานจะมีพิธีกรรมในการฆาสัตว
เพื่อบวงสรวงผี ตอมาไดเปลี่ยนเปนการแตงแกเสียเคราะห ซึ่งในการจัดทําพิธีกรรมใชบทสวดมนตแทนการฆาสัตว จะเห็น
ไดวามนุษยมีการเปลี่ยนวิธีการและพฤติกรรมเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวติ การจัดพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห มีหมอธรรม
หรือผูนําพิธีเปนตัวแทนในการติดตอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูเหนือธรรมชาติ รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห เปนไป
อยางเรียบงายแบบพื้นบาน ไมมกี ารกําหนดวาตองเปนวันไหน อาจเปนวันขางแรมก็ได สามารถปฏิบัติไดทุกชวงเวลา สิ่ง
เลวรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือครอบครัวในหมูบาน เชื่อวาเปนเคราะหกรรมที่จะสงผลรายอาจเปนอันตรายถึงชีวิต หรือทําให
ทรัพยสินเสียหาย เชนการฝนเห็นผี ฝนวาหลงทาง ฝนเห็นสัตวจะทําราย หรือเกิดเหตุสัตวเลี้ยงเจ็บปวยผูคน ไดรับอุบัติเหตุ มี
สัตวเลื้อยคลานเขาบาน เหลานี้จัดไดวาเปนลางรายทั้งสิ้น กอใหเกิด ความไมสบายใจอยางรุนแรง เกรงวาจะเกิดเหตุการณราย
กับตนหรือคนในครอบครัวตลอดจนญาติมิตรและสัตวเลี้ยง สังคมจึงหาทางออกในการแกปญหาแบบแนบนุมนวล โดยการคิด
หารูปแบบวิธีแกไข ใหมหี มอธรรมเกิดขึ้นเพื่อเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห โดยกําหนดเครื่องประกอบ
พิธีกรรมที่เรียบงายใชวัสดุราคาถูกสามารถหาไดภายในทองถิ่นและในครัวเรือน ไดแก จาน ดอกไม 5 คู (ดอกที่ใชจะเปนดอก
พุทธรักษา)และ เทียน สวนปจจัยที่เปนเงินก็มิไดบังคับแลวแตกําลังศรัทธา หมอธรรมจะพาทําพิธีใหเห็นวาศักดิ์สิทธนาเลื่อมใส
ศรัทธา มีการกลาวบทสวดที่ทําใหเชื่อวาขลัง และสุดทายมีการผูกขอตอแขนจากหมอและผูเขารวมงานอันจะเปนการสราง
ความอบอุน สร างขวัญและกําลั งใจตอผูมีเคราะห แฝงดวยความรัก ความห วงหาอาทร ความสามั คคีของคนในสัง คม เป น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีผลตอวิถีชีวิตของชาวอีสานและยังคงสืบทอดจากรุนสูรุนสืบตอกันมา นับเปนภูมิปญญาอันชาญฉลาดที่
สรางความสบายใจและความผาสุกใหเกิดขึ้นกับสังคม
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแนวทางการอนุรักษการแตงแกเสียเคราะหของชุมชนและการสืบทอดตอ
2. ควรใหมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมโดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญตอ
พิธีกรรมนี้วามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมาก
3. ควรมีการขึ้นทะเบียนหมอธรรมที่มีอยูในสังคมปจจุบัน เพราะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเบื้องตนตอการบํารุงขวัญ
ของสมาชิกในสังคม
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แนวคิดทางปรัชญาในทาเตนบัลเลต
The concept of philosophy in Ballet Dancing
ประไพรัตน กุลศักดิ์นันท
lkulsak@yahoo.com
บทคัดยอ
บทความนี้เรื่อง แนวคิดทางปรัชญาในทาเตนบัลเลตเ ปนการศึกษาใหเห็นวาแนวคิดทางปรัชญาดานอภิปรัชญา ณานวิทยา
และสุนทรียศาสตรนั้นมีความสัมพันธดานศิลปะในทาเตนบัลเลตในดานธรรมชาติของความเปนจริงของมนุษย มนุษยเปนสวนหนึ่ง
ที่จะสรางใหทาเตนบัลเลตนั้นปรากฏขึ้นมาได โดยนําความรูที่เปนขอเท็จจริง และความรูดานประสบการณ ในการเตนและฝกฝน
จนมีความเชี่ยวชาญดานเทคนิ คบัลเลต สงผานใหเห็นคุณคาความงามที่รับ รูผานจิตสมบู รณ และองคประกอบที่มีสวนชวย
ในการตั ดสินความงามในทาเตนบัลเลตนั้น ไดจากแนวความคิดสรางสรรค ความรู ความชํานาญเฉพาะดาน และมากดวย
ประสบการณ ของนักออกแบบทาเตนบัลเลต
คําสําคัญ: อภิปรัชญา ณานวิทยา สุนทรียศาสตร ทาเตนบัลเลต
Abstract
The article “ The concept of Philosophy in Ballet danceing “ is to study how Metaphysics,
Epistemology and Aesthetic related to the art of ballet dancing with nature of human being truth which
describes men a part of creativeness of ballet styles. Fact, experience in dancing and being trained have
been focused to be expertized for ballet techniques through beauty value perceived by completed
mind. More rover, elements help fulfill beauty judgment in ballet styles. From concepts of creativeness,
intelligence and specialization with experience of ballet choreographer.
Keywords: metaphysic, epistemology, aesthetic, ballet dance
1.บทนํา
ทาเตนบัลเลต เปนศิลปะเกาแกที่มีการวิวัฒนาการตามการพัฒนาตามยุค ตามสมัย ตามวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดย
เปนทาเตนที่เริ่มมีมาจากตางประเทศจนเขามามีบทบาทในประเทศไทย ทาเตนบัลเลตเปนการคิดคนออกแบบจากจินตนาการ
ของมนุ ษย แต ละยุคสมัย เป นการแสดงออกทางด านรางกายและอารมณ ความรู สึกที่มาจากจิต ใจ โดยมี การผสมผสานกั บ
เสียงดนตรี ที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการออกแบบทาเตนนัน้ ๆ โดยเปนความงามตามแนวศาสตรหนึ่งทางปรัชญา ที่วา
ดวยเรื่องความจริง คืออภิปรัชญา วาทาเตนบัลเลตเปนความงามที่ปรากฏเห็นเปนรูปของแบบ เปนการลอกเลี ยนแบบจาก
ทาทางของสัตว ตางๆ ที่มี การพัฒนาการมาเป นเวลายาวนาน และอีกสวนหนึ่งท าเต นบัลเลตมี ความสัมพั น ธกับ ญาณวิทยา
เชนกัน เนื่องจากทาเตนบัลเลตมีรูปแบบของทาเตนที่มีการพัฒนาทาเตนตาง ๆ จากทาทางของสัตวหลายประเภท และมีการ
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บั นทึ กเป นท าเทคนิ ค บั ล เล ต จนเป นรู ป แบบที่ มี การนํ ามาใช เ ป นหลั กสู ต รสํ าหรั บ เรี ย นเต นบั ล เล ต จนป จจุ บ ั น อี กทั้ ง ยั ง
ประกอบดวยคุณคาทางสุนทรียะ โดยนักสุนทรียศาสตรทางปรัชญาจะมีทรรศนะเกี่ยวกับความงาม หลายทรรศนะ และในเรื่อง
มโนคติทางดานความงามที่มีแนวคิดที่แตกตางกัน วาทาเตนบัลเลตถานําทฤษฏีสุนทรียศาสตรทางฝายตะวันตกมาวิเคราะหหา
ความงาม จะมี ประเด็นใดที่เ กี่ยวของทางอภิปรั ชญา และญาณวิทยา บาง และเกณฑการตั ดสินความงามของท าเต นนั้นมี
คุณคาความงามจริงหรือไม ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงนําปญหาเรื่องคุณคาความงามในทาเตนบัลเลตมาวิจัย หาแนวทางปรัชญา
เพื่อเปนประโยชนตอวงการนักเตนและผูทีสนใจชมการเตนบัลเลต จะมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นในกระบวนการวิเคราะหหาความ
งามในทาเตนนั้น ๆ อีกทั้งทางดานปรัชญาจะพบวาทาเตนบัลเลต มีสวนเกี่ยวกับดานปรัขญาอื่น ๆ อยางไร ที่เปนสวนหนึ่งที่จะ
สงผลใหทาเตนบัลเลต มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเตนทาเตนบั ลเลตนั้นมีผลตอสภาพรางกายและจิตใจของผูเต น
บัลเลตดวย
2. แนวคิดทางอภิปรัชญาในทาเตนบัลเลต
การดํารงชีวิตของมนุษยที่ธรรมชาติมอบใหพรอมการเกิดนั้นมีเพียงประสาทสัมผัสกับเหตุผล ดังนั้นการหาคําตอบ
ทางปรัชญาก็ไมเกินกวาประสาทสัมผัสกับเหตุผลเชนกัน นักปรัชญาสมัยโบราณ เริ่มตนการคนหาความจริงดวยความเชื่อเรื่อง
ของประสาทสัมผัสที่เปนการรับรูทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในสมัยเดิมก็จะศึกษาเรื่องของธรรมชาติของความเปนจริงที่
ดํารงอยู และธรรมชาติของสิ่งที่เปนจริง อีกทั้งศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล การพัฒนาการของจักรวาล เมื่อมนุษ ยมั่นใจประสาท
สั ม ผั ส ก็ เ ป น สิ่ ง ยื น ยั นได ใ นการอธิ บ ายเรื่ องของจั ก รวาล ความคิ ด นี้ นํ าไปสู ทั ศ นะทางปรั ช ญาในเรื่ อ งของสสาร ซึ่ ง จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาล และเวลา มีการเกิด ดับไมแนนอน13เมื่อเขาใจเรื่องสสาร จะเห็นวาสสารก็จะมีแบบเปนตนแบบของ
สสารนั้น ๆ ในวัตถุนั้น ๆ ก็จะมีภาวะที่แทจริงซึ่งจะแสดงความเปนธรรมชาติของคุณสมบัตินั้นอยู ดังนั้นมนุษยคือสสารเชนกัน
ที่สามารถสัมผัสไดดวยการรับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหา ในยุคปรัชญาปจจุบันหรือรวมสมัยจะมีแนวคิดที่ห างจากการศึกษา
เรื่องของชี วิต ความเปนอยู ของมนุษย แตจะเปนแนวคิ ดที่มีค วามเปนเสรีภาพมากขึ้น สนใจและรับ ผิดชอบตนเอง ซึ่ งเป น
แนวคิดแบบปรัชญาอัตถิภาวนิยม เนนการสรางแนวคิดทางปญญา และหลักวิธีการแกไขปญหาทางจิตวิทยา โดยการเน นการ
สรางกําลังใจมนุษยและสรางความสุข
มนุษยจะแสดงพฤติกรรมเพื่อการดํารงชีวิตโดยเนนประสบการณที่เปนปรากฎการณวิทยา โดยทรรศนะของทานฮุ
สเชิรล ปรากฎการณเปนสิ่งที่รูไดเอง วัตถุ สิ่งของ และเหตุการณตาง ๆ ที่เปนอารมณ 14 ความตองการของชีวิต และความ
เปนอยูที่ดีของครอบครัว สังคมและรัฐ ยอมเปนธรรมชาติ ดังนั้นมนุษยเปนสัตวสังคมโดยธรรมชาติ15 ที่รวมจินตนาการ ความ
ฝน อารมณ ความรูสึกรวม ไวรวมในความหมายของประสบการณ วิธีนี้จะมุงเนนไปที่สามัญสํานึกของมนุษยและจิตสํานึกที่มา
จากระบบของโครงสรางสังคม ครอบครัว และโรงเรียน รวมทั้งกลุมเพื่อน สถาบันสื่อสารมวลชน ที่กลาวมานี้มีส วนที่จะให
จิตสํานึกของมนุษยแตกตางกัน
แนวความคิดอภิปรัชญาสมัยโบราณและรวมสมัยจะมีความแตกตางกันสุดขั้วก็ได ซึ่งแนวความคิดรวมสมัยจะเนนไป
ทางจิตวิทยา ที่ศึกษาระบบการทํางานของจิตใจมนุษยทางกายภาพมนุษยนั้นจะมีความชัดเจนในพฤติกรรมอยางไมเปนอิสระ
ถาตองการสิ่งใดก็จะไดรับการตอบสนอง ตามที่กําหนดไวเชนนั้น เชนถารางกายรูสึกกระหายน้ํา ก็จะหาน้ําเพื่อดับกระหาย
คอนขางชัดเจนวารางกายไมมีอิสระ สําหรับวิธีทางจิตวิทยานั้นเชื่อวา ระบบการทํางานของจิตใจมนุษย มีกฎเกณฑที่แนนอน
พอเขาใจกฎเกณฑระบบการทํางานของจิตใจมนุษย แลวสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน16
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จากทรรศนะแนวคิดทางอภิปรัชญาสองสมัยจะเห็นวามีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับทาเตนบัลเลต จากการที่ผู
เปนนักเตนบัลเลต ทาเตนบัลเลตเปนทาที่ไดวิวัฒนาการจากทาทางการเดินของมนุษย ผสมกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกตางกัน จากสมัยโบราณที่มีการคนหาความจริง และความเชื่อโดยสัมผัสจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะเห็นไดวา
ทาเตนบัลเลตสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทางตา วาเปนทาเตนแบบไหน และมีลีลาอยางไร มองเห็นชัด เจน แนวคิด
เรื่องแบบของอริสโตเติล จะมีความหมายก็ตอเมื่อชวยอธิบายธรรมชาติของสิ่งเฉพาะในโลกแหงผัสสะ แบบเปนแกนสารหรือ
สารัตถะของสิ่งเฉพาะใดก็ตองอยูภายในสิ่งเฉพาะนั้น
ตามแนวคิดดังกลาวก็มีสวนที่เกี่ยวของกับแบบของทาเตนบัลเลต นักเตนบัลเลตมีความเปนแบบของมนุษยที่สัมผัสมี
สสารเฉพาะ ซึ่งเปนแบบของมนุษยแตละคน แตในสวนที่เปนการสวมบทบาทของนักเตน วาเปนนักเตนบัลเลตอะไร นั้นก็จะ
เป นแบบเฉพาะที่ร ะบุใ นส วนของรายละเอี ยด ลักษณะสําคัญ ของมนุ ษย ที่ จะจินตนาการผสมกั บประสบการณ เพื่อจะได
ออกแบบทาเตนในรูปแบบผสมผสาน จะเปนไปไดมากขึ้น กับอีกเหตุผลที่นักปรัชญาสมัยใหม มีสวนที่เกี่ยวของกับทาเตนนั้น
ตามแนวความคิดนี้ จะเปนแนวพัฒนาการแกไข โดยใชปญญา เพื่อการสงเสริมใหมนุษยมีกําลังใจและสรางความสุข ทาเตน
บัลเลตนั้นจะปรากฏเปนทาเตนที่เปนแบบอยางในปจจุบันไมไดเลย ถาไมมีการพัฒนาการจากสมัยฝรั่งเศสมาจนปจจุบัน ซึ่งได
จากมันสมองของมนุ ษย ที่ คิ ดพั ฒ นาการจากแบบเดิม และประยุ กตผ านกระบวนการของนั กออกแบบท าเตนที่ ม ากด วย
ประสบการณ
จะเห็ นได วาท าเต นบัลเลต มีความสั มพันธโดยตรงกับอภิปรั ชญาอยางแยกไมออก เชนทาเต นบัล เลต ที่ออกแบบ
สําหรับนกยูง จะทําอยางไรที่จะใหประจักษวาเปนทานกยูง เห็นวาการจะประสานจํานวนนักเตนหลายคน เพื่อความพรอม
เพรียงกัน โดยนักเตนคนหนึ่งจะอวดลวดลายของนกยูง พรอมกันเมื่อนกยูงรําแพน จะเปนแบบใดก็อาศัยกระบวนการของ
ความคิดที่มนุษยมากประสบการณที่จะออกแบบทาเตน เมื่อนักเตนไดเตนบนเวที เพียงผูเตนก็สามารถสรางความสุขใจไดแลว
และถาผูเตนยังสามารถถายทอดอารมณ ความรูสึกของลักษณะของนกยูงเปนเรื่องราวไปสูผูชมใหเขาใจดวยแลว ยิ่งซาบซึ้ง
มาก ก็เทากับเปนแนวความคิดของนักปรัชญาสมัยใหมอยางแทจริง
3. แนวคิดทางญาณวิทยาในทาเตนบัลเลต
17
“ A truth is Known when it is a justified belief ” ความรูที่จะเกิดเปนขอเท็จจริงได จะผานขั้นตอนการ
พิจารณาอยางเปนธรรมดานความเชื่อกอนความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง เปนที่ยอมรับและพิสูจนมาแลววาถูกตองเปนหลักสากล
เปนที่รูกันในหมูสังคมนัน้ ๆ หรือประเทศนั้นยอมรับกันเปนแบบแผนเชนตัวเลขสากล 1+1=2 เปนที่ยอมรับในหลักสากลวา
1+1=2 แนนอน หรือ 2+0 =2 เชนกันเสมอ อีกสวนหนึ่งเปนความรูมาจากความสามารถ หรือประสบการณ ความรูแบบนี้มี
ลักษณะของการรูวาจะทําอยางไร เพื่อใหไดผลเชนไร แตจะไมสามารถจะเขียนออกมาอยางชัดเจนอยางความรูขอเท็จจริง
ความรูทั้งสองสวนนี้ เกิดจากกระบวนการของการรับรูเปนการรับรูอยางตะหนักรู ที่เกิดจากประสาทสัมผัส โดยไม
ผานกระบวนการคิ ด ตามทรรศนะของปรัชญาเดิม จะให แนวคิด วาความรูเ ปนสิ่ง สมบู รณ ในตัวเอง ไมเ ปนสิ่ ง ที่เ กี่ย วกั บสิ่ ง
เพียงแตรู โดยมีมีกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงค คือรูเพื่อรู สําหรับความรูที่กาวหนา จะมีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลง
และมีกระบวนการความคิดเขาไปเกียวของอยางมีเปาหมายเพื่อใชในการแกไขปญหาของมนุษย
แนวความคิ ด นี้ เ ป นทรรศนะของนั กปรั ช ญารุ นใหม ที่ จะนํ า กระบวนการความคิ ด มาแสวงหาความจริ ง เพื่ อ
เปลี่ยนแปลง สภาวะที่มนุษยพบกับสภาวการณที่ยุงยาก ซับซอน สันสน หรือสภาวะที่มีปญหา ความคิดจะถูกกระตุน เพื่อ
หาทางแกไขปญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมและสังคม การรับรูทางประสาทสัมผัส ไมมีแนวความคิดเขามา
สนับสนุนเพียงแตเปนปรากฎการณที่เกิดขึ้น ความแตกตางของความรูสมัยเดิม และสมัยใหม ซึ่งจะเปนการพัฒนาแนวคิด โดย
ใหเนนการหาคุณคาที่ใชในการแกไขปญหา
17
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ความสัมพันธทางปรัชญาดานญาณวิทยากับทาเตนบัลเลตนี้ ถาพิจารณาก็จะเห็นวาเปนความรูที่มาจากขอเท็จจริง
และประสบการณทั้งสองดาน ถาเปนความรูที่มาจากขอเท็จจริง ก็จะพิจารณาจากทาเตนบัลเลตที่มีการยืดสรีระของรางกาย
กอนการเตน ซึ่งการยืดตัวใหมีความออน กอนการเตนนั้นจะชวยใหมีความยืดหยุนแลว ผูเตนก็จะไมเกิดการบาดเจ็บในขณะที่
เตน เปนความรูที่ไดจากการยืดเสนในรางกายมนุษย อีกทั้งผูที่สามารถเตน สามารถออกแบบทาเตนนั้น ซึ่งไดจากความรูและ
การสะสมประสบการณ ใ นการออกแบบท าเตนหลาย ๆ ป จนเกิ ด ความชํ านาญด านการเลื อกเนื้ อเพลงประเภทใดที่ จะ
เหมาะสมกับนักเตน โดยพิจารณาจากโครงสรางของนักเตน เมื่อไดเพลงแลวสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือสีสรรของเสื้อผา หนาตา
ทรงผม ที่ตองเหมาะสมกับเพลงและเหมาะสมกับบทบาทที่ไดรับ สําหรับทาเตนบัลเลตนั้นอาจจะจําเปนสําหรับ ความรูที่มา
จากขอเท็จจริงและความรูที่มาจากประสบการณ ทั้งสองก็เปนได จะพิจารณาไดวาถาทาเตนบัลเลตไมมีความรูทางญานวิทยา
แลว ทาเตนนั้นอาจจะเปนทาเตนที่ชมแลว อาจจะมีลักษณะที่แข็งกระดาง และอาจจะไมมีความเหมาะสมสําหรับองคประกอบ
ของที่เปนสาระสําคัญในทาเตนนั้นก็เปนได ดังนั้นจะเห็นไดวาญาณวิทยามีความสัมพันธที่เกี่ยวของกันจนแยกไมออก
4. แนวคิดทางสุนทรียศาสตรในทาเตนบัลเลต
“The beautiful the Idea of the beautiful this mean that the beautiful itself must be grasped as
Idea.” ความรู สึ ก ว า สิ่ ง ใดงามสิ่ ง นั้ นก็ จ ะมี ค วามงาม ความงามโดยตั วของมั น เองต อ งอยู ใ นความรู สึ ก 18แนวคิ ด ทาง
สุนทรียศาสตร เปนการศึกษาหาคุณคาการตัดสินทางสุนทรียศาสตรในแงของความงามวามีหลักเกณฑอยางไร ความงามเปน
เรื่ อ งของความชอบตามความรู สึ ก อารมณ ค วามพอใจส วนบุ ค คล และจิ น ตนาการของจิ ต ที่ รั บ รู ค วามงามได ด วยจิ ต ที ่
สมประกอบ ความงามยอมเกิดขึ้นไดโดยไมมีผลจากคุณสมบัติของวัตถุ เปนเพียงใชจิตอยางเดียวเปนผูตัดสินความงาม
ยอร จ สั นตายานา กล าวว าความงามและประสบการณ เ กิ ด จากมนุ ษย มี อารมณ ความรู สึ กที่ ไ ม มี เ หตุ ผ ลใด ๆ
มารองรับ ซึ่งมนุษยไดรับมาตั้งแตมนุษยไดกําเนิดเกิดมาแลวโดยธรรมชาติ แสดงวามนุษยเปนผูกําหนดคุณคาของความงามนั้น
เชนเดียวกันทาเตนบัลเลตตามแนวคิดของยอรจ จะสนใจเพียงแตจิตของผูชมการเตนบัลเลตเทานั้น ถาความรูสึก
ของผูชมวามีความพอใจเกิดขึ้นเมื่อไร คุณคาความงามตามผูชมทานนั้นก็ จะมีคุณคาความงามทันที จิต เพียงรับรูดวยตา ไม
สนใจวาจะมีองคประกอบใดที่ติดมากับทาเตนนั้น นั้นก็อาจจะพิจารณาวาถานักเตนบัลเลตเตนดวยอารมณความรูสึกที่เปนสุข
จิต ที่ รับ รู ของผูช มก็ จะเพลิ ด เพลิ น และจะพิจารณาว าท าเต นนั้นมี คุณค าความงามนั้ น และในทางตรงข ามหากว าผูเ ต นมี
ความรูสึกไมพอใจหรืออารมณระหวางเตนนั้นรูสึกขัดเคืองใจ การถายทอดอารมณความรูสึกของนักเตนก็จะสงสั ญญานไปสู
ผูชมได ผูชมก็อาจรับรูความไมพอใจ ไดเชนกัน การรับรูของผูชมไมเพียงแตใชจิตของผูชมเทานั้น องคประกอบของนักเตนก็
เปนปจจัยที่สําคัญที่จะสรางความพอใจเกิดขึ้นไดอยางเชน หากนักเตนบัลเลตที่เปนนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก รับบทบาท
นักเตนบั ลเลตใ นการแสดง ก็ ยอมจะดึงความรูสึ กของผู ชมส วนหนึ่ง ให เกิด ความสนใจ ในกาวแรกที่ รับรู วา ผูแสดงเปนผูใ ด
ปริมาณผูเขาชมการเตนบัลเลตเปนสิ่งที่วัดคุ ณคาของความงามวามีคุณคาความงามเพียงใด แตในทางกลับกันถานักแสดงที่
แสดงการเตนบัลเลตไมเขาใจหลักการเตนบัลเลตที่ถูกตองก็อาจจะถายทอดความรูสึกมาไมแนบเนียนก็เปนได คุณคาความงาม
ก็มีผลลดลงตามดวย
อีกทรรศนะหนึ่งที่เดวิด ฮูมว พิจารณาการตัดสินความงามเปนเพียงความพอใจไมมีสวนเกี่ยวของกับวัตถุ แตอาจจะ
มีคุ ณสมบั ติบ างอย างที่ ทํ าให รู สึกพอใจ เนื่ องจากท าเต นบั ลเล ต มี ลั กษณะที่ เ ป นท าทางของมนุ ษย และพั ฒ นาการมาตาม
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ของมนุษยในยุคสมัยที่แตกตางกัน หากไมมีทาเตนบัลเลตแลว จะเห็นวาทาเตนบัลเลตมีความ
งามไดอยางไร ไมเพียงทาเตนบัลเลตเทานั้นยังมีองคประกอบอื่นอีก คือเสื้อผา ทรงผม และการแตงหนา ตามบทบาทที่ไดรับ
อยางเชนถารับบทบาทเปนสุนัข ซึ่งก็อาจจะเปนลูกสุนัขหรือสุนัขพันธใหญ สีและลายของเสื้อผาและการแตงหนาตาใหดูหนา
หวาน หรือหนาดุ ก็เปนองคประกอบขึ้นอยูกับชางแตงหนา รวมทั้งอารมณของผูรับบทบาทวารูสึกอยางไรในขณะนั้น
18
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ธรรมชาติมีความงามอยูดวยตัวมันเองอยูแลว ซึ่งประดับประดาดวยสีสรรและแสงสี และเปนความงามของวัตถุ โดย
แวดลอมรอบ ๆ มนุษยเราอยู วัตถุคือธรรมชาติ เชนเดียวกั บทาเตนบัลเลตมีลักษณของธรรมชาติ เนื่องจากเปนการพัฒนา
ทาทางของมนุษยนี้เองมาหลายศตวรรษ แตทาเตนบัลเลตนั้นเปนความงามที่ไมไดมาจากธรรมชาติแตเปนความงามที่มาจาก
ศิลปะ เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบทาเตนจากนักออกแบบทาเตนจากประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญของมนุษยที่มี
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค จนเปนทาเตนที่ใชเปนแบบอยางในการเรียนการสอนในสถาบันใหญ ๆในตางประเทศ จะเห็น
วาถาทาเตนบัลเลตเปนความงามทางธรรมชาติเพียงอยางเดียว ก็อาจจะเปนการวาดทาเตนลงบนกระดาษ เพื่อใหเห็นลีลาของ
ทาทางเคลื่อนไหว แตไมไดเคลื่อนไหวจริงเปนศิลปะที่เรียกวาจิตรกรรม แตในความเปนจริงแลวทาเตนบัล เลตเปนทาเตนที่มี
การเคลื่อนไหว ซึ่ง เปนการเคลื่อนไหวที่ใชกลามเนื้อ ทั้งกลามเนื้อแขน และกลามเนื้อขา เพื่ อการยืดให เกิ ดความออนของ
กลามเนือ้ เมื่อมีความออนไหวของกลามเนื้อแลวทาเตนบัลเลตนั้นก็จะแสดงใหเห็นความออนโยนของลีลาทาทาง สงผลใหทา
เตนบัลเลตไดฉายความงามออกมาใหเห็นจากทาเทคนิคเอง แตก็ยังเปนเพียงสวนเดียวที่จะบอกวาทาเตนบัลเลตมีความงาม ยัง
มีค วามสํ าคั ญ ขององค ป ระกอบอี กที่ เ ป นลั กษณะเฉพาะที่ จะใช ในการพิ จารณาความงาม อยางเช น การออกแบบทาเต น
ผสมผสานกับระบําจีน คือยังคงรูปแบบลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมจีน ซึ่งวัฒนธรรมจีนนั้นก็จะพิจารณาดวยวาเปนระบําจีน
ชนิดใด จีนโบราณ หรือจีนสมัยใหม เอกลักษณการแตงเสื้อผา หนาตาและทรงผมก็แตกตางกัน แตก็ยังคงมีคุณลักษณะของทา
เตนบัลเลตผสมอยูในทาระบํานั้นความงามที่จะเกิดในทาเตนบัลเลตนี้จะมีคุณสมบัติของวัตถุภายนอกเปนสวนประกอบสําคัญ
เช น ถ าการออกแบบทาเต นมีท าเต นที่ ใ ชท าเทคนิ คบั ล เล ตที่ ย าก และผู เต นก็เ ต นไดส วยงามมาก แต เสื้ อ ผ าภายนอกที่ ใ ช
ประกอบและสีสันของเสื้อผาไมเอื้ออํานวยตอวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น หรือผูออกแบบทาเตนขาดความเชี่ยวชาญ หรือความรู
เรื่องของวัฒนธรรมจีน ก็มีผลทําใหการออกแบบทาเตนนั้นมีความขัดแยงในตัวเอง ผูชมก็จะสัมผัสไดวาความงามที่เกิดอาจจะมี
แตไมงาม เนื่องจากองคประกอบของสวนผสมยังขาดการลงตัว อยางชัดเจน
การเห็นคุณคาทางสุนทรียศาสตรไมเพียงแตพิจารณาจากการตัดสินใจของทางฝายจิตเพียงอยางเดียว หรือพิจารณา
จากองคประกอบภายนอกที่เ ปนวั ตถุ อาจจะตองมี การสวนประกอบทางจิตที่ รับ รู มองวัตถุ ภายนอกที่ ผสมผสานกั นอยาง
กลมกลืน อยางสมดุล และเหมาะสมเพื่อจิตเขารับรูความรูสึกเขามารวมกัน เปนการมองความงามและใหคุณคาความงามแบบ
ผสม มุมมองคุณคาทางสุนทรียศาสตรในทาเตนบัลเลตมีความงามไดจริง เนื่องจากทาเตนบัลเลตอยูที่จิ ตสมบูรณ เขารับ รู
ความรูสึกวาชอบ พอใจ นั้นก็วา งาม ความกลมกลืนของทาเทคนิคบัลเลตมีความสมบูรณ ชัดเจนในลายเสน ความเหมาะสมได
ความมีสัดสวน พรอมกับการคัดเลือกเพลงบรรเลงของดนตรี ไมเพียงเทานี้ที่จะบอกคุณคาความงามในทาเตนบัล เลตได ยังมี
นักออกแบบท าเต น ซึ่ งเปนผู มีจินตนาการ ความคิ ดสรางสรรค เพื่ อจะออกแบบท าเต นใหเ หมาะสมทั้ง ทาเทคนิค บั ลเล ต
เสียงดนตรีและสวนประกอบดานการแตงหนา ทรงผม ใหมีความกลมกลืนในสวนประกอบทั้งหมด ซึ่งไมเพียงแตผูอ อกแบบ
จะตองมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรคเทานั้น ยังเปนผูมีความรูทาเตนบัลเลต มีประสบการณดานการออกแบบทาเตนมา
หลายป เพื่อสรางระบําท าเต นบัล เลต รูป แบบใหม ๆ อยางเช นการทําระบํ านกยูง ที่ป ระกอบไปดวยชีวิตมนุ ษ ยห ลายชีวิต
ประกอบกันเปนตัวนกยูง ไมเพียงแตใชสีของเสื้อผาที่มีลวดลาย ความวาว เหมือนสีขนนกยูงเทานั้น การออกแบบชวงของทา
เทคนิคการเตนตามเพลงบรรเลง และการรวมตัวของระบํานกยูงแตละตัวเพื่อเปนนกยูงตัวใหญเพียงตัวเดียว คงไมใชความคิด
ธรรมดาทั่วไป แตผูออกแบบทาเตนนั้นยังจะพัฒนาความคิดสรางสรรคเขาไปเปนองคประกอบดวย คุณคาความงามของทาเตน
บัลเลตนั้นเปนความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะสรางสรรคผลงานทาเตนแบบใหม ๆ ไดมากนอยเพียงใด
5. บทสรุป
จากที่กลาวมานี้ทาเตนบัลเลตมีความเปนอภิปรัชญา ญานวิทยา และสุนทรียศาสตร อยางเห็นไดชัด จากที่ทาเตน
บัลเลตเ ปนทาทางของการพัฒ นาการของมนุ ษย ที่เ ปนความจริ งสากลโดยธรรมชาติ สัม ผัส ไดโ ดยประสาทสัม ผัส ทั้ งห า มี
มโนคติที่ติดมากับมนุษยที่รูไดดวยเหตุผล และยังมีความเปนสิ่ งเฉพาะ อีกทั้งทาเทคนิคบัลเลตก็เปนทาทางที่ใชความรูจาก
ขอเท็จจริงในเรื่องของการศึกษาสรีระรางกายของมนุษยวามีกลามเนื้อสวนใดบาง กลามเนื้อสวนใดทําหนาที่อะไร มีผลทางทา
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เทคนิคบัลเลตอยางไรรวมทั้งความรูที่ไดจากประสบการณ ของผูบันทึกและพัฒนาทาเทคนิคบัลเลตตั้งแตสมัยอดีตจวบจน
ปจจุบัน อีกทั้งการพัฒนาทาเตนบัลเลตดวยการออกแบบทาระบําโดยใชทาเทคนิคบัลเลต ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูที่
ไดมาจากประสบการณการออกแบบทาเตนจนเกิดความชํานาญโดยยังคงรูปแบบของทาเทคนิคบัลเลตไว สวนความงามที่เปน
ปรัชญาทางสุนทรียศาสตรซึ่งแตกตางจากอภิปรัชญาและญานวิทยาที่เปนเรื่องของความเปนจริงที่ปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรม
ชัดเจน สัมผัสได แตคุณคาของความงามนั้นไมสามารถวัดเปนหนวยที่ชัดเจนไดวามีความงามมากนอยเพียงใด แตความงามที่
จะวางามในทาเตนบัลเลตนั้น เปนความงามที่วัดดวยคุณคาของจิตแตละบุคคล ที่จะมีความชอบหรือไมชอบแตกตางกันตามจิต
สมบูร ณ และองคประกอบของทาเตนบั ลเล ต ที่ เปนเรื่องของทาเทคนิค บัลเลต สวนตกแต งดานเสื้ อผา การแตง หนา และ
เครื่องประดับ ที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหทาเตนบัลเลตนั้นมีลักษณะการออกแบบที่ตรงกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ดวย
จากแนวคิดทางปรัชญาทั้งสามดานที่กลาวมานี้ เห็นไดวาทาเตนบัลเลตนั้น มีความสัมพันธโดยตรงกับแนวคิดดานปรัชญา ซึ่ง
ถาไมมีแนวคิดดานใดดานหนึ่ง ทาเตนบัลเลต อาจไมสามารถเกิดขึ้นมาได หรืออาจจะเปนทาเตนบัลเลตที่ยังไมสมบูรณ เลย
ทีเดียว ดังนั้นการพิจารณาความงามในทาเตนบัลเลตจําตองพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามแนวทางนี้ดวย
6. เอกสารอางอิง
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต), (2544) ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, พิมพครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร,
สํานักพิมพศยาม.
สมภาร พรมทา, (2538) มนุษยกับการแสวงหา ความจริงและความหมายของชีวิต, กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพพุทธชาต
จํานงค ทองประเสริฐ, (2533) ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ, พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
จรูญ โกมุทรัตนานนท, (2551) สุนทรียศาสตรปญหาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม, พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร,
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต.
วิธาน สุชีวคุปต, (2552) อภิปรัชญา, พิมพครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ลักษณวัต ปาละรัตน, (2553) ณาณวิทยา (ทฤษฎีความรู), พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
Nicholas Rescher, (2003) Epistemology, An Introduction to the Theory of Knowledge, United State of
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G.W.F. HEGEL, (1988) HEGEL AESTHETICS Lectures on Fine Art, United State by Oxford University, New
York.
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บทความวิชาการเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมของ
เด็กและเยาวชนของประเทศไทย สหรัฐ อเมริกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมทั้งศึกษาเปรียบเทีย บ
ให เห็ นถึง ลักษณะที่สํ าคัญ ในระบบที่ เ หมื อนและแตกตางกั นอย างไร เพื่ อเป นแนวทางในการเสนอแนะเชิง นโยบายตอไป
โดยเป น การศึ กษาเชิงคุ ณภาพ ซึ่ งศึ กษาขอมู ลจากเอกสารโดยเก็ บรวบรวมข อมู ลจากงานวิ จัย ตํ ารา บทความ วิ ทยานิ พนธ
สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือพิมพ รวมทั้งใชการสัมภาษณเชิงลึ กผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของทั้ง 3 ประเทศ
มีความใกลเคียงกันอยางมากโดยเฉพาะประเด็นการใหสิทธิเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาวา ดวยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ทั้ ง
3 ประเทศเปนภาคี ซึ่งมีเจตนารมณที่จะคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ โดยมองวาการกระทํา
ความผิดนั้นเกิดจากความพลั้งพลาดที่ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น และตองนําเด็กเหลานี้กลับคืนสูสังคมใหเปนพลเมืองที่ ดีในอนาคต
ใหไดในที่สุด สําหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเปนตนแบบของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1899 นั้น
ยังคงยึดรูปแบบการจัดสวัสดิการ (Welfare Model) ที่รัฐจะตองปฏิบัติและคุมครองตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดให
ถูกสุขภาวะและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่สําคัญที่สุดคือการบําบัดแกไขฟนฟูมากกวาจะลงโทษแบบแกแคนทดแทน ซึ่งประเทศไทย
พยายามนํารูปแบบของสหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพนี้มาเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม เพราะทั้งสหรัฐ และไทยตางมีระบอบ
การปกครองที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมจะคนละระบบกฎหมายก็ตาม ในสวนกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน
ใน สปป.ลาวซึ่งดูจะเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมหากเปรียบเทียบระยะเวลากับสหรัฐ และไทย เพราะอาจดวยระบอบการ
ปกครองเปนแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต แตสปป.ลาวก็ไดพิสูจนใหเห็นวาเมื่อมีการนําระบบยุติธรรมสําหรับเด็กมาใชกลับมี
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะรูปแบบของการมีสวนรวม (Participatory Model) ที่อาศัยระบบการไกลเกลี่ยจากคนในชุมชน
ซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยควรนํามาเปนแบบอยางในการนํามาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในไทย
คําสําคัญ: กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อาชญาวิทยา

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1411

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

Abstract
The objectives of this academic article on comparative juvenile criminal justice process: case
study on Thailand, the United States of America, and the Lao People's Democratic Republic were to
study the principles and practices of the juvenile justice system in Thailand, the United States of America,
and the Lao People's Democratic Republic and to compare similar and different key features in the
systems to be used as a guideline for further policy recommendations. The study was conducted using
qualitative method. The data were collected from research papers, theses, electronic documentation,
newspapers, and in-depth interviews with experts. From the results, it was found that the juvenile criminal
justice process characteristics of the three countries were very similar particularly on the issue of the
rights under the juvenile rights convention agreed upon by the three countries with the aim being to
focus on the juvenile welfare and future. This would be done by looking at the offense as being caused
by blunder, or slip ups and the juveniles must be brought back to society as the most productive parts
of the society. The United States of America, the model on the juvenile justice system since 1899, continues
to adopt the welfare model that the state must treat and protect against juvenile delinquent children
with well-being and respect for basic rights. Most importantly, the focus must be on rehabilitation therapy
more than revenge punishment. Thailand is trying to adopt this effective US model as a guideline for
practice. This is because the United States of America and Thailand have similar regime even if the legal
systems are different. The juvenile justice process in Lao People's Democratic Republic was seemed to
be a new phenomenon when compared in the aspect of time with the United States of America and
Thailand. This may be because of the socialist communist regime. Lao People's Democratic Republic has
proved that when the juvenile justice system is very effectively implemented especially the participatory
model based on community mediation. This issue should be used as an example of the juvenile justice
system in Thailand.
Keywords: justice process, criminology comparison, juvenile justice process
1. บทนํา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย เกือบทั้งระบบเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะตองกระทําเพื่อการดํารง
อยูของสังคมและการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาใหแกประชาชนในสังคม โดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายอาญา ที่ใชเพื่อปราบปรามผูฝา ฝนและผูที่ทาทายอํานาจรัฐ นั่นเอง สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
จะประกอบไปดวยหนวยงานยอย ๆ ทํางานกันอยางเปนระบบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมาย
นั้นโดยเริ่มจากตํารวจและอัยการเปนองคกรที่สําคัญในการคนหาความจริงเพื่อฟองคดีตอ ศาลพิจารณาพิพากษาคดีและสงไปยัง
องคกรสนับสนุนปลายทางของกระบวนการยุติธรรม เชน กรมราชทัณฑ ตอไป ระบบยอย ๆ เหลานี้จึงถูกจัดใหอยูในกรอบ
ของภาคราชการที่มองผิวเผินแลวเสมือนมีการบูรณาการกันไปตามสายงานของตนเองแตในความเปนจริงกลับพบปญหาการ
ขาดความตอเนื่องเชื่อมโยงกันภายในจนกอตัวเปนปญหาที่ยังตองไดรับการแกไขอยางจริงจังมากกวาจะมองเปนเพียงวาทกรรม
ที่ไมมีวันแกไขได
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ทั้ง นี้ที่ ผานมากระบวนการยุติ ธรรมของประเทศไทยก็พ ยายามสมาทานมรรควิธีของชาติ ตะวันตกมาตั้ง แต ปลาย
ศตวรรษที่ 19 ภายหลังการเสื่อมสลายของลัทธิลาอาณานิคม กระบวนการยุติธรรมของไทยยังคงอาศัยกระบวนการยุติธรรม
ของชาติตะวันตกเปนตนแบบในการพัฒนา ตลอดจนใชมาตรฐานที่ผลักดันโดยองคการสหประชาชาติเปนเปาหมายในการ
ปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธรรม ทํ าให ดู เ หมื อนว าสามารถใช ก รอบความคิ ด ของนั กวิ ช าการตะวั นตกในการทํ า ความเข าใจ
กระบวนการยุติธรรมของไทยไดอยางไมติดขัดเพราะวางอยูบนหลักฐานของหลักการเดียวกัน การใชกรอบในการผลิต ซ้ําตาม
แบบตะวันตกเพียงอยางเดียวอาจทําใหประเทศไทยสูญเสียความเปนตัวตนที่แทจริงไปสอดคลองกับงานของไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร (2546) ที่ไดวิเคราะหภาพอนาคตในการศึกษาบริหารเปรียบเทียบวาหนึ่งในกระแสที่สําคัญในอนาคตของการศึกษา
แนวทางการบริหารนั้นเราอาจไมไดสนใจประเทศตะวันตกเพียงอยางเดีย วอีกตอไป แตกลับมองนานาชาติ มองความเป น
สากลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศที่รวมตัวกันเปนองคกรระดับภูมิภาค เชน สหภาพยุโรป หรือกระทั่งอาเซียน เปน
ตน โดยอาจให คุณคากับประสบการณค วามสํ าเร็จที่มุงเนนด านวัฒ นธรรม การบริ หารในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งไม จําเป นตอง
เหมื อนตะวั นตกอยางเดี ยวเสมอไป แต กระนั้นผูเ ขียนกลั บมีทั ศนะว าการทํ าให ประเทศมี ความทั นสมัย เทีย บเทา ตะวั นตก
(เปรี ย บเสมื อนฝู งห านกํ าลั งบิ นให เ ทาทั นห านจ าฝู ง –ผู เขี ย น) ยั ง คงมี ค วามสํ าคั ญอยู มิ นอย ในฐานะที่ เ ป นตนแบบแห ง
วิทยาการและตัวสรางมาตรฐานสากลมาอยางยาวนาน โดยจะเพิกเฉยไปเสียเลยคงเปนไปไดยาก ถึงแมจะมีนักวิชาการเริ่มตั้ง
ขอคํ าถาม อาทิ “เราจะวางใจได อยางไรวาสิ่งที่ เราเลีย นแบบไปแลวเปนมาตรการที่ ดีและแก ปญหาได เพราะมาตรการที่
ตางประเทศเห็นวาดีในวันนี้อีกไมกี่เดือนหรือไมกี่ปใหหลังอาจจะเปลี่ยนไปได”
บทความนี้จึงไดศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
ยุ ติ ธรรมที่ ป จจุ บั น พบว าการกระทํ า ความผิ ด ของเด็ กและเยาวชนมี ส ถิ ติ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นอย างต อเนื่ องและนั บ วั นจะยิ่ ง มี ค วาม
สลับซับซอนมากขึ้น ถาหากปญหาเหลานี้ไมไดรับการแกไขใหถูกวิธีก็จะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศอย างหลีกเลี่ยง
ไมได โดยศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเปนประเทศตนแบบแหงความทันสมัยและสามารถผลิต
รูปแบบ (Model) ตาง ๆ เพื่อใหบรรดารัฐตัวแสดงบนเวทีโลกใบนี้เลียนแบบ แตกระนั้นก็ตามกลับมีนักวิชาการทางดาน
กฎหมายอยางศาสตราจารย Cara H. Drinan ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยคาธอลิค แหงรัฐวอชิงตัน ไดเริ่มวิพากษถึงความมี
ประสิทธิภาพและการรักษามาตรฐานในฐานะที่สหรัฐเองประกาศตัววาเปนผูคิดคนระบบศาลเยาวชนไมนอยกวาศตวรรษและ
สามารถพัฒนารูปแบบของระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนไวเปนสถาปตยกรรมบนโลกใบนี้ กอปรกับเพื่อเปนการลดความ
ตื้นเขินของงานชิ้นนี้ผู เขียนจึงทาทายดวยการเปรียบเทียบกับ ประเทศที่ได ชื่อวายั งตองไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะทางดา น
เศรษฐกิจอยางเขมงวด แตในประเด็นดานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนกลับมีงานวิจัยมากมายยอมรับตอการปฏิบัติที่
ไดมาตรฐานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้การศึกษาเปรียบเทียบจากทั้ง 3 ประเทศที่ใชเป นกรณีศึกษานี้ สาเหตุ ที่ผูเขียนเลื อกเพราะไดมี การศึกษา
บริ บ ทต าง ๆ ใน 3 ประเทศทั้ ง ทางด านสัง คม และวั ฒนธรรมทางการเมื องแล วเห็นว า ถึง แม ส หรั ฐ อเมริ กา ไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีระบบกฎหมายที่แตกตางกัน กลาวคือ สหรัฐ ฯ มีระบบ common law สวน
ไทยและ สปป.ลาว มีระบบ civil law รวมไปถึงระบบการเมืองการปกครอง แตก็เปนที่ประจักษชัดวาสหรัฐสามารถแสดง
ศักยภาพที่สามารถผลิตรูปแบบที่มีความทันสมัยเพื่อใหประเทศอื่น ๆ ในโลกไดใชเปนตนแบบในการพัฒนาเสมอ ไทยและลาว
เองในฐานะประเทศกําลังพัฒนายอมตองใชเปนหลักในการอางอิงเพื่อพัฒนาตนเองใหเทาทันตอไป โดยไทยเองก็ ตองศึกษา
ความสํ าเร็ จของสปป.ลาวดวยเช นกัน จะทําใหแ ต ละประเทศได เ รีย นรูป ระสบการณ ข องกั นและกั น และสามารถนํามา
ประยุกตใช ไดเลย เพราะทั้ง ไทยและสปป.ลาวมีส ภาพสังคม บริบททางวัฒนธรรมทิศทางเดียวกัน ทั้ ง 2 ประเทศไมไ ด
พยายามสร างมาตรฐานสากลเพื่ อ ให ป ระเทศอื่ นเลี ย นแบบ แต เ พื่ อให เ ป นประโยชน ข องตนเอง สามารถลดป ญ หา
อาชญากรรมไดก็เพียงพอ การศึกษาเปรียบเทียบอาจทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว พรอมทั้งศึ กษาเปรียบเทีย บให เห็นถึงลั กษณะที่สํ าคัญ ในระบบที่เหมือนและ
แตกตางกันอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป
3. มุมมองและรูปแบบที่ใชในการศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ถือเปนกระบวนการที่รัฐใชจัดการกับความประพฤติที่ไมเปนที่
ยอมรับ ไดแก การกระทําความผิดกฎหมายอาญา ซึ่งจําเปนที่จะตองนําบุคคลนั้นมาลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดใหไดใน
ที่สุด กระนั้นหากแตผูกระทําความผิดไมไดเปนผูที่มีวุฒิภาวะเทียบเทากับผูใหญแลว กลาวคือเปนเด็กและเยาวชนหรือเปน
กลุมผูที่เปราะบางในสังคม การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายก็มักจะไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกับผูใหญเสียทีเดียว งาน
วิทยานิพนธของเทพ สามงามยา (2550) 1 ไดศึกษาถึงหลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนใน
ศาล ไดมีมุมมองไวชัดเจนถึงปรัชญาหรือหลักการในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีวั ตถุประสงคเพื่อ
ตองการค นหาความจริ งจากขอเท็ จจริ งที่ ปรากฏจากพยานหลักฐานต าง ๆ ว าผู ตองหาหรื อจํ าเลยที่เ ปนเด็กและเยาวชน
เหลานั้นกระทําความผิดจริงหรือไม กระทําความผิดเพราะอะไร และจะลงโทษเด็กและเยาวชนเชนไรจึงจะเหมาะสม การที่
เด็กและเยาวชนกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดกฎหมายมิไดมุงที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนถึงขั้นเด็ดขาด การ
ดําเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนจึงเปนลักษณะการคนหาสาเหตุใหเด็กหรือเยาวชนเหลานั้นกระทําความผิด กอปรกับเมื่อ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (The Convention on The Right of The Child) ไดกําหนดใหรัฐตองรับประกันวาการใช
มาตรการในการจับกุม หรือจําคุกเด็กใหถือเปนมาตรการสุดทายในการดําเนินการทางกฎหมาย และในการดําเนินคดีแกเด็ก
รัฐจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก โดยปรารถนาที่จะใหเด็กกลับคืนสูสังคมและมีสวนรวมในสัง คม นอกจากนี้รัฐ
ตองสงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดกระบวนวิธีพิจารณา การจัดตั้งหนวยงานและสถาบันซึ่งจะใชเปนการ
เฉพาะกับเด็กที่ถูกกลาวหา หรือถูกหาวากระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายอาญา โดยกําหนดมาตรการที่จะใช กับเด็ก
เหลานั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อไมตองใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเหมือนกับผูใหญ2
ทั้งนี้งานวิชาการของโครงการ Save the Children โดยสหราชอาณาจักรซึ่งเปนโครงการที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน และการที่เด็กและเยาวชนกระทําการที่ฝาฝนหรือขัดกับกฎหมายอาญา ไดตอกย้ํา
ถึง ปรั ชญาที่เ ปนตัวยึ ดเหนี่ ยวในกระบวนการยุ ติ ธรรมเด็ กและเยาวชนวาคือการปกป อง และคุ มกั น (Prevention and
Protection) กล าวคื อโครงการดั ง กล าวพยายามชี้ ใ ห เ ห็ นว าการปกป อ งเด็ ก และเยาวชนผู กระทํ าความผิ ด ให อ อกจาก
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะสาเหตุที่เด็กกระทําความผิดอาจเกิดจากเหตุผลตาง ๆ นานา ไมวา
จะเปนความยากจน การขาดความอบอุนของครอบครัว การขาดเพื่อนที่ดี หรือแมกระทั่งการขาดโอกาสในการจางงาน จึง
อาจเปนสาเหตุใหตองกระทําผิด ฉะนั้นเพื่อเปนการยับยั้งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไมใหพวกเขาเหลานั้นตองกลับไป
กระทําผิดซ้ําอีก ทางเลือกที่ดีคือการสงเสริมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่เปนการกระตุนการแกไขและฟนฟูชีวิตความเปนอยูที่
ดีของเด็กเหลานั้น เพื่อใหกลับไปสูสังคมในฐานะพลเมืองไดอีกครั้ง เชนการใหโอกาสในการศึกษา การพั ฒนาทักษะตาง ๆ

1

เทพ สามงามยา, “หลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นศาล,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550)
2
ลัดตะนา อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ไทย-ลาว,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2553)
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รวมไปถึงการใหโอกาสในการจางงาน เปนตน3 กระนั้นโครงการ Save the Children ยังไดระบุวัตถุประสงคของระบบงาน
ยุติธรรมของเด็กและเยาวชนที่สามารถใชเปนตัวแบบในการขับเคลื่อนและเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการยุติ ธรรม
เด็กและเยาวชน โดยไดศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบจาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยสรุปกุญแจที่สําคัญจะมุงเนนไปที่
1) พฤติกรรมในการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเปนสาเหตุที่ควรไดรับการปองกัน
2) การปกปองเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด สามารถใชตัวชี้วัดโดยการคํานวณจากตัวเลขการลดลงของการ
กระทําผิดซ้ํา
3) สงเสริมการจัดโครงการใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม และตระหนักในเรื่องเพศวาเปนสวนหนึ่งในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน
4) ปรับทัศนคติความเขาใจของสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับผูกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเสียใหม และหา
หนทางเขาใจปญหาในระยะยาว4
นอกจากนี้ในตําราวาดวยกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ (Comparative Criminal Justice Systems) ของ
ศาสตราจารย Philip L. Reichel (2007) 5 แหงมหาวิทยาลัย Northern Colorado ไดพัฒนารูปแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนออกเปน 4 รูปแบบที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับตัวแปรภายในของแตละประเทศ
โดยพบว าประเทศที่ เ น น ไปที่ การแก ไ ขฟ นฟู พ ฤติ กรรมของผู กระทํ าผิ ด เช น ประเทศออสเตรเลี ย รู ป แบบที่ เ น นไปที่
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ไดแก ประเทศในแถบแอฟริกาใต หรือรูปแบบที่เนนการบริหารที่มีประสิทธิภาพอยางบาง
ประเทศในสหราชอาณาจักร เปนตน ทั้งนี้รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ Philip L. Reichel ไดสรุปรูปแบบทั้ง 4 เปนไปตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนเปรียบเทียบทั้ง 4 รูปแบบ
เนื้อหา/รูปแบบ
สวัสดิการ
กฎหมาย
ใชความรวมมือจาก การมีสวนรวม
สถาบัน
ตัวบุคลสําคัญ
ผูเชี่ยวชาญในการดูแล นักกฎหมาย
ผูบ ริ ห ารในหนวยงาน สมาชิกชุมชน
เด็ก
และเจาหนาที่ภาครัฐ
กระบวนการ
หลีกเลี่ยงกระบวนการ เปนทางการ
หลีกเลี่ยงกระบวนการ เปนทางการ
ที่เปนทางการ
ที่เปนทางการ
วัตถุประสงค
เ น น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ใชหลักนิติธรรม
พ ย า ย า ม เ พิ่ ม เน น กระบวนการให
ป อ งกั น หรื อ ปกป อ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการ การศึ ก ษา ความรู
ความเปนอยูที่ดี การ
ดําเนินงาน ลดความ บู ร ณ า ก า ร เ ด็ ก ที่
บําบัด แกไขฟนฟูเด็ก
ลาชาในคดี
กระทํ าความผิ ด แก ไ ข
มากกวาหลักนิติธรรม
ฟ น ฟู ใ ห เ ด็ กเชื่ อฟ ง
กฎหมาย
ที่มา : Philip L. Reichel, Comparative Criminal Justice Systems. (New Jersey : Prentice Hall ,2007). P.305.

3

Nikhil Roy and Mabel Wong, Juvenile Justice : Modern Concepts of working children in conflict of the law. (UK :
The Canadian International Development Agency,2004). P.12.
4
Ibid P.8.
5
Philip L. Reichel, Comparative Criminal Justice Systems. (New Jersey : Prentice Hall ,2007). P.293.
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4. กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
4.1 อายุความรับผิดชอบตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
ตามประมวลกฎหมายอาญา เด็กอายุไมเกิน 10 ป กระทําความผิดไมตองรับโทษเด็กอายุเกิน 10 ป แตกระทํา
ความผิดไมเกิน 15 ป กระทําความผิดไมตองรับโทษ แตศาลอาจวากลาวตักเตือน หรือสงตัวไปยังสถานฝกอบรม หรือ
องคกรที่ศาลเห็นสมควร
ผูใดอายุเกิน 15 ป แตต่ํากวา 18 ป กระทําความผิด ศาลอาจลดโทษใหกึ่งหนึ่ง หรืออาจใชวิธีการเดียวกับเด็ก
อายุเกิน 10 ปแตไมเกิน 15 ปแลวแตกรณี6
4.2 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนขั้นพิจารณาคดี
4.2.1 การจับกุมตัวเด็ก
การจั บเปนมาตรการที่ กระทบตอเสรีภ าพของเด็ก กฎหมายระหวางประเทศจึง ไดกํา หนดว า การจั บ
จะตองเปนไปตามกฎหมายใชเปนมาตรการสุดทาย (last resort) และมีระยะเวลาสั้นที่สุด (the shortest appropriate
period of time) การจับเด็กที่กระทําผิดในประเทศไทย กฎหมายอนุญาตใหกระทําไดใน 2 กรณี คือ (1) เด็กไดกระทํา
ความผิดซึง่ หนา หรือ (2) มีหมายจับ นอกจากสองกรณีนี้แลว เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถจับกุมเด็กได
เมื่ อจั บ เด็ กได แ ล ว พนั กงานสอบสวนมี ห น าที่ ต องนํ า เด็ กไปศาลเพื่อตรวจสอบการจั บ กุ ม ภายใน 24
ชั่วโมง นับแตเวลาที่เด็กมาถึงที่ทําการพนักงานสอบสวน หากศาลเห็นวาการจับไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจะตองสั่งใหปลอย
ตัวเด็กทันที แตในกรณีที่การจับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ศาลจะมีอํานาจควบคุมเด็กไวที่สถานพินิจระหวางการดําเนินคดี
ไดเฉพาะกรณีที่เด็กมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง หรือมีเหตุสมควรอื่นเทานั้น หากไมมีเหตุ
ดังกลาวแลว ศาลจะตองมอบเด็กคืนใหแกบิดา มารดา ผูป กครอง และกําหนดใหบุ คคลดังกลาวมีหนาที่ตองนาเด็กไปพบ
พนักงานสอบสวนหรือศาล7 นอกจากนี้ ในการจับกุมและควบคุมเด็กหรือเยาวชนตองกระทําโดยละมุนละมอมโดยคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและไมเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน และหามมิใหใชวิธีการควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกัน
การหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนผูถูกจับหรือบุคคลอื่น รวมทั้งมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กไมวา
กรณีใด ๆ เวนแตมีความจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อปองกันการหลบหนี หรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กผูถูก
จับกุมหรือบุคคลอื่น8
4.2.2 การสืบสวน สอบสวน
เมื่ อพนั กงานสอบสวนได รั บตั วเด็กหรื อเยาวชนซึ่ง ถู กจับ หรื อเด็ กหรือเยาวชน ซึ่ งต องหาว ากระทํ า
ความผิดถูกเรียกมา สงตัวมาเขาหาพนักงานสอบสวนเองมาปรากฏตัวตอหนาพนักงานสอบสวน หรือมีผูนําเด็กหรือเยาวชน
นั้นเข ามอบตัวตอพนักงานสอบสวนและคดีนั้นเปนคดีที่ ตองพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว ใหพนั กงาน
สอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องตนแลวแจงขอกลาวหาใหบุคคลดังกลาวทราบแลวแจงผูอํานวยการสถานพินิจ
หรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ การสอบสวนใหกระทําในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไมเลือกปฏิบัติและไมปะปนกับผูตองหา
อื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยูในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน ทั้งนี้โ ดยคํานึงถึงอายุ เพศ
สภาวะของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ และตองใชภาษาหรือถอยคําที่ทําใหเด็กหรือเยาวชนสามารถเขาใจไดงาย โดยคํานึงถึง
6

สุมนทิพย จิตสวางและปยะพร ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน, หนา

168.
7

สกุลยุช หอพิบูลสุข, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนไทย.[ออนไลน],1 พฤศจิกายน 2559. แหลงที่มา
http://www.csbc-law.com/thai-law-insights/scholar-journal/6_The_Thai_Juvenile_Justice_in_Brief.pdf
8
สุมนทิพย จิตสวางและปยะพร ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน, หนา
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ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนสําคัญ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ใหพนักงานสอบสวนนําตัว
เด็กและเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที หรือพนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกบุคคลดังกลาว
ไปปกครองดูแลและสั่งใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาที่เด็กและเยาวชนไปถึงที่ทําการของ
พนักงานสอบสวนภายหลังการถูกจับ9 จากนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกําหนดวา หาก
ศาลเห็นวาการจับไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจะตองสั่งใหปลอยตัวเด็กทันที แตในกรณีที่การจับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
ศาลจะมีอํานาจควบคุมเด็กไวที่สถานพินิจระหวางการดําเนินคดีไดเฉพาะกรณีที่เด็กมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอ
บุคคลอื่นอย างร ายแรง หรือมี เหตุสมควรอื่นเทา นั้น หากไม มีเหตุดั งกล าวแลว ศาลจะตองมอบเด็ กคื นให แกบิ ดา มารดา
ผูปกครอง และกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองนําเด็กไปพบพนักงานสอบสวนหรือศาล
สําหรับการยื่นฟองคดีตอศาลเยาวชน เปนอํานาจของพนักงานอัยการ กลาวคือมีอํานาจในการสั่งฟอง
หรือไมฟองคดีตอศาล และถาฟองศาล พนักงานอัยการจะนําคําฟองไปยื่นตอศาลเยาวชนและครอบครัว หลังจากนั้นจะทํา
หนาที่ในฐานะโจทกและดําเนินการทั้งหลายตามที่กฎหมายบัญญัติในการพิจารณาคดีแกเด็กและเยาวชน10
4.3 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นพิจารณาคดีของศาล
เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟ องคดีไ วแลว ศาลตองแจงการฟองคดีที่มีข อหาวาเด็กและเยาวชนกระทํ า
ความผิดใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กและเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจศาล และแจงบิดามารดา หรือผูปกครองรับทราบ
โดยไม ชักชา ไม วาจะเป นคดีที่ พนั กงานอั ยการเป นโจทกห รือคดี ที่ผู เสี ยหายเป นโจทก การกํ าหนดให แจ งเชนนั้นเพื่ อให
ผูอํานวยการสถานพินิจรายงานขอเท็จจริงชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตอศาลไดทันกําหนดนัดพิจารณาคดีของ
ศาล และเพื่อใหบิดามารดา หรือผูปกครองที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยไดมีโอกาสแถลงขอเท็จจริงความรูสึกและความ
คิดเห็นตลอดจนระบุและซักถามในคดีนั้นไดเต็มที่ในระหวางการพิจารณาคดีนั้น11
การพิจารณาคดีในศาลใหกระทําเปนการลับ และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีเทานั้นมีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดี
ได ในระหวางการพิจารณาคดีผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจทีจ่ ะสอบถามเด็กหรือเยาวชนที่เปนจําเลยเปนการเฉพาะตัว
ได ทั้งนี้เ พื่อใหมีการสนทนากั นในลักษณะเป นกันเองหรือเป นการภายใน เสมื อนบิด ามารดาคุ ยกับ บุตร โดยผูพิพ ากษา
จะตองพยายามคนหาสาเหตุของการกระทําความผิด การใหผูพิพากษาสนทนากับเด็กหรือเยาวชนที่เปนจําเลยสองต อสอง
ยอมทําใหผูพิพากษาไดมีโอกาสหยั่งทราบความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนนั้นเปนสําคั ญ
และหยั่งทราบวาเด็กหรือเยาวชนนั้นนาจะกระทําความผิดหรือไมและกระทําความผิดเพราะเหตุใด
นอกจากนี้ในการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในชั้นศาล จําเลยจะมีทนายแกตางแทนไมได
แตให จําเลยมี “ที่ ปรึกษากฎหมาย” เพื่อปฏิบั ติหน าที่เ ดียวกับทนายความได กลาวคือชวยเหลื อดําเนินคดีแทนเด็ กหรื อ
เยาวชนที่เปนจําเลยทั้ง ในสวนที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงและในสวนที่เกี่ยวกั บปญหาขอกฎหมายแทนที่ จะใหมี ทนายความอยาง
คดีอาญาในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาก็เนื่องจากที่ป รึกษากฎหมายจําเลยตองมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะช วยเหลื อ
จําเลยอยางแทจริง ซึ่งเปนการชวยเหลือในทางที่ถูกที่ควร เห็นแกความสัตยจริงเปนสําคัญ และมุงหมายไปในทางบําบัด
แกไขฟนฟูและสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนที่เปนจําเลยเปนสําคัญ ไมเห็นแกการชนะคดีเปนที่ตั้ง 12 ฉะนั้นการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายในคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจึงไมใชเพียงแคผูที่ผานการศึกษาเฉพาะดานกฎหมายเทานั้น ยังตองเขารวมอบรม

9

เรื่องเดิม, หนา 170.
เรื่องเดิม, หนา 171.
11
เทพ สามงามยา, “หลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นศาล,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550)
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เรื่องเดิม, หนา 46.
10

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1417

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตามหลักสูตรที่กําหนดอีกดวย เพราะถาที่ปรึกษากฎหมายยังไมจัดเจนหรือเชี่ยวชาญในคดีเด็กและเยาวชนที่เพียงพอ ก็จะ
สงผลตอรูปคดีไดเชนกัน13
ทั้งนี้ในการพิจารณาคดีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนไทยมีเจตนารมณที่จะคํานึงถึงสวัสดิ
ภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งควรไดรับการฝกอบรม สั่งสอน และสงเคราะหใหกลับไปเปนพลเมืองดี มากกวาการ
ที่จะลงโทษ กอปรกับการพิจารณาคดีใหศาลคํานึงถึงบุคลิก ลักษณะ สภาพรางกาย และสภาพจิตใจที่แตกตางเปนราย ๆ ไป
อีกดวย และในสวนมาตรการที่ศาลใชกับเด็กเมื่อมีการฟองเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดตอศาลแลว ศาลมีอํานาจจัดการกับ
เด็ก ดังนี้ (1) การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูในชั้นพิจารณาคดี (2) การชะลอคําพิพากษา (3) มาตรการคุมความประพฤติ
กรณีศาลพิพากษาใหปลอยตัวเด็ก และ (4) มาตรการในคําพิพากษา
4.4 ตัวอยางการหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของไทย
การหันเหคดีเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถลดการการตีตราแกเด็กและเยาวชน ตามเจตนารมณที่ตองการฟนฟูใหเด็ก
และเยาวชนที่กระทําความผิดกลับไปใชชีวิตไดอยางปกติสุข สําหรับการหันเหคดีของประเทศไทย เขาไปเปนส วนหนึ่งใน
เกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยกตัวอยางทางเลือกที่ศาลมักนํามาใชจัดการกับเด็กและเยาวชนเหลานี้
นอกเหนือไปจากการลงโทษคือการควบคุมตัวเด็กไวในสถานพินิจ หรือสถานฝกอบรม กระนั้นการที่กระบวนการยุติธ รรม
ไมไดกําหนดมาตรการทางเลือกอื่น ๆ ทําใหมีทางเลือกในการอํานวยความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีความยืดหยุนนอย
และทายที่สุดเด็กและเยาวชนก็มักจะกลับมากระทําผิดซ้ําอีก ซึ่งนับวันจะมีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีขึ้นเปนจํานวน
มากเกินกวาอัตรากําลังของเจาหนาที่ในสถานพินิจและทรัพยากรที่มีอยูก็ไมเพียงพอ กระทั่งเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการคนหา
มาตรการอื่น ๆ มาใชทดแทนในนามของ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” มาเพื่อใชแกปญหาซึ่งกรมพินิจและคุมครอง
เด็กไดเ ริ่ม โครงการและไดจัด ให มีการประชุ มกลุ มครอบครัว ขึ้นครั้ง แรกในวันที่ 1 มิ ถุนายน 2546 โดยสถานพินิจ
กรุงเทพมหานคร และขยายออกไปทั่วประเทศ14 การประชุมกลุมยอยถือเปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูเสียหาย และผูกระทําความผิด สงเสริมใหเกิดการปรองดองแกทุกฝายที่ไดรับผลกระทบ
จากการกระทําความผิด ทําใหเด็กมีความรูสึกวาตนยังเปนสวนหนึ่งของชุมชนอยูและใชชีวิตไดปกติสุขในสังคม หรืออีกกรณี
หนึ่งที่พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5) ระบุวาหากเด็ก
หรือเยาวชนรูสึกสํานึกในการกระทําความผิดในขั้นกอนฟองคดี หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือเยาวชน
นั้นอาจกลั บ ตนเป นคนดี ไ ด โ ดยไม ต องฟองให จัด ทํ าแผนแก ไ ขบํ าบั ด ฟ นฟู ใ ห เ ด็ กหรื อเยาวชนปฏิ บั ติ แ ละหากจํ า เป นเพื่ อ
ประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชน เสนออัยการพิจารณาตอไป
5. กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในแตละป (ข อมูลในป 2012) ศาลยุติธรรมเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกาจะมีคดีเข าสูกระบวนการยุติธรรม
ประมาณ 1.7 ลานคดี โดยมีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดถูกจับกุมราว 4,600 คดี / วัน แนวโนมของจํานวนปริมาณ
คดีที่เขาสูศาลเปนไปในทิศทางที่ไมสอดคลองกับ จํานวนปริมาณการจับกุมเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดที่มีอายุนอยกวา

13

ปยะพร ตันณีกุล ,ผูชวยศาสตราจารย.สัมภาษณ.14 พฤศจิกายน 2559.
ลัดตะนา อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทีย บ
กฎหมายไทย-ลาว,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2553)
14
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18 ป ในขณะที่ตัวเลขสถิติตั้งแตป 1999 – 2008 ปริมาณเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมกลับลดลง ประมาณ รอยละ 15.7
และปริมาณคดีในศาลก็ลดลงประมาณ รอยละ 4 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน15
5.1 อายุความรับผิดชอบตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
สหรัฐอเมริกาไดแบงประเภทและนิยามความหมายเด็กที่กระทําความผิดแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับมลรัฐเพราะ
รัฐบาลกลางไมมีศาลเด็ก แตสวนใหญจะกําหนดไวที่อายุ 7-18 ป แตถาต่ํากวา 17 ป กระทําความผิดจะถูกนําตัวไป
ควบคุมดูแลในหนวยงานชุมชน (community agency) 16
5.2 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนขั้นพิจารณาคดี
5.2.1 การจับกุมตัวเด็กที่กระทําความผิดในสหรัฐอเมริกา
การจับกุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดอาญานั้น จะตองทําโดยมีหมายจับ เวนแตในคดีอาญาอุกฉกรรจ (felony) ซึ่งมี
โทษจาคุกตั้งแต 1 ป ขึ้นไป จะจับโดยมีหมายจับไดตอเมื่อมี probable cause คือมีเหตุอันควรเชื่อวาไดมีการกระทําผิดจริง
สวนในคดีอาญาที่มีโทษเล็กนอย (misdemeanors) จะจับโดยไมมีหมายจับก็ตอเมื่อเปนการกระทําผิดซึ่งหนา หรือเปนกรณี
ที่มีเหตุผลอันสมควรเชื่อไดแนนอนว าผูนั้นกระทํ าผิดจริง (reasonable cause) และถาไมจับ กุมในขณะนั้ นจะทําใหไ ม
สามารถจับกุมไดเพราะผูนั้นหลบหนี หรือมิฉะนั้นผูที่จะถูกจับจะกอใหเกิดอันตรายตอตัวผูถูกจับเองหรือผูอื่นหรือตอทรัพยสิน
ของผูอื่น เมื่อมี การจับ กุมตัวเด็กหรือเยาวชนแลว เจาหน าที่ตํา รวจจะต องรีบแจงการจับกุมใหบิดามารดา ผูปกครอง และ
เจาหนาที่ของหนวยงานคุมประพฤติทราบโดยทันที เพื่อที่จะรับตัวเด็กหรือเยาวชนไปดํา เนินการตรวจความเหมาะสมตอไป
เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไวเพื่อสอบสวนเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมงเทานั้น17
5.2.2 การสืบสวน สอบสวนและการไตสวนเบื้องตน
เมื่อหนวยงานคุม ประพฤติได รับตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับกุม และสํา นวนการสอบสวนจากเจาหนาที่
ตํารวจแลว จะตองจัดใหมีการปลอยตัวชั่วคราวใหกลับไปอยูในความดูแลของบิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู
ดวย เวนแตในกรณีที่เห็นวาเด็กควรไดรับการควบคุมในระหวางการสอบสวนจะตองจัดใหเด็กไดรับการควบคุมตัวในสถาน
แรกรั บ เด็ ก หรื อในหน วยงานหรื อองค การสาธารณะอื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ เด็ กไว ใ นความดู แ ล ต อจากนั้ นจึ ง
ดําเนินการไตสวนเบื้ องต นโดย เจาหนาที่อินเทค หรื อ Intake Officer ซึ่งทํ าหน าที่กลั่นกรองคดีโ ดยจะพิจารณาเป น
ประการแรกวาขอเท็จจริงของคดีเมื่อนําสูการพิจารณาของศาลจะมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลเชื่อไดวาจําเลยกระทําผิดจริงตาม
ขอกลาวหาหรือไม โดยจะตรวจสอบขอกลาวหาของเด็ กที่กระทํ าความผิด ที่ถูกยื่นฟ องมาตามกระบวนการยุติธรรม และ
สืบสวนขอมูลเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความประพฤติจากการสัมภาษณเด็กซึ่งเปนผูถูกกลาวหา ครอบครัวของเด็ก หรือแมแต
เหยื่อผูซึ่งเปนผูเสียหาย โดยเจาหนาที่อินเทคจะรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของตัว
เด็กผูกระทําผิด ไมวาจะเปนจากชุมชน โรงเรียน ขอมูลจากพนักงานสอบสวนผูจับกุม ผูเสียหาย และนําคํารองทุกขและขอ
กลาวหามาพิจารณา พูดคุยหารือกับเด็กที่กระทําความผิด ครอบครัวของเด็ก และผูเสียหาย เพื่อแนะนําชองทางที่เหมาะสมใน
การจัดการกับคดีที่เกิดขึ้น18 จะเห็นไดวาเจาหนาที่อินเทคจะเขามามีบทบาทในการกลั่นกรองคดีเปนอยางยิ่ง หากคดีไมมีมูล
เพียงพอก็จะสามารถสั่งปลอยตัวเด็กและสั่งยุติการดําเนินคดีพรอมทั้งแจงใหเจาหนาที่ตํารวจไดรับทราบ แตหากคดีมีขอมูลที่
15

Campaign for Youth and Justice, Key facts: Youth in the justice System [Online], 2012. Available from :
http://www.campaignforyouthjustice.org/documents/KeyYouthCrimeFacts.pdf [27th October 2016]
16
Dean John Champion อา งถึง ใน พิชญ สินี วงศ ปราโมทย. “ปญหาการตรวจสอบการจับ กุมเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะ
นิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2557)
17
พิชญสินี วงศปราโมทย. “ปญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการ
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2557)
18
เรื่องเดิม,หนา 62.
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เพียงพอที่จะพิจารณาวาเด็กกระทําผิดจริง ถาเจาหนาที่อินเทคเห็นวาเด็กหรือเยาวชนยังไมสมควรจะไดรับการพิจารณาใน
ศาล เจาหนาที่อินเทคจะถามความสมัครใจของเด็ก บิดามารดา หรือผูปกครอง วาจะยินยอมใหเด็กไดรับการปฏิบัติอยางไม
เปนทางการ (informal adjustment) โดยจะใชวิธีควบคุมความประพฤติหรือโดยการสงตัวเด็กไปรับกาฝกอบรมในสถาน
ฝกอบรมของรัฐ ถาหากเด็กสมัครใจและบิดามารดา ผูปกครองยินยอม เจาหนาที่อินเทคจะดําเนินการไปตามนั้นและยุติคดี
ไมนําขึ้นสูก ารพิจารณาของศาล แตหากเด็กหรือเยาวชนไมใหความรวมมือในมาตรการที่กําหนดไว เจาหนาที่อินเทคก็จะสง
เด็กหรือเยาวชนที่ไมปฏิบัติตามไปยังศาลตอไป งานวิจัยของโครงการ Campaign for Youth and Justice (2012) 19 ได
ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสําคัญของเด็กและเยาวชนในระบบกระบวนการยุติธรรม บงชี้วาเจาหนาที่อินเทคสามารถที่จะกลั่นกรอง
และลดทอนคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไปสูรูปแบบไมเปนทางการ กลาวคือจะสงเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดไปฝกอบรมใน
สถานที่ที่รัฐกําหนดให คิดเปนตัวเลขถึง รอยละ 44 ดวยกัน แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาเจาหนาที่อินเทคมีบทบาทสําคัญใน
การหันเหคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดเปนอยางดี
5.3 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นพิจารณาคดีของศาล
ในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนจะกระทําเปนการลับ โดยจะแยกตางหากจากหองพิจารณาคดีของผูใหญ หรือ
แยกวันพิจารณาคดี การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชนไมเครงครัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การพิจารณาคดีกระทําอยางไมเปนทางการ ไมมีพิธีรีตอง เพื่อพิจารณาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดจริง
หรือไม การพิจารณาคดีของศาลจะกระทําในลักษณะเสมือนวากําลังปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขบําบัดฟนฟู ระหวางศาล
เยาวชนกับเด็กที่กระทําความผิด โดยคํานึงถึงอนาคตของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 20 ในการพิจารณาและพิพากษาคดี ผู
พิพากษาจะดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีเปนสองวาระ คือ
1) พิจารณาวาเด็กและเยาวชนกระทําผิดจริงหรือไม (adjudicatory hearing)
2) พิจารณาวาจะแกไขเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดนั้นไดอยางไร (dispositional hearing)
ทั้งนี้ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟองคดีหรือรับสารภาพ ศาลจะพิพากษาทั้งสองวาระ
รวมกัน โดยอาศัยสํานวนคดีของตํารวจและรายงานขอเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติประกอบในการพิ จารณาพิพากษา
เสมอ ในทางกลับกัน ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนปฏิเสธคําฟอง ศาลจะพิจารณาคดีโดยแยกวาระกัน กลาวคือ ในวาระแรกจะ
พิจารณาวาเด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิดจริงหรือไมในชั้นนี้ศาลจะพิจารณาพยานหลักฐาน ฟงคําใหการพยานทั้งฝายอัยการ
และฝายทนายจําเลย เมื่อศาลพิจารณาแลวเชื่อวาเด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิดจริง ศาลจึงจะนัดพิจารณาวาระที่สองในคราว
ตอไป ทั้งนี้ คําสั่งและคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
มี 5 รูปแบบ ดังนี้
1) สั่งยกฟองและปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไปโดยใหอยูใ นความดูแลของบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคล
ที่ศาลเห็นสมควร
2) สั่งคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขพิเศษหรือไมก็ได
3) สั่งปรับหรือใหชดใชคาเสียหาย
4) โอนคดีไปพิจารณายังศาลธรรมดา ในกรณีที่เขาเงื่อนไขพิเศษบางประการ
5) สั่งใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปรับการฝกและอบรมยังสถานฝกอบรมพิเศษหรือสถานดัดสันดาน

19

Campaign for Youth and Justice, Key facts: Youth in the justice System [Online], 2012. Available from :
http://www.campaignforyouthjustice.org/documents/KeyYouthCrimeFacts.pdf [27th October 2016]
20
พิชญสินี วงศปราโมทย. “ปญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการ
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2557)
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5.4 ตัวอยางการหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของสหรัฐอเมริกา
5.4.1 การดําเนินการกลั่นกรองโดยเจาหนาที่อินเทค
การดําเนินการไตสวนโดยเจาหนาที่อินเทค (Intake Officer) ถือเปนการกลั่นกรองคดีชั้นหนึ่งกอนที่จะ
สงตอไปยังศาลเยาวชน ทั้ง นี้จะพิ จารณาเปนประการแรกวาข อเท็จจริงของคดี เมื่อนํ า สูการพิจารณาของศาลจะมี น้ําหนั ก
เพียงพอใหศาลเชื่อไดวาจําเลยกระทําผิดจริงตามขอกลาวหาหรือไม โดยตรวจสอบความถูกตองที่ถูกยื่นฟองมาตามกระบวน
การยุติธรรม พรอมใหคําแนะนําจําเลยวาควรดําเนินอยางไรในคดีนี้ โดยคํานึงถึงประโยชนของตัวเด็กเอง และสาธารณะ
โดยทั่วไปดวย กระนั้นหากเจาหนาที่อินเทค พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินคดี ไมกอใหเกิด ประโยชนและหรือมีขอมูลไม
เพีย งพอก็ สามารถสั่ งยุติ การดํ าเนิ นคดีพ รอมทั้ง แจ งให เจ าหนาที่ ตํารวจทราบได เลย หรื อแม กระทั่ งมีข อมู ลที่ เพีย งพอแต
เจาหนาที่อินเทคพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินคดีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายตอเด็กและเยาวชนที่จะถูกตีตราจากสังคม
และกลับไปสูสังคมปกติไดลําบาก ก็จะสอบถามความสมัครใจจากทุกภาคสวนเพื่อหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก หรือกระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการแทนไดโดยอาจเปนการสงเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดไปรวม
ฝกอบรมกับหนวยงานในภาครัฐจัดขึ้น เปนตน
5.4.2. ระบบ Youth /Teen Court
สหรัฐอเมริกาไดมีการนําระบบ Youth Court มาใชในกระบวนการยุติธรรมเพื่อหันเหผูกระทําผิดที่เปน
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยไดเริ่มมาตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1980 จนกระทั่งปจจุบันมี Youth
Court กระจายทั้งหมด 49 รัฐ ประมาณ 1,040 ศาล21 งานของ Scott Bernard Peterson22 ไดสรุปถึงความหมายถึง
Youth Court ว าคือ รูป แบบใหมข องกระบวนการยุติ ธรรมสําหรับ เยาวชนที่เปนโปรแกรมที่ หันเห หรือผกผันใหเยาวชน
ดวยกันเองไดรับการตัดสินจากเพื่อนของพวกเขาสําหรับความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ และหรือการละเมิดตาง ๆ โปรแกรมดังกลาว
จะบริหารงานในระดับทองถิ่นโดยหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ไดแก กรมควบคุมความประพฤติ , โรงเรียนและองคกรที่ไม
แสวงหากําไรในทองถิ่น สําหรับเยาวชนที่กระทําความผิดเปนครั้งแรกก็จะไดรับโอกาสในฐานะที่เปนพลเมืองในชุมชนก็จะถูก
ตัดสินจากเยาวชนอาสาสมัครที่ทําหนาที่เปนผูพิพากษาฝายอัยการเสมียนและคณะลูกขุนตอไป
6. กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศลาว
ประเทศลาวเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส กวา 100 ปกอน ลาวจึงไดรับอิทธิพลในการจัดทําประมวล
กฎหมายอาญาแบบตะวั น ตกขึ้ นเป น ฉบั บ แรก แต เ มื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองและสถาปนาเป นสาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และยึด มั่นในระบอบสัง คมนิย ม สปป.ลาวจึงยกเลิกการใชกฎหมายของพระ
ราชอาณาจักรฉบับแรก ตอมาเมื่อรัฐบาลไดเริ่มเปดกวางทางความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะการรวมกลุมประเทศใน
องคการอาเซียนที่ เนนปฏิบัติตามกลไกตลาด ปฏิรูปกลไกการควบคุมของรัฐ โดยในที่สุด จัดให มี การร างรัฐ ธรรมนูญและ
กฎหมายตาง ๆ ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ การประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ไมเพียงแตเปนผลดีทางการปกครองในลาว
เทานั้น แตยังหมายถึงการที่ประชาชนของลาวเองไดตระหนักถึงสิทธิทุก ๆ อยางที่เกี่ยวกับความเปนอยูของมนุษย งานวิจัย
ของลัดตะนา อินทพล (2553) ซึ่ง เปนขาราชการตุลาการในลาวเองนั้น ไดส ะทอนให เห็ นอย างชั ดเจนว าเมื่ อลาวมี การ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแลว เปรียบไดวาเปนการเปดศักราชใหม ถือเปน “ประเทศที่มีเอกราช และประชาชนไดอิสระอยาง
แทจริง”
21

Donna Strobel and Yolanda Leung, Fact Sheet : Youth Court, (California : ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE
COURTS,2011).P.1
22
Scott Bernard Peterson, Teen/Youth Court Programs and Mentoring : The Referral Stage, (California :
ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS,2011).P.1
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ในสวนของการดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดนั้น แตกอนจะดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนเหลานั้น
โดยใชกฎหมายเชนเดียวกับผูใหญโดยไมมีการแยกฟองคดี หรือแมกระทั่ งการจับคุมขั ง มีเพียงบางมาตราเท านั้นที่มีการ
ลดหยอนโทษให กระนั้นเมื่อสปป.ลาวไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน ในวันที่ 7 มิถุนายน 1991
จึงไดมี การรางกฎหมายขึ้นหลายฉบับใหส อดคลองกั บหลักสากล หนึ่ งในนั้นได แก กฎหมายวาดวยการปกป องสิ ทธิ และ
ผลประโยชนของเด็ก ในป 2006 และมีผลบังคับใชในปตอมา กฎหมายนี้จะเปนการคุมครองและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
เด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กไดรับความเปนธรรม มีสุขภาพกายและใจที่ดี รวมทั้งจิตวิญญาณแหงคุณธรรมดวย23
สําหรับ สถานการณ การกระทําความผิ ดของเด็ กและเยาวชนในสปป.ลาว งานวิ จัยของสุม นทิ พย จิต สว างและ
ปยะพร ตันณีกุล บงชี้วาไมมีการบันทึกสถิติของเด็กและเยาวชนในประเทศลาวทั้งหมดที่มีการเผยแพรอยางเปนทางการ
หากแตจากการเปดเผยของเจาหนาที่ประจํากองบัญชาการรักษาความสงบในเขตนครหลวงเวียงจันทร ไดใหการยืนยันว า
ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทรมีระดับความรุนแรงสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดจากระยะ 6 เดือนของป 2555 มีคดี
อาชญากรรมเกิดขึ้นถึง 596 คดี และเจาหนาที่จับได 541 คน โดยในจํานวนนี้รวมผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนหญิงถึง 76
คน24
6.1 อายุของเด็กที่จะถือวากระทําความผิดและตองไดรับโทษทางอาญา
เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป แตกฎหมายอาญาไดบัญญัติเกณฑอายุในการรับผิดอาญาไวใน
มาตรา 7 วรรคทายของกฎหมายอาญา โดยบุคคลที่จะถือวากระทําความผิดอาญาตองเปนคนที่มีสติสัมปชัญญะ ไมเปนผู
วิกลจริต และอายุถึง 15 ป และอยูในมาตรา 50 ของกฎหมายเด็กไดบัญญัติไววา “เด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ปในเวลามีการ
กระทําที่เปนอันตรายตอสังคม จะไมถือวาเปนผูกระทําความผิดทางอาญาตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 7 ของกฎหมาย
อาญา” 25
6.2 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนขั้นพิจารณาคดี
การสอบสวนขอเท็จจริงของคดีเด็กและเยาวชนจะตองดําเนินการโดยหนวยงานสอบสวนที่มีหนาที่เฉพาะ
ในการดําเนินคดีอาญากับเด็กฝายสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้
6.2.1 สรุปสํานวนและพิจารณาสงคดีไปยังหนวยไกลเกลี่ยขอพิพาทสําหรับเด็ กระดับหมูบาน
หากพบวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของหนวยงานไกลเกลี่ยขอพิพาทสําหรับเด็กระดับหมูบาน
6.2.2 เจาหนาที่สามารถทําการไกลเกลี่ยในหนวยงานของตนไดภายในสามสิบวัน แตวันที่ได
รับคํารับ รองจากคูความวาไมสามารถไกลเกลี่ย กันไดในระดับยุติ ธรรมอํ าเภอหรื อหมูบาน ในกรณีที่หนวยงานสอบสวนไม
สามารถไกลเกลี่ยกรณีนั้นได จะตองรีบดําเนินการสรุปสํานวนสงใหพนักงานอัยการเพื่อสงฟองศาลตอไป
6.2.3 ในคดีที่กฎหมายกําหนดบทลงโทษจําคุกไวสามปหรือมากกวานั้น พนักงานสอบสวนตอง
รวบรวมหลักฐานและสรุปสํานวนสงไปยังพนักงานอัยการเพื่อประกอบการพิจารณา
6.2.4 ติดตามตรวจสอบใหคําแนะนําและจัดทํารายชื่อของผูตองสงสัยเด็ก และนักโทษเด็ก
ดวยความรับผิดชอบ

23

Champathong Phochanthilath , A Measure of Last Resort :the Current Status of Juvenile Justice in ASEAN
Member States, (Sweden : Raoul Wallenberg Institute).
24
สุมนทิพย จิตสวางและปยะพร ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน, หนา
92.
25
ลัดตะนา อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทีย บ
กฎหมายไทย-ลาว,” .หนา 138”
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ในกรณีที่ไกลเกลี่ยไมสําเร็จคดีจะถูกสงตอไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ พนักงานอัยการจะพิจารณาคดีที่ไดรับมาสอบสวนภายในสิบวัน โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ไดรับคดีมา และจะตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 1) สงคืนไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
หรือ 2) สั่งฟองคดีตอศาลเด็กและเยาวชน26
6.3 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นพิจารณาคดีของศาล
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตนวาในอดีตการดําเนินคดีทางอาญาไมมีการแบงแยกระหวางจําเลยที่เปนผูใหญ
กับเด็ก จะมีเพียงการลดหยอนผอนโทษในบางกรณีเทานั้น จนกระทั่งในเวลาตอมามีการประกาศใชกฎหมายวาดว ยการ
ปกป องสิท ธิ แ ละผลประโยชน ของเด็ กเป นผลให การปฏิ บั ติ ตอเด็ กที่กระทํ าผิ ด อาญามี ท างออกมากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น
กระทรวงยุ ติ ธรรมก็ ไ ด มีการแก ไ ขกฎกระทรวงว าด วยการตั้ ง หน วยงานไกล เ กลี่ ย ขั้ นบ านเพื่ อให ส อดคล องกั บ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาคดีหากพนักงานอัยการสั่งฟองตอศาลคดีเด็กและเยาวชนจะตองดําเนิน
กระบวนการพิจารณา ดังนี้
6.3.1 ศาลจะตองพิจารณาคดีในทางลับและในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีความแตกตางจากหอง
พิจารณาคดีทั่วไป
6.3.2 เด็กมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะตอง
ขึ้นอยูกับความสมดุลของอายุและความรูผิดชอบชั่วดีของเด็ก
6.3.3 การดําเนินคดีในศาลจะตองใชภาษาลาวและใชคํางาย ๆ ตอการเขาใจและถาเด็กไมรู
ภาษาลาว จะตองจัดลามให
6.3.4 เด็กมีสิทธิที่จะมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายและใหบิดามารดาหรือผูปกครองเขา
รวมฟงการพิจารณาคดีดวย
6.3.5 หลักการดังกลาวอยูภายใตกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ27
6.4 ตัวอยางการหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของลาว
แนวคิดในการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของลาวมีผลมาจากการที่
สังคมไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหหลายอยางเกิดทั้งดานบวกและดานลบ มีทั้งสิ่งที่ดีและไมดีที่มีผลกระทบตอเด็กที่
กําลังอยูในวัย อยากรูอยากลอง นอกจากนี้ยั งมีผูใหญบางคนใชเ ด็กไปกระทําความผิด หรือบัง คับใหเ ด็กกระทําในสิ่งที่ไ ม
เหมาะสมแกวัย และนับวันสิ่งเหลานั้นนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นทําใหสังคมเสื่อมเสีย รัฐบาลลาวเองตระหนักดีวาเด็กเปนทรัพยากร
ที่ล้ําคาเปนอนาคตของชาติ และโดยธรรมชาติเด็กยังไมมีความรอบคอบและยังไมสามารถตัดสินไดวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใด
ควรทําสิ่งใดไมควรทํา เมื่อเปนเชนนี้รัฐบาลและสังคมตองรวมกันหาทางออกที่เหมาะสมใหแกเด็กและเยาวชนที่หลงกระทํา
ความผิดโดยเฉพาะเปนกรณีที่ไมรายแรง ก็จะตองหาวิธีการประนีประนอมดวยวิธีการไกลเกลี่ย เพราะวิธีนี้นอกจากจะทําให
เด็กไดรับรูถึงการกระทําของตนที่เปนอันตรายตอสังคมแลว เด็กยังอาจยินยอมเปลี่ยนแปลงการกระทําของตนที่เปนอันตราย
ตอสังคมและกลับคืนเขาสูสังคมได ในป 1997 รัฐบาลจึงมีนโยบายใหทุกหมูบานมี หนวยงานไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยรัฐบาล
จะเปนผูกําหนดวาลักษณะของหนวยงานไกลเกลี่ยขอพิพาทหมูบานทํางานกันอยางไรและผูปฏิบัติหนาที่ตองเปนใคร เชน ที่
หมูบานเวียงเม ประธานหนวยไกลเกลี่ยขอพิพาทคือหัวหนาหมูบาน นอกจากนี้ประกอบดวยบุคคลที่มาจากหนวยงานของรัฐ
หนวยงานแมหญิง ลาว สหภาพเด็กและเยาวชน อยางละ 1 คน ผูสู งอายุ ของหมูบานละ 2 คน รวมถึง เหยื่อ ผูกระทํ า
26
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ความผิดและพอแมของผูกระทําความผิด โดยในการไกลเกลี่ยนั้นอาจใหชดใชเปนเงิน ถาไมมีเงินอาจชดใชเปนแรงงานได
และอาจมีการทําขอตกลงถาไมปฏิบัติตามขอตกลงคดีนั้นจะตองเขาสูการพิจารณาคดีแบบปกติ จากงานวิจัยของสุมนทิพย
จิตสว างและ ปยะพร ตันณี กุล (2556) 28 ที่ได ศึกษาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซี ยนได
ประเมินผลการศึกษาและไดใหขอสรุปที่ชัดเจนวาลาวคือประเทศตนแบบที่ดีในการเปรียบเทียบกับกลุมประเทศในสมาคม
อาเซียน ในเรื่องการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยการใหครอบครัวและชุมชนเขา
มามี บ ทบาทในกระบวนการแก ไขฟ นฟู เ ด็กและเยาวชนทํ าให ค รอบครั วและชุ ม ชนเข ามามี ส วนร วมในการรั บ ผิด ชอบต อ
พฤติกรรมในการกระทําความผิด ของเด็ กและเยาวชนได เป นอย างดี อาจเป นเพราะสปป.ลาวมีลั กษณะความเปนชนบท
คอนขางสูง และยังคงมีการอนุรักษนิยมที่ทําใหสภาพสังคมเอื้อตอการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
7. สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน กรณีประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อไดศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของทั้ง 3 ประเทศทําใหเห็นภาพความเหมือนและความแตกตาง
ของทั้ง 3 ประเทศ กลาวคือ ลักษณะที่มีความใกลเคียงกันอยางมากโดยเฉพาะประเด็นการใหสิทธิเด็กและเยาวชนตาม
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ทั้ง 3 ประเทศเปนภาคี ซึ่งมีเจตนารมณที่จะคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก
หรือเยาวชนเปนสําคัญ โดยมองวาการกระทําความผิดนั้นเกิ ดจากความพลั้งพลาดที่ไ มไดตั้งใจให เกิดขึ้น และตองนําเด็ ก
เหลานี้กลับ คืนสูสั งคมใหเปนพลเมื องที่ดี ในอนาคตใหไดใ นที่สุด สําหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งถื อเปนตนแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1899 นั้น ยังคงยึดรูปแบบการจัดสวัสดิการ (Welfare Model) ที่รัฐจะตอง
ปฏิบัติและคุมครองตอเด็กและเยาวชนที่กระทํ าความผิด ใหถูกสุข ภาวะและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่สําคัญ ที่ สุดคือการ
บําบัดแกไขฟนฟูมากกวาจะลงโทษแบบแกแคนทดแทน ซึ่งประเทศไทยพยายามนํารูปแบบของสหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพ
นี้มาเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม เพราะทั้งสหรัฐ และไทยตางมีระบอบการปกครองที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมจะ
คนละระบบกฎหมายก็ตาม ในสวนกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนใน สปป.ลาวซึ่งดูจะเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ใหมหากเปรียบเทียบระยะเวลากับสหรัฐ และไทย เพราะอาจดวยระบอบการปกครองเปนแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต แต
สปป.ลาวก็ไดพิสูจนใหเห็นวาเมื่อมีการนําระบบยุติธรรมสําหรับเด็กมาใชกลับมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะรูปแบบการมี
สวนรวม (Participatory Model) ที่อาศัยระบบการไกลเกลี่ยจากคนในชุ มชน ซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยควรนํามาเป น
แบบอยางในการนํามาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในไทย รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏผลตามตารางที่
ผูเขียนไดสรางขึ้นมา สามารถเปรียบเทียบดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทีย บกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาของเด็ กและเยาวชน กรณีป ระเทศไทย สหรัฐ อเมริกา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อหัวขอ /
ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประเทศ
ประชาชนลาว
1. การบัญญัติ
เกิ ด พรบ.จั ด ตั้ ง คดี เ ด็ ก และ เกิดครั้งแรกที่มลรัฐอิลลินอยส ใน เกิด กฎวาดวยการปกป องสิท ธิ
กฎหมายวาดวย
เยาวชน ในป 1951 (พ.ศ. ป 1899 (พ.ศ.2442)
และผลประโยชนเด็กในลาว ป
เรื่องเด็กและ
2494)
2006 (พ.ศ.2549)
เยาวชน
28
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ชื่อหัวขอ /
ประเทศไทย
ประเทศ
2. อายุของเด็กที่จะ 10 – 18 ป
ถือวากระทํา
ความผิดและตอง
ไดรับโทษทางอาญา

สหรัฐอเมริกา
สวนใหญ 7-18 ป
(ขึ้นอยูกับมลรัฐ)

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
15 – 18 ป

3. หลักเกณฑการ
จับกุมเด็กที่กระทํา
ความผิด
4. วิธีการหลังการ
จับกุมเด็กผูถูก
กลาวหาวากระทํา
ความผิด

กระทําผิดซึ่งหนา +
มีหมายจับในคดีอาญาจําคุก 3
ป
ตรวจสอบการจั บ กุ ม ส ง ให
อัยการดําเนินการฟอง หรือไม
ฟองตอไป

กระทําผิดซึ่งหนา +
มี ห มายจั บ ในคดี อุ ก ฉกรรจ โ ทษ
จําคุก1ป
เจาหนาที่ “อินเทค”
เขามามีบทบาทในการพิจารณาวา
จะทําอยางไร

กระทําผิดซึ่งหนา +
มีหมายจับในคดีอาญาจําคุก3ป

5. การดําเนินคดีใน
ชั้นศาล

พิจารณาในทางลั บ และแยก
จากผู ใ หญ อย า งชั ด เจน การ
พิ จ าร ณา เ ส มื อน ว า กํ า ลั ง
ปรึกษาหารือ

พิจารณาในทางลั บ และแยกจาก
ผูใ หญ อย างชัด เจน การพิจารณา
เสมือนวากําลังปรึกษาหารือ
*ไมใชระบบลูกขุน

อดีตมีการพิจารณารวมกับคดีที่
เ กิ ด กั บ ผู ใ ห ญ จ นก ร ะ ทั่ ง มี
กฎหมาย ในป 2006 จึ ง
คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข อง เ ด็ กแ ล ะ
เยาวชนมากขึ้นตามลําดับ

6. การหันเหคดี

- การประชุมกลุมครอบครัว
- กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉั น ท ซึ่ ง ระบุ ไ ว ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมโดย
ฉบับ ที่ 5 พ.ศ. 2559 ไดแ ก
มาตรการกอนฟองโดยใหเ ข า
ร ว มโครงการตามแผนแก ไ ข
บําบัดฟนฟูใหเด็กและเยาวชน
ปฏิบัติ

-

ตรวจสอบการจั บ กุ ม ส งใ ห
อัยการดําเนิ นการฟอง หรือไม
ฟองตอไป

- ระบบการไกลเกลี่ยโดยชุมชน
เจาหนาที่อินเทค
ระบบ Youth / Teen - ไกลเกลี่ยเด็กและเยาวชนขั้น
บาน
Court
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อัตลักษณ และวัฒนธรรม จากในเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน:
กรณีศึกษาสายการบินเอติฮดั อลิตาเลีย สิงคโปรแอรไลน และแอรฟรานซ
Identity and Culture of Flight Attendant Uniform: Case Study Etihad Airways,
Alitalia, Singapore Airlines and Air France
กฤศนพัชญ บุญชวย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Jacktalk10@hotmail.com
บทคัดยอ
ในธุรกิจสายการบินหรืออุตสาหกรรมการบิน ดานหนาที่เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรคือ พนักงานตอนรับ
บนเครื่ องบิน นอกเหนือจากการให บริการเพื่อความราบรื่นตลอดการเดินทาง หน าที่ดังกลาวยัง เปรียบเสมือนเปน Brand
Ambassador ของบริษัท เครื่องแบบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดในการสรางความประทับใจ
แกผูพบเห็น ตอกย้ําภาพลักษณที่ดีของอาชีพนี้ และบริษัท ในบทความนี้จะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางเครื่องแบบของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน อัตลักษณของสายการบิน และการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมจากเครื่องแบบ และสื่อโฆษณา
ทางการตลาด โดยนําตัวอยางมาจากสายการบินชั้นนํามาเปนกรณีศึกษา
คําสําคัญ: อัตลักษณ วัฒนธรรม ธุรกิจการบิน เครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
Abstract
In aviation industry, flight attendant is considered as one of the cornerstones to move forward
the business. Apart from delivering a state-of-the-art service for the passengers throughout the journey,
flight attendant is regarded as a brand ambassador of the company, rendering impressions for the outsiders
and maintaining good images of the occupation. A flight attendant uniform plays important role in this
function. Thsus, the story and identity of the airlines are often told through the apparel. This article would
provide a proper analysis on the correlation between a flight attendant uniform and an identity construction
of the airlines as well as the delivery of messages through the marketing media.
Keywords: identity, culture, aviation industry, flight attendant uniform
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1. บทนํา
อัตลักษณ คือ ชุดอารมณ ความคิด และความเห็นอันซับซอน ที่ประกอบขึ้นเปนภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองในฐานะ
ปจเจกบุค คลหรือสมาชิ กของกลุม จินตกรรมนี้ อาจเกิด ไดทั้ ง โดยตั้ง ใจหรือไมตั้ งใจก็ไ ด อั ต ลักษณ เ ปนสิ่ งที่ บง บอกว าเรา
ตองการใหคนอื่นมองอยางไร โดยฉายภาพในลักษณะเดน (dominant) หรือเปนภาพของตัวแทน ขณะเดียวกัน ก็ยังเปนกรอบ
ที่กําหนดการรับรูและการนิยามคนอื่นของเรา29 ภายใตสังคมหรือชุมชนทางการเมืองหลายรูปแบบ มนุษย สัตว และสสาร
ไมไดถูกนิยามอยางโดยเอกเทศ หรือเกิดขึ้นมาตั้งแตดึกดําบรรพ สรรพสิ่งตาง ๆ ถูกตีความและรับรูผานกระบวนการสรรค
สรางทางสัง คม (Social Construction)30 ซึ่ง เป นปฏิ สัมพั นธร ะหวางตัวแสดงในสังคมผานกระบวนการปลูกฝง ถายทอด
หลอหลอม จนกลายเปนโครงสรางทางดานความคิด (Ideational structure) เปนสถาบัน เปนคุณคา (value) ของคนที่อยู
รวมกัน เกิดความรูสึกรวม และนี่คือที่มาของคําวาชุ มชน (Community)31 ความรูสึกเปนพวกเดียวกันนี้คือสิ่งประดิษฐทาง
จินตกรรมนั่ นเอง แต จะทํ าให จินตกรรม ความรูสึ ก เป นสิ่ง ที่ จับ ต องได นั้น จึ งต องกระทํ าผ านวั ต ถุห รือสั ญญะบางอย าง
เครื่องแบบ (Uniform) จึงเปนวัตถุสารที่ตอบโจทยวัตถุประสงคดังกลาว
เครื่องแบบ คือ เสื้อผารูปแบบหนึ่งที่สวมใสโดยสมาชิกขององคกรหรือกลุมสังคมใดสังคมหนึ่งที่ทําหนาที่บางอยาง
โดยเฉพาะ (a specific function) สรางความเปนปกแผน ความสามัคคี หรือเปนหนึ่งเดียวกัน (Cohesion) และยังแสดงถึง
การนอมของปจเจกบุคคลตอคุณคาขององคกรดังกลาว (Conformity) และแบงแยกตนเองจากกลุมสังคมอื่น ในประวัติศาสตร
สมัยใหม เครื่องแบบนั้น ถูกริเริ่มใชในกองทัพหรื อกองกําลังติดอาวุธ (Paramilitary organization) แตตอมาไดมีการนํามา
ปรับใชในแวดวงอาชีพตาง ๆ อาทิ นักกีฬา นักเรียน เปนตน32
แนนอนว าในอุต สาหกรรมการบิน ยอมนําเครื่องแบบมาใชด วยเชนกัน ในแต ละสายการบินอาจจะมี เครื่องแบบ
สําหรับพนักงานมากกวาหนึ่ง อาทิ เพือ่ เปนการแบงแยกหนาที่วาแตละคนสังกัดหนวยงานใด หรือใชในตางฤดูเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาวะอากาศในการทํางาน เปนการประชาสัม พันธไ ปในตั ว เพื่ อสรางความประทับใจแกผูพ บเห็นและบุ คคลภายนอก
ตอกย้ํ าภาพลักษณ ที่ดีและความภาคภูมิใจ เรื่ องราวของตัวสายการบินเอง นอกจากนี้ เครื่องแบบที่ ดี นาสวมใส สะดุดตา
ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดแบบ Off line ที่จะชวยเชิญชวนใหผูคนทั่วไปมีแรงจูงใจในการมารวมงานกับตัวสาย
การบิ น ในยุ ค ที่ ธุ ร กิ จ การบิ น มี การแข ง ขั น รุ นแรง หลายสายการบิ น ได พ ยายามปรั บ ภาพลั ก ษณ ข องสายการบิ นเพื่ อ
ความทันสมัย นอกเหนือจากการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งบนเครื่องบินและสนามบิน แอพลิเคชั่น ยูนิฟอรมเอง
ก็เปนสิ่งที่หลายสายการบินไดทําการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเสียใหมเชนกัน

29

เคน บูธ (จันจิรา สมบัติพูสิริ แปล), ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมเรื่องที่ตอ งรู (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2559)
ดูไดใน Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
31
การสรางอัตลักษณนั้นมาอาจจะมองไดจากแนวคิดของสองนักคิดที่อธิบายเรื่อง “การสรางชาติ” บนฐานทีว่ ากันวา “อยูคนละฟาก”
อยางแอนโทนี ดี. สมิธ (Anthony D. Smith, “The Ethnic Origins of Nations”) และเบเนดิก แอนเดอรสัน (Benedict Anderson,
“Imagined Communities”) Imagined Communities นั้น ธงชัยไดสรุปไวใหฟงวาเปนงานที่พยายามเสนอถึง “บทบาทของภาษาในปริมณฑล
สาธารณะ (Public Sphere)” ที่กอรางสํานึก และเทศะชนิดใหมรวมกันผานสื่อกลางตัวใหมที่ปรากฏขึ้นในสังคม นั่นก็คือ “ทุนนิยมการพิมพ
(Print Capitalism)” ในขณะที่สมิธผูถูกมองวาเปนผูอยูคนละฟากของความคิดกับแอนเดอรสันนั้นเสนอวา การเกิดขึ้นของชาตินั้นตัวสมิธเองนั้นก็
เห็นดวยกับแอนเดอรสันวาชาตินั้นถือกําเนิดขึ้นใน “ยุคสมัยใหม” นี้เองแตสวนสําคัญมากที่สมิธเห็นตางจากแอนเดอรสันก็คือ ชาติเกิดขึ้นไดดว ย
เชื้อมูลของสังคมกอนมีชาติขึ้นมา ความเปนชาติจึงมีรากฐานมานานนมแตโบราณ แตเพิ่งมาแสดงความเปนชาติใหปรากฏออกมาเมื่อไมกี่รอยปมานี้
เอง หรือกลาวโดยสรุปก็คือ สมิธนั้นเนนการนําเสนอที่ “ความตอเนื่องทางประวัติศาสตร” ในขณะที่แอนเดอรสันเนนไปที่พลังขับดันของภาษาและ
ทุนนิยมการพิมพ
32
เครื่องแบบนักเรียนเปนสิ่งที่สามารถบงบอกไดถึงความสามัคคีในหมูคณะ และแสดงออกถึงความขบถ ไมเชื่อฟง ตอตาน ไดเชนกัน ดู
ไดจาก http://www.bbc.com/news/uk-england-29047752
30
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ และวัฒนธรรม ผานเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
2.2 เพื่อคนหาแนวทางทางการสื่อสารโฆษณาทางการตลาด ผานเรื่องราวพัสตราภรณที่เปนเอกลักษณประจําสาย
การบิน
3. ความหรูหราของเครื่องแบบของสายการบินเอติฮัด จากอาบูดาบีสูแฟชั่นระดับชั้นนํา
(From Abu Dhabi to the (Fashionista) World)
ในปลายป ค.ศ. 2014 สายการบิ นเอติฮัด (Etihad Airways) ไดทําการรีแบรนดสายการบิน เปลี่ยน Logo และ
ลวดลายบนตัวเครื่อง33 เปดตัวเครื่องบินแบบ Airbus A380-800 และ Boeing787 พรอมนําเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหม ๆ
รวมถึงไดเปลี่ยนยูนิฟอรมหรือเครื่องแบบลูกเรือดวย นอกจากจะสรางความเจริญตาเจริญใจใหผูโดยสาร ยังเปนการสะทอนถึง
แนวคิดและตัวตนของเอติฮัดที่พยายามจะเปนผูนําในตลาดการเดินทางบนอากาศในระดับหรูหรา (Luxury Class) อีกดวย
ชุดยูนิฟ อรมใหมนี้ไดรั บการออกแบบโดย Designer Haute Couture ชาวอิ ตาเลีย นชื่อดัง เอตตอเร บิ ลอตตา
(Ettore Bilotta) ภายใตคอนเซปตความคลาสสิคในยุค 60 ของปารีสและโรม ผสมผสานเขากับความทันสมัยของสายการบิน
โดยไมมีวันหมดอายุ แฝงไปดวยความงดงามและเสนห เอติฮัดตองการจะสื่อถึงวา การเดินทางบนอากาศยุคปจจุบัน ตองไดรับ
การคิดเสียใหม (Reimagined) โดย Aubrey Tiedt รองประธานฝายบริการผูโดยสารไดกลาววา “ชุดนี้เปนมากกวายูนิฟอรม
แตเปนแนวคิดที่ผานการพิจารณามาเปนอยางดี เปนคําประกาศเพื่อการสรางสรรคยุคทองแหงเที่ยวบิน เปนการกลับมาอยาง
ยิ่งใหญของความหรูหรา ความดึงดูดใจ และความมีระดับแบบคลาสสิกสูบุคลากรชายและหญิงของเรา ซึ่งจะกลายเปนรูปแบบ
ที่เปนเอกลักษณ ไมวาคุณจะอยูที่ใดบนโลก คุณจะทราบไดวา เราคือเอติฮัด”34
ชุดทําจากผาขนสัตวอิตาลีถึง 100 เปอเซ็นต (Italian Wool) ซึ่งผลิตในหลากหลายพื้นที่ของประเทศอิตาลี รวมถึง
โรงงานในตูนิส เซี่ยงไฮ บูคาเรส รอยละ 30 ของการตัดเย็บเปนงานฝมือจากชางที่มีความประณีต บวกกับเทคนิคการทอแบบ
Jacquard หรือการทอเปนลวดลายขนาดใหญ สีหลักของชุดจะเปนน้ําตาลช็อกโกแลตและสีมวง มีเครื่องประดับเสริมอยาง
ผาพันคอ กระเปา และเนคไท มีการใสรูปทรงเรขาคณิตและเสนสายตามอยางโลโกใหม "Facet of Abu Dhabi" นอกจากนี้
ยังมีถุงมือและหมวกทรงเบเรตสําหรับผูหญิง สื่อถึงแฟชั่นยุคคลาสสิคและยังชวยลดแรงตานอากาศ
ภาพโฆษณาโปรโมตชุดเครื่องแบบคอลเลคชั่นใหม ฉากหลังเปนภาพของทะเลทราย Liwa ที่มีชื่อเสียง เปนผลงาน
ของ Norman Jean Roy ชางภาพมากฝมือผูมีรางวั ลรับประกันมากมายและมีผลงานชั้นนํากับนิตยสารดังอยาง Vogue,
Vanity Fair รวมถึงHollywood Studios อีกดวย

33

ลายเครื่องหมาย (Livery) ใหมที่วาคือลาย Facet of Abu Dhabi ซึ่งเปนผลงานออกแบบรวมกันระหวางสายการบิเอติฮัดเองและ
บริษัท Landor Associates ลายใหมที่วานี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก ภูมิประเทศทะเลทราย และ รูปทรงเรขาคณิต (geometric shape) ซึ่ง
แพรหลายในสถาปตยกรรมสมัยใหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ลายดังกลาวนั้นคัดเลือกจากผลโหวตของชาวเอมิเรตสและนักเดินทางของสายการ
บิน ลาย Facet of Abu Dhabi นี้เองเปนสวนประกอบสําคัญในการเลือกวัสดุและรูปแบบการตกแตงภายในหองโดยสารและเลาจนอีกดวย
34
http://www.etihad.com/th-th/experience-etihad/flying-reimagined/the-etihad-airways-uniforms/
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ภาพที่ 1 การปรับรูปแบบชุดพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินเอติฮัดที่เนนถึงความทันสมัย
ที่มา: www.etihad.com

4. คืนชีพอลิตาเลีย ผานแฟชัน่ บนทองฟา ประจําสายการบินแหงชาติอิตาลี
หากพูดถึงการยุทธศาสตรการปรับภาพลักษณของเอติฮัดไปแลว ก็ตองกลาวถึงกรณีของอลิตาเลียเพราะเอติฮัดได
เขามาเปนพันธมิตรหลักในการฟนฟูสายการบินแหงชาติของอิตาลีเพื่อพลิกฟนใหกลับมามีกําไรในป ค.ศ. 2014 ในสัดสวน
การถือครองหุนถึงรอยละ 4935 นาย James Hogan ประธานเจาหนาที่บริหารสายการบินเอติฮัดไดเนนย้ําวา “สายการบินอลิ
ตาเลียเปรียบเสมือนตัวแทนที่บงบอกความเปนอิตาลี การที่เรารวมฟนฟูแบรนดครั้งนี้ จะยิ่งทําใหสายการบินอลิตาเลียเพิ่มการ
รับรูถึงความเปนอิตาลีเขาไปดวย ทั้งดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม อาหาร และแฟชั่น ซึ่งเปนสิ่งที่คนอิตาเลียนภาคภูมิใจ”36
ถั ด มาในป ค.ศ. 2015 สายการบิ นอลิ ต าเลี ย ซึ่ ง มี เ อติ ฮั ด เป นพั นธมิ ต รหลั กได ดํ า เนิ นกลยุ ท ธ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ภาพลั กษณต ามรอยเอติ ฮัด เปด ตั วลวดลายเครื่องใหม เน นลายธงชาติ ประเทศที่ ปรั บให ดูทั นสมัย สื่อถึง ความมั ่ นใจและ
ทรงพลังยามเครื่องบินบินอยูบนฟากฟา แนนอนวาภายในหองโดยสารไดมีการปรับเปลี่ยนใหมเชนกัน โดยใชเครื่องใชแบรนด
ดังกองโลกของอิตาลีมาเปนสวนสําคัญในการตกแตง อาทิ ที่นั่งชั้นธุรกิจบุหนังยี่หอ Poltrona Frau ซึ่งนิยมในหมูผูมีฐานะ
และยังใชในการตกแตงรถ Supercar อยาง Ferrari เครื่องนอนจากยี่หอ Frette และ ชุดอํานวยความสะดวก (Amenity
kits) จาก Ferragamo สินคาเหลานี้มีชื่อเสียงมาอยางชานานและจํากัดในหมูผูมีรสนิยมระดับสูง เขาถึงไดยาก อุตสาหกรรม
สินคา Luxury ที่ทําดวยมือหรือมีความประณี ตดานการออกแบบ เปนอัตลักษณของชาวอิตาเลียนมานานนับหลายรอยป
อาจกลาวคือในตัวตนทางประวัติศาสตรของอิตาลีนั้นคือศูนยกลางของความเปนเลิศ (Centre of excellences) และตัวตน
นั้นไดถูกจับมาใสในการฟนฟูภาพลักษณใหมของสายการบินอีกครั้งหนึ่ง
แน นอนว า ชุ ด เครื่ องแบบของพนั กงานต อนรั บ บนเครื่ องบิ นย อมได รั บ การเปลี่ ย นแปลงเช นกั น เมื่ อวั นที่ 18
พฤษภาคม ค.ศ. 2016 สายการบิน Alitalia ไดเปดตัว Uniform ใหมซึ่งออกแบบโดยเอตตอเร บิลอตตา (Ettore Bilotta)

35

ธุรกรรมครั้งนี้มีมูลคากวา 1758 ลานยูโร โดยเอติฮัดดําเนินการลงทุนผานการลงทุนทางหุน การซื้อสินทรัพย การจัดหาเงินทุนเพื่อ
ปรับปรุงโครงสรางและงบดุลของอลิตาเลีย อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากวา3ป แผนการฟนฟูอลิตาเลียไมประสบความสําเร็จ เอติฮัดพยายามจะ
ลดจํานวนพนักงานลงเกินกวาครึ่งภายใตเงื่อนไขของการแกปญหาหนี้สิน แตถูกปฏิเสธจากสหภาพแรงงาน เมื่อตนเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ผู
ถือหุนสายการบินไดประกาศภาวะลมละลาย เพื่อใหรัฐบาลกลับเขามาบริหารจัดการตามเดิม และตั้งคณะกรรมการเพื่อหาผูถือหุนรายใหม
36
http://www.airlinesweek.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=453:-1758&catid=34:airlines-news&Itemid=54
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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นักออกแบบระดับแนวหนาชั้นสูง (Haute Couture Designer) ชื่ อดัง ชาวอิต าเลียนคนเดีย วกั บที่ออกแบบเครื่องแบบ
ของพนักงานสายการบินเอติฮัด การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบครั้งนี้ ถือเปนครั้งแรกในรอบ 20 ปของสายการบิน Alitalia
Alitalia Collection นี้ การออกแบบไดแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นยุคทองของอิตาลีชวงระหวางทศวรษที่ 1950 ถึง
1960 ที่ผูคนนิยมสวมใสหมวกและถุงมือเพื่อความสงางาม บิลอตตาไดเลือกสีแดงและสีเขียวเปนหลัก สีแดงเปนตัวแทนของ
Italian Passion ส วนสี เ ขีย วสื่ อถึ ง ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม ความเจริ ญรุ ง เรืองทางวั ฒ นธรรมและประวั ติศ าสตร ข องอิ ต าลี
ผสมผสานกับความคลองตัวในการสวมใสในชีวิตประจําวัน (practicality) หมวกที่สวมใสของพนักงานตอนรับหญิง ไดรับแรง
บันดาลใจในการออกแบบมาจากภูมิทัศนที่สวยงามของประเทศอิตาลีคือ Cinque Terre การตัดเย็บทําอยางประณีตโดย
เลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ เสนใยทอจากเมืองทัสคานี ผาไหมจากเมืองโคโม ถุงมือจากเนเปล และรองเทาหนังจากแคว น
Marche โดยชุดสีแดงจะเปนของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และสีเขียวสําหรับพนักงานภาคพื้น บิลอตตาเองไดกลาววา
การร วมงานกั บอลิต าเลีย ครั้ งนี้ ถือเป นความภาคภูมิ ใจอย างมากที่ ได สรรค สร างคอลเลคชั่นพิเ ศษที่เ ปนสัญ ลักษณ สะทอน
อัตลักษณและความภาคภูมิใจของชาวอิตาเลียนเอง37

ภาพที่ 2 ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินอลิตาเลียที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม ค.ศ. 2016 สายการบิน Alitalia ไดเปดตัวUniformใหมซึ่งออกแบบโดยเอตตอเร บิลอตตา (Ettore Bilotta)
ที่มา : Facebook Page Aviatrend
5. ภาพลักษณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิงของสายการบินสิงคโปร : สัญลักษณแหงความงาม
(SQ Girl: A timeless icon and eternal beauty)
กวา 50 ปของการใหบริการ สิงคโปรแอรไลนคือสายการบินอันดับตน ๆ ของโลกซึ่งรับประกันโดยรางวัลมากมาย
มีความสม่ําเสมอของการใหบริการ รวมถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนเลิศ ราคาคาโดยสารของสายการบินถือวามีราคาสูงเมื่อเทียบ
กับผูใหบริการรายอื่น
อยางไรก็ ตาม การสร างความตระหนักต อแบรนด ในสาธารณะของสายการบินนี้ ไม ได เน นที่ การบริ การ หรื อตั ว
hardware ของเครื่องบิน เหมื อนดังเชนที่ส ายการบินอื่น ๆทํา สิ งคโปรแอรไ ลน ชูภ าพลักษณข องพนั กกงานตอนรั บบน
เครื่องบินหญิง หรือ ที่เรียกกันติดปากวา “SQ Girl” เปนหลัก SQ Girl เปนสัญลักษณหรือ corporate icon ของสายการบิน
มาอยางยาวนานนับตั้งแตใหบริการการเดินทางบนอากาศในทศวรรษที่ 197038
สิงคโปรแอรไลนไดมีการฉายภาพอัตลักษณตัวตนของ SQ Girl ไวไดอยางนาสนใจ คือหญิงสาวทุกคนที่ทําหนาที่
เปนพนักงานตอนรับหญิงนี้ ทุกคนเปรียบเสมือนเกิดในชวงทศวรรษที่ 70 คือชวงเวลาที่ SQ Girl ไดถือกําเนิดขึ้นในป ค.ศ.
37

https://confessionsofatrolleydolly.com/2016/11/15/style-in-the-aisles-the-top-ten-cabin-crew-uniforms-2016/
อยางไรก็ดี การตลาดเชนนี้ของสายการบินผาน SQ Girl ถูกกลุมสตรีนิยม (Feminist) มองวาเปนการกดขี่เพศหญิงและตอกย้ําภาพ
ใหสตรีเพศเปนผูรับใช ยอมจํานนตอเพศชาย
38
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1972 ซึ่ งสายการบิ นได แยกทางกันกั บมาเลเซี ย (MSA)39 ตํานานความงามนี้ ไ มเ คยจางหายและมี แต จะดี ยิ่ ง ๆ ขึ้นไป
(gets better with age)
ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับหญิงที่เรียกกันวา “Sarong Kebaya” นั้น ใชมานับตั้งแตกอตั้งสายการบิน ไดรับ
การออกแบบโดย Designer Haute Couture ชื่ อดัง ก องโลกที่ เป นที่รู จักอย างกวางขวางคื อ ป แ อร บาลแมง (Pierre
Balmain) ชุดทํามาจากผาบาติก ตัดเย็บอยางประณีตเพราะบาลแมงตองการใหชุดมีความพอดีและสวยงามเหมาะสมกับ
สรีระของแตละคนมากที่สุด40 สายการบินเองตองการใหชุดเครื่องแบบนี้มาตรฐานเพื่อนําเสนออัตลักษณของสายการบินใหได
สมบู ร ณ แ บบมากที่ สุ ด นอกจากชุ ด แล ว สิ ง คโปร แ อร ไ ลน เ องยั ง ได จ า งที่ ป รึ ก ษาทางด า นความงามและบุ ค คลิ ก ภาพ
(Grooming Consultant) มาเพื่อดูแลพนักงาน ใหคําแนะนําดานการแตงหนา หรือแมแตทรงผมอีกดวย41 ความสวยสงาของ
SQ Girl ถูกถายทอดผานสื่อประชาสัมพันธของบริษัทไปทั่วโลก SQ Girl เปรียบเสมือนเครื่องหมายทางการคาของบริษัทและ
Global Icon เขากับคําประชาสัมพันธของบริษัทที่วา การเดินทางบนอากาศอยางเยี่ยมยอด (A Great Way to Fly) โดย
SQ Girl จะใหบริการในคานิยมแบบชาวเอเชีย นั่นคือ ความเอาใจใส อบอุน สุภาพ สงางาม อาจกลาวไดวาลูกเรือสิงคโปร
แอรไลนไดรับการยกสถานะ มีเกียรติ เชนนั้นแลว การเปน SQ Girl จึงเปนความฝนของหญิงสาวสิงคโปรหลายคนที่อยากเดิน
บนเสนทางอาชีพดังกลาว

ภาพที่ 3 ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับหญิงที่เรียกกันวา “Sarong Kebaya” นั้น ใชมานับตั้งแตกอตั้งสายการบิน ไดรับ
การออกแบบโดย Designer Haute Couture
ที่มา : http://www.airlineheart.net
6. การปลุกกระแสชาตินิยมของสายการบินฝรั่งเศสผานการเดินทางบนอากาศ (Air France is in the Air)
ฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรมายุคทุกสมัย ภาษาฝรั่งเศสเดิมใชในวงการ
ทู ต อย างกว า งขวาง (Lingua Franca) การปฏิ วัติ ฝ รั่ ง เศสในป ค.ศ.1789 เป นเหมื อ นจุ ด เริ่ ม ต นที่ ทํ า ให ท วี ป ยุ โ รปเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงเขาสูยุค ใหม ระบอบศั กดินาเดิมถูกทํ าลายและแทนที่ดวยหลักการเสรีภาพ 42 เฉกเชนเดี ยวกับอิ ตาลี ฝรั่งเศส
39

แตเดิมที เปนการรวมทุน joint venture Malaysia-Singapore Airlines (MSA) ตอมาเมื่อมาเลเซียและสิงคโปรมีความขัดแยงทาง
การเมือง บริษัทรวมทุน MSA จึงไดยุติลง สิงคโปรแอรไลนดไดสานตอกิจการตอไปมาจนถึง ณ ปจจุบัน
40
http://www.cntraveller.com/news/2011/november/the-pan-am-look-stylish-air-travel/page/the-pan-am-looksingapore-airlines-by-pierre-balmain
41
Ibid.
42
พัฒนาการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป ผานระบบทุนนิยม และเทียบเคียงการปฏิวัติของอังกฤษ
และฝรั่งเศส ดูไดใน กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟวดัลถึงการปฏิวัติ (กรุงเทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552)
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ยังเปนแหลงอุดมดวยศิลปะ งานฝมือ การแตงกาย อาหารเลิศรส ชาวฝรั่งเศสจึงมีความภาคภูมิใจในประเทศสูง และแนวคิด
ชาตินิยมนี้ ยังไดสะทอนมาถึงแคมเปญลาสุดในการปรับปรุงภาพลักษณสายการบินแหงชาติ คือ Air France43 ตามแผนปฏิรูป
สายการบินที่เรียกวา Transform 201544 และฉลองครบรอบสายการบินที่มีอายุครบ 80 ป
แคมเปญการตลาดสงเสริมภาพลักษณของ Air FRANCE นี้ไดเปดตัวมาตั้งแตกลางป ค.ศ. 2015 ผานสื่อออนไลน
อินเตอรเน็ต และวิทยุ พรอมกันทีเดียวถึง 12 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล แคนาดา จีน สเปน สหรัฐอเมริกา
อิตาลี ญี่ปุน รัสเซีย เซเนกัล และสวิตเซอรแลนด โดยดึงแนวคิดของความทันสมัยผสมผสานเขากับอัตลักษณของฝรั่งเศส อาทิ
ความเปนเมืองแหงแฟชั่น ศิลปะการแสดงชั้นสูง อาหารเลิศรส สถานที่สําคัญของประเทศ (landmark) เพื่อใหผูโดยสารเขาถึง
ประสบการณของความหรูหราในแบบฉบับสัมผัสแบบฝรั่งเศส (French Touch) ยามเดินทางบนอากาศ ภาพโฆษณาชุด
ดัง กล าวมี ทั้ง หมด 18 ภาพด วยกั น ผลงานนี้ เ ป นการร วมสร างสรรค ร ะหว าง BETC Agency โฆษณาดั ง ของฝรั่ ง เศส
และชางภาพแฟชั่นมากฝมือชาวอาเจนตินา Sofia Sanchez และ Mauro Mongiello

ภาพที่ 4 ภาพทั้งสองที่เปนตัวแทนของความภาคภูมิใจ อัตลักษณแหงชาติ (national pride) ของฝรั่งเศส อาทิ อาหารเลิศ
รส (Gastronome) เครื่องบินแบบ Airbus A380-800 เหนือสวนของพระราชวัง Versailles ที่เปน landmark ของประเทศ
ที่มา: https://pursuitist.com/air-frances-new-france-air-campaign-high-fashion/
แมภาพโฆษณาการตลาดชุดนี้ จะไดรับการตอบรับเปนอยางดี และแสดงใหเห็นถึงการตลาดในเชิงรุกของสายการบิน
แตก็เปนที่วิพากษวิจารณเชนกัน โดยเฉพาะประเด็นของการเหยียดเชื้อชาติ (Racism)

43

ปจจุบัน Air France เปนบริษัทลูกของสายการบิน Air France-KLM ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง2
สายการบินในป ค.ศ. 2004 โดยยังคงชื่อแบรนดเดิมไว กลุม Air France-KLM ถือเปนกลุมธุรกิจการบินที่ใหญที่สุดในปจจุบัน
44
https://lbbonline.com/news/france-is-in-the-air-in-betc-paris-air-france-campaign/
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ภาพที่ 5 ถือเปนภาพที่ใชโปรโมตเสนทางไปยังกรุงดาการ ประเทศเซเนกัล นางแบบในภาพเปนสาวชาวยุโรป ผิวขาว ใสผา
คลุมศีรษะตามแบบชาวมุสลิม ในเซเนกัลมีหลากหลายกลุมชาติพันธุก็จริง แตกวารอยละ 90 นั้น เปนคนผิวสี มิใชผิวขาวหรือ
เปนชาวคอเคเซียน (Caucasian)
ที่มา : Facebook Page: Aviatrend

ภาพที่ 6 ถือเปนภาพที่ถูกวิจารณอยางหนักหนวงเชนกันคือ ภาพโปรโมตเสนทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ซึ่งใชสาว
ชาวยุโรปผิวขาวเปนแบบและสวมใสชุดกิโมโน ที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ซึ่งเปนการตีความที่ผิดอยางโดย
สิ้นเชิง ปราศจากความเขาใจในเกอิชาที่แทจริง ประการแรก เกอิชามิไดแตงตัวในลักษณะยั่วยวนเปดเผย (revealing) สวม
ชุดเปดไหลหรือเผยใหเห็นแขนตามภาพ ชุดกิโมโนที่แทจริงนั้น
จะเปดเฉพาะชวงคอและขอมือของผูสวมเทานั้น
ที่มา : Facebook Page Aviatrend
ภาพโฆษณาของ Air France ชุดนี้ นอกจากจะย้ําถึงอัตลักษณแหงชาติของตน ยังแสดงถึงกรอบแนวคิดของตนที่มี
ตอประเทศภายนอกเชนกัน นักสตรีนิยมไดวิจารณ 2 ภาพที่ยกตัวอยางมานี้วา เปนการใชตรรกะเหมารวม (Stereotype)
แสดงถึงทั ศนะที่ชาวยุโ รปมอง (สตรี ) ในดิ นแดนอื่นหางไกลวาเปนวัต ถุทางเพศตามแบบลัท ธิบูร พานิ ยม (Fetishistically
Orientalist)45

45

http://www.huffingtonpost.ca/2014/04/14/air-france-racist-ads_n_5147256.html สําหรับงานวิชาการที่กลาวถึงแนวคิด
ลัทธิบูรพนิยม (Orientalism) สามารถดูไดจาก Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978)
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7. บทสรุป
การนํ าเสนออั ตลั กษณ และวั ฒนธรรม ผานเครื่องแบบพนั กงานต อนรั บบนเครื่องบิ น โดยผู เขี ยนเลือกนํ าเสนอ
ตัวอยางจากสายการบินชั้ นนํ ามาเปนกรณีศึ กษานั้ น จะเห็ นได วาแตล ะสายการบิ นจะมีลั กษณะที่ส อดคล องไปในทิศ ทาง
เดียวกัน ในเรื่องของการนําเครื่องแบบพัสตราภรณเหลานั้นมาเปนจุดดึงดูดเอกลักษณ อัตลักษณประจําชาติตน เพื่อเสริมสราง
ความประทับใจแกผูพบเห็น ตอกย้ําภาพลักษณที่ดีใหแกผูประกอบอาชีพเองและองคกร นอกจากนั้นจะตองเอื้อประโยชนการ
ใชงานบนเครื่องบินที่ตองคอยอํานวยความสะดวกใหผูโดยสารอีกดวย ทุกรายละเอียดมิเวนแมแตสีที่ใช ก็เปนสิ่งที่สําคัญมาก
เชนกัน เพราะเปนตัวบงบอกถึงองคกรสายการบินของตน เปนภาพจําที่ดีใหกับผูบริโภคไดอยางดีทีเดียว
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การปฏิบตั ิตอ ผูก ระทําผิดที่มคี วามหลากหลายทางเพศในเรือนจําเปรียบเทียบ
ประเทศไทย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และ ญีป่ ุน
The treatment guidelines for the homo-sexual offenders in Thailand,
New Zealand and Japan
ใจเอื้อ ชีรานนท
เรืออากาศเอกหญิง นายทหารวิเคราะหขาวกรองฯ กองขาวยุทธศาสตร สํานักขาวกรอง กรมขาวทหาร
borbier@gmail.com
บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่อง การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจําเปรียบเทียบประเทศไทย
สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และญี่ปุน มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงสิทธิและแนวทางการปฏิบัติตอผูกระทํา ความผิด
ที่มีค วามหลากหลายทางเพศในประเทศสหราชอาณาจั กร นิวซีแ ลนด และญี่ปุ น เพื่อนํา มาเปรี ยบเทีย บกั บการปฏิบั ติต อ
ผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทยในปจจุบัน เนื่องจากภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมเปดกวางมากขึ้น
ไมไดจํากัดเพศสภาวะไวแตเพียงแคเพศชายและเพศหญิง จึงมีความจําเปนที่การดําเนินงานยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
ราชทัณฑซึ่งเปนกระบวนการสุดทายของกระบวนการยุติธรรม มีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูกระทําผิด ตลอดจนการแกไขพฤตินิสัย
กอนที่จะกลับสูสังคมตอไป ปจจุบันผูกระทําความผิดที่มีความหลากหลายทางเพศกําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ที่เปน
ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถูกกระทําความรุนแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ ทั้งจากเจาหนาที่ราชทัณฑและผูตองขังคนอื่น ๆ
จึงไดเล็งเห็นประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตอกลุมคนเหลานี้ใหเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย ผลการศึกษาพบวาแมวาประเทศไทยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการยอมรับผูที่มีความหลากหลายทางเพศ
มากที่สุด ในเอเชีย แต การรองรับ ทางกฎหมายและการรั บรองสิ ทธิยั งเปนอุ ปสรรคสํา คั ญ นอกจากนี้ข อจํา กัดเรื่องสถานที่
ภายในเรือนจํา และการขาดความรูความเขาใจ ในการดูแลและปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ เปนเรื่องที่
ควรไดรับการแกไข
คําสําคัญ: เรือนจํา ผูกระทําความผิด ความหลากหลายทางเพศ กระบวนการยุติธรรม
Abstract
The purpose of this article is to study the right and the treatment guidelines for the homosexual offenders in Britain, New Zealand and Japan, and compare to those in Thailand. Due to the
changes of environment and social construction, the gender preferences are not only limited to male
and female, but also the homosexual. Therefore, the treatment regulations for homosexual offenders in
prison are necessary in order to create the right to equity between all genders. In particular, the Department
of Corrections, which is responsible for supervising and correcting offenders so that they will be able to
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change behaviors and habits before returning to the society. Currently, the homosexual prisoners are
facing many problems which deteriorating human dignity as well as becoming a victim of physical and
mental violations from other prisoners or even penal officers. Therefore, this study will be beneficial for
developing suitable treatment guideline for the homo-sexual prisoners in Thailand. As far as the results
are concerned, homosexuals in Thailand are commonly accepted in the society unlike other countries in
Asia. However, Thailand’s laws do not support the right for those people. Also there are many restrictions in
prison such as facilities, knowledge and rules that should be rectified.
Keywords: corrections, offender, homosexual, criminal justice
1. บทนํา
บุคคลขามเพศ (Transgender) ไดกลายเปนประเด็นที่นาสนใจและปรากฏอยูในสื่อมากมายอยางตอเนื่อง หลาย
ประเทศทั้งกลุมประเทศตะวันตกและอาเซียนเอง รวมถึงประเทศไทย ไดใหความสําคัญตอกลุมคนเหลานี้เพิ่มมากขึ้น เห็นได
จากการพิ จาณาแกไ ขกฎหมายเพื่ อให เกิ ด ความเปนธรรม ลดการเลื อกปฏิบั ติ ใหสิ ทธิ กับกลุม คนเหล านี้ เ พิ่ม มากขึ้น ด วย
สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหจํานวน บทบาท และสถานะของกลุมคนเหลานี้มีมากขึ้นและ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามการดําเนินชีวิตของบุคคลขามเพศในสังคม ยังคงประสบกับปญหานานัปการ
และเปนประเด็นหนึ่งซึ่งถูกมองขามแตมีความสําคัญยิ่งคือ การดําเนินกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติตอผูตองขังขามเพศ
ในอดีตสังคมไทยมีการยอมรับ แคสองเพศเทานั้น คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใชเพศกําเนิดเปนเกณฑ ในการแบ งแยก แต
ในปจจุบัน สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย แตวิธีการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ไมเปลี่ยนแปลงตาม กลุมคนขาม
เพศจึ งได ประสบกับ ปญหามากมายอยางหลีกเลี่ยงไมไ ด ไม วาจะเปนการถูกลวงละเมิด ทางเพศ การถู กกลั่ นแกล ง การถู ก
กระทําความรุนแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ งานราชทัณฑถือเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจหลักใน
การควบคุมดูแลผูกระทําผิด ตลอดจนการแกไขฟนฟูใหผูตองขังกลับตนเปนคนดี ไมกระทําผิดซ้ํา ยอนกลับเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมอีก และสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เรือนจําจึงเปนสถานที่ที่จากัดสิทธิเสรีภาพของผูกระทําผิด
อยางชัดเจน ไมวาชายหรือหญิงก็จะไดรับการปฏิบัติที่คลายคลึงกันแตอาจแตกตางกันในรายละเอียดบางประการ และตามที่
ไดกลาวมาแลวเบื้องตนวา ประเทศไทยยังคงยึดการจําแนกตามเพศกําเนิด คือ ชายและหญิงเทานั้น สวนผูตองขังขามเพศ
ในบทความนี้จะเนนไปที่บุคคลขามเพศจากชายเปนหญิงเทานั้น ซึง่ ในปจจุบันยังถูกจําแนกใหอยูในเรือนจําชาย เปนเหตุใหการ
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของผูตองขังชายทั้งสิ้น บางเรือนจาก็มีมาตรการในการคุมครองกลุมคน
เหลานี้ โดยจัดใหอยูในหองที่แยกออกจากนักโทษปกติ เรือนจําใดที่มีความหนาแนนก็จะถูกสงตัวเขาหองขังเดี่ยว ซึ่งปกติเปน
หองที่ใชสําหรับลงโทษผูตองขังที่กระทาความผิดเทานั้น ผูตองขังขามเพศจึงเหมือนตองถูกจองจาอยูใน “คุกซอนคุก” ซึ่งเปน
การลดทอนศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยเ ปนอยางยิ่ง และสงผลตอสภาพรางกายและจิตใจของกลุมคนเหลานี้ ในระยะยาว จึง มี
ความจําเปนที่เราจะศึกษาถึงการปฏิบัติตอผูตองขังขามเพศในประเทศตาง ๆ รวมถึงการทบทวนสถานภาพการปฏิ บัติต อ
ผูตองขัง ในประเทศไทย เพื่อนํามาเป นแนวทางในการปรับ ปรุง แกไ ขใหเหมาะสมและสอดคล องกั บหลักกฎหมายระหวา ง
ประเทศ รวมถึงสภาพสังคมของประเทศไทยตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอกระบวนการยุติธรรมดวย
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2. สิทธิของกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศและขอกฎหมายสากล
ความเป นมาของสิ ท ธิม นุ ษยชน มีเ หตุ การณที่ มี ผ ลต อพั ฒนาการของแนวคิ ด เรื่ องสิ ท ธิ ด วยกั น 2 เหตุ การณ คื อ
การปฏิวัติในอเมริกา เมื่อ ค.ศ.1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ.1789 การปฏิวัติทั้งสองครั้งนี้ มีผลทาใหเรื่องสิทธิมีความ
ชัดเจนและมีการตระหนักถึ งความสําคั ญมากขึ้ น ถื อไดวาเป นจุด เริ่ม ตนของการนามาสู การขยายและการรับรองสิ ทธิ ของ
ประชาชนในปจจุบัน อยางไรก็ตาม องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ไดรับรองกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นของสหประชาชาติในการทําหนาที่สงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน และไดมีมติรับรองและประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 46 ซึ่ง
ประกอบดวย 30 ขอ แยกออกไดเปน 4 สวนคือ หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน, สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และหนาที่ของบุคคลสังคมและรัฐ อยางไรก็ตาม ศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ ยังได
สรุปไววา แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนแนวคิดที่เปนนามธรรม การนาแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจึงเปนเรื่องที่ยาก และมีอุปสรรค
นานัปการ ภายหลังจากการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแลวนั้น สหประชาชาติใชเวลากวา 18 ป ในการราง
กติการะหวางประเทศ 2 ฉบับ โดยใหการรับรองในป พ.ศ.2509 และมีผลบังคับใชในอีก 10 ปตอมา ประกอบดวย 1) . กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 2) .กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และนอกจากกติกาสากล 2 ฉบับดังกลาวแลว สหประชาชาติยังไดรับรองอนุสัญญาอีกหลายฉบับ แตละฉบับ
มุงเนนประเด็นหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน สตรี เด็ก คนพิการ กลุมชาติพันธุ เปนตน จะเห็นไดวาประเด็นเรื่องสิทธิไดมี
ความสําคัญครอบคลุมมิติตาง ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการระบุกลุมเฉพาะมากขึ้นดวย ศ.อมรา ฯ ไดกลาวไววา สิทธิในสังคม
ตะวันตก สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ สิทธิตามธรรมชาติ และ สิทธิที่ตองไดรับการรับรองทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ
หรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน คือ เจตนารมณในการรับรองสิทธิในขั้นพื้นฐานของมนุษย
และเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก กลาววา การยอมรับศักดิ์ศรีความเปนมนุ ษย รวมทั้งสิทธิเทาเทียมกันและ
โอนมิไดของสมาชิก เปนพื้นฐานของอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพของโลก ประกอบไปดวยหลักการใหญๆ 3 ข อ คือ
Respect, Protect, Fulfill/Remedy ซึ่งหมายความถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพใน
โลกจะเกิดขึ้นไดตองมี 1).การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 2). การคุมครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ และ 3) .มาตรการบาบัด
เยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิพื้นฐาน47
3. มาตรการบําบัดเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิพื้นฐาน
จากปฏิญ ญาดั งกล าว ถือเปนรากฐานและแนวทางในการปฏิ บัติ และนามาสู การกําหนดมาตรฐานขององคกร
สหประชาชาติ 1) . ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญและยืนยันถึงสิทธิที่ไม
สามารถโอนใหแกกันได ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานเอาไวถึง 30 ขอ สิทธิของผูตองขังไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลว าดวยสิทธิ
มนุษยชนเชนกัน แมวากลุมบุคคลบางประเภทจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพอันเนื่องมาจากการฝาฝนกฎหมายและตกเปนผูตองขัง
ก็ยอมไดรับความคุมครองและรับรองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสิทธิเหลานั้นก็ไมสูญสิ้นไป แมจะตกเปน
ผูตองขังก็ตาม และจากปฏิญญาดังกลาว ถือเปนรากฐานและแนวทางการปฏิบัติในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิและนํามาสู
การกําหนดมาตรฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับสวนงาน
46

ปฏิ ญ ญา สา กลว า ด ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน,lexilogos.com, ค น เมื่ อ 10 มิ . ย.59 จา ก http://www.lexilogos.com/
declaration/thai.htm.
47
อมรา พงศาพิชญ, “กระบวนทัศน “สิทธิมนุษยชน” และ “ความยุติธรรม” สาหรับสังคมเปลี่ยนผาน”, .library.polsci.chula.ac.th,
สืบคนเมื่อ 20 พ.ย.59, http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/d5effc2df9c555e8444ad4d44cdd69d6.
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ราชทัณฑอยูดวยกัน 4 ฉบับ แตหลักเกณฑที่มีบทบาทและมีความสําคัญอยางเปนรูปธรรมคือ ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน
การปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ โดยขอกําหนดดังกลาวนี้ไมใชกฎหมายที่มีกฎหมายที่มีผลบังคับใหประเทศ
สมาชิกตองมีผลผูกพันปฏิบัติตาม เนื่องจากเปนเพียงแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่องคกรสหประชาชาติยอมรับวามีความ
เหมาะสม จึงถือเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติของระบบราชทัณฑในปจจุบัน
อยางไรก็ตามไดมีขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขัง (ฉบับใหม) ที่เรียกวา 'ขอกําหนดแมนเดลา'
ไดรับการรับรองเปนมาตรฐานสากลใหมในการคุมครองสิทธิผูถูกคุมขังทั่วโลก โดยไทยเปน 1 ใน 17 ประเทศที่เสนอรางและ
ใหการสนับสนุนรางนี้ เมื่อชวงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผานมา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีผลใหประเทศตางๆที่เปน
สมาชิกขององคการสหประชาชาตินําไปใชในการปรับปรุงสภาพผูตองขังใหไดมาตรฐานสากล เปนแนวทางที่ประเทศไทยได
รวมเปนรางและเปนผูเขียนหลักที่เห็นดวยกับหลักการสําคัญของเอกสารฉบับนี้ โดยมีการแกไขประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 48
1. การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง
2. การใหบริการทางการแพทยและสุขภาพในสถานที่คุมขัง
3. การลงโทษทางวินัยและการลงทัณฑ รวมทั้งบทบาทเจาหนาที่ทางการแพทย การขังเดี่ยว และการใหอดอาหาร
4. การสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชี วิตในระหวางการควบคุ มตัว รวมทั้ง กรณี ที่มีการร องเรียนเรื่องการทรมาน
ปฏิบัติและการลงโทษที่ไรมนุษยธรรม
5. การคุมครองผูตองขังที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
6. การเขาถึงความยุติธรรม
7. ขั้นตอนการรองเรียนและการตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัว
8. แกไข ขอความ ความหมายของคําที่ลาสมัยใน ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําฉบับป 1950
9. การอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหเขาใจเรื่องขอกําหนดฉบับใหมป 2015
นอกจากนี้ยังมี หลักยอรกยาการตา49 ที่ถือเปนหลักสําคัญในการอางอิงกับสิทธิของบุคคลขามเพศที่ไดรับการปกปอง
คุมครองวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศจากกฎหมายของรัฐ ซึ่งหลักนี้ไมไดจากัดความหมายที่ชายหรือหญิงเทา นั้น หากยัง
รวมถึงความหลากหลายทางเพศ ซึ่งหลักนี้ถือเปนหลักที่สะทอนใหเห็นถึงการรับรูและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดชัดเจน โดย
หลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้คือ หลักขอที่ 9 วาดวยสิทธิในการปฏิบัติในลักษณะความเปนมนุษยในระหวางถูกคุมขัง
ตัว มนุษยที่ถูกจํ ากัดสิท ธิเสรีภ าพทุกคนตองได รับการปฏิบัติอยางมีม นุษยธรรมและอยางเคารพตอศักดิ์ ศรี ความเปนมนุษย
ความโน ม เอี ยงทางเพศ และอั ต ลั กษณ ท างเพศเป นส วนสํ าคั ญ ของศั กดิ์ศ รี ค วามเป นมนุ ษย ของแต ละบุ ค คล รั ฐ จะต อ งให
หลักประกันวา
1. การกักขังควบคุมตัวจะหลักเลี่ยงไมใหเกิดการลดทอนคุณคาของบุคคลใหนอยลงไปเพราะความโนมเอียงทางเพศ
และอั ตลั กษณท างเพศของบุค คลนั้น หรือไม ให ทาให บุค คลนั้นเสี่ ยงตอการตกเปนเหยื่อของความรุ นแรง การปฏิ บัติ อย าง
โหดรายหรือการทรมานตามรางกาย จิตใจ หรือทางเพศ
2. จัดสรรบริการและการใหคํ าปรึกษาทางการแพทยที่เหมาะสมตอความจาเปนของผูถูกควบคุมตัว โดยเขาใจใน
ความจําเปนเฉพาะอันสืบเนื่องจากความโน มเอี ยงทางเพศและอั ตลักษณท างเพศของ บุคคลผูนั้น โดยรวมทั้ งประเด็ นดาน
อนามัย การเจริญพันธุ การเขาถึงขอมูลและการรับยาตานเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส และการขาถึงการรักษาดว ยฮอรโมนหรือ
อื่น ๆ รวมทั้งการแปลงเพศหากตองการ
48

ประชาไทออนไลน. “ขอกําหนดขั้นต่ําของยูเอ็นในการปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง ไดรับการรับรองแลว”, สืบคนเมื่อ 10 มิ.ย.59, จาก
http://prachatai.com/journal/2015/12/63108.
49
“TheYogyakartaPrinciple”yogyagataprinciple.org,access May 8,2016, www.yogyakatarprinciple.org/principle_en.pdf
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3. ใหนักโทษมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสถานที่คุมขังที่เหมาะสมกับความโนมเอียงทางเพศ และอัตลักษณทาง
เพศของตนใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
4. มีมาตรการคุมครองนักโทษที่เสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อความรุนแรงหรือการทํารายจากสาเหตุ ความโนมเอียงทาง
เพศและอัตลักษณทางเพศของผูนั้นหรือการแสดงออกในดานดังกลาว และหาก เปนไปไดตองมิใหมาตรการคุมครองดังกลาว
เปนการจํากัดสิทธิเพิ่มมากขึ้นไปกวานักโทษอื่นทั่วไป
5. ใหสิทธินักโทษและผูถูกควบคุมตัวไดรับการเยยี่ มาจากคูสมรสหรือคูชีวิต โดยเสมอภาคกันไมวาจะเปนเพศใด
6. ใหมีการควบคุมตรวจสอบเรือนจําและสถานที่กักขังควบคุมตัวโดยหนวยงานอสิระทั้งภาครัฐ และองคกรเอกชน
รวมทั้งองคกรที่ทางานประเด็นความหลากหลายทางเพศ
7. ริ เริ่ม โครงการฝกอบรมพัศ ดีเจ าหน าที่เ รือนจําและบุ คลากรอื่ นทั้ง ในภาครั ฐหรื อเอกชนที่มีห นาที่ เกี่ ยวกั บการ
ควบคุมตัว เพื่อเพิ่มความเขาใจตอมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และหลักการ ของความเสมอภาคและการไมเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงในดานความโนมเอียงทางเพศและอัตลักษณทางเพศ
หลั กการยอร กยาการ ตานี้ นอกเหนื อจากรายละเอี ย ดที่ บั ญญั ติ ให รั ฐนํ าไปปฏิ บัติ ยัง รวมไปถึ ง ผูที่ มี บทบาทหรื อ
ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนหลักปฏิบัติอีกดวย ไมวาจะเปนองคกรอิสระดานสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน ดวย
จะเห็ นไดวาแม วาจะยัง ไมมี ขอกฎหมายเฉพาะที่ชั ด เจนสาหรั บผู ตองขั งข ามเพศ แตป ระเทศตางๆ ก็ไ ดยึ ดหลั ก
กฎหมายระหวางประเทศมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังที่เปนบุคคลขามเพศเชนเดียวกับประเทศไทย
4. สถานการณกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศในไทย
ประเทศไทยเริ่มมีความกาวหนา โดยเริ่มเห็นความสําคัญของสิทธิที่เกี่ยวกับเพศหรืออัตลักษณทางเพศ เมื่อป พ.ศ.
2555 บุค คลที มีค วามหลากหลายทางเพศ ได รั บ การรั บ รองอย างเป นทางการ วาเป นกลุ ม ประชากรที่ ต องไดรั บ ความ
ช วยเหลื อ ในการเข าถึ ง บริ การทางสั ง คม ในข อกํ าหนดคณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ การสั ง คมแห ง ชาติ ภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แตอยางไรก็ตามการคุมครองทางกฎหมายก็มีอยูอยางจํากัด และจากการศึกษา
งานวิจัยของโครงการ Pride ในหัวขออัตลักษณและวิถีทางเพศในประเทศไทยที่มุงศึกษาการเลือกปฏิบัติตอลูกจาง LGBT
ในประเทศไทย 51 ซึ่งสรุปไดวา แมประเทศไทยจะมีภาพลักษณวาเปนประเทศที่เปดกวางและยอมรับกลุมผูมีความหลากหลาย
ทางเพศ แตแทจริงแลวกลุมบุคคลเหลานี้ยังไมไดยอมรับการยอมรับที่แทจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนทางการ สงผล
ใหกลุมคนเหลานี้ไมไดรับสิทธิพื้นฐานและโอกาสตาง ๆ รวมถึงการไมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ทํา ใหไมสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังคงเผชิญกับการตีตราและการกีดกันในหลายรูปแบบ ขาดโอกาสการเขาถึงการจางงาน ขาด
การรองรับทางกฎหมายสําหรับอัตลักษณขามเพศ ถูกคุมคามและความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาและที่ทางาน รวมไปถึ ง
การขาดความมั่นคงในอาชีพและการเขาถึงการคุมครองทางสังคมที่จํากัด และในแงของกฎหมาย บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศยังไมสามารถเปลี่ยนเพศสภาวะของตนในเอกสารแสดงตัวตนและสถานะทางกฎหมายได ถึงแมวาพวกเขาจะไดรับการ
แปลงเพศแล วก็ ตาม สิ่ง เหล านี้ ลวนแต เป นป จจั ย สําคัญ ที่นาไปสูการกระทํ าความผิด เนื่ องจากเหตุผ ลทางเศรษฐกิจที่เ ป น
ประเด็นหลัก โดยกลุมคนเหลานี้อาจตกเปนเหยื่อหรือเปนอาชญากรเนื่องจากความกดดันทางสังคม
การผาตัดแปลงเพศในประเทศไทยเปนสิ่งถูกกฎหมายและสามารถเขาถึงบริการไดในหลาย ๆ แหงทั่วประเทศไทย
โดยสวนมากจะเปนการแปลงเพศจากชายเปนหญิง คาใชจายคอนขางสูง อีกทั้งตองทําการผาตัดหลายครั้งรวมถึงการศัลยกรรม
50

50

อัตลักษณทางเพศ, http://www.ilo.org, สืบคนเมื่อ 10 มิ.ย.59,จาก http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_356948.pdf.
51
อางแลว
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ตกตางอวัยวะสืบพันธุอีกดวย ประเทศไทยมีจํานวนผูมาใชบริการผาตัดแปลงเพศเปนจํานวนมากอยูในระดับตน ๆของโลก การ
ที่คนไขจะสามารถรับ การผาตัด ไดนั้นจะเปนตองยื่นไดรับเอกสารรายงานจากจิตแพทยรับรองวามีภาวะไมพอใจในเพศของ
ตนเอง (GENDER IDENTITY DISORDER: GID) หรือเปนคนที่มีลักษณะบุคคลขามเพศ ตองใชชีวิตในเพศเดิมเปนเวลาหนึ่งป
ก อนที่ จ ะรั บ การผ าตั ด และจะต องเป นผู มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ แ ข็ ง แกร ง ในการที่ จะรั บ มื อกั บ ความเปลี่ ย นแปลงได แม วา การ
ทําศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศจะเปนเรื่องที่ถูกตองแตกฎหมายไมไดระบุใหบุคคลขามเพศนั้นสามารถเปลี่ยนคํา นาหนาชื่อใน
เอกสารราชการของตนเองได ดังนั้นแมวาจะผานการผาตัดแปลงเพศมาก็ตาม บุคคลเหลานั้นก็ยังตองใชคํานําหน าตามเพศ
กําเนิดของตัวเองตอไป เนื่องจากมีรูปลักษณภายนอกและคํานําหนาที่ใชในเอกสารทางราชการมีความขัดแยงกัน บอยครั้งที่ผู
ที่แปลงเพศแลวจะประสบกับป ญหาตางๆ เช น การว าจาง การเดิ นทางไปต างประเทศ การศึ กษาต อ รวมไปถึงการดํ าเนิ น
กระบวนการยุติธรรม ที่มีแนวโนมวาจะเปนปญหาสําคัญในอนาคต
ทั้งนี้การศึกษาถึงรูปแบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศ ๆ ตาง ๆ เปนสิ่งสํ าคัญ
ตอการพัฒนาการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ ผูเขียนจึงไดศึกษารูปแบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มี
ความหลาหลายทางเพศของประเทศตาง ๆ เรียงตามลําดับโดยเริ่มจากสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และ ญี่ปุน
5. การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศอังกฤษ
กลุม เพศที่ส ามในประเทศอังกฤษมี แนวโน มเพิ่มขึ้ นสู งขึ้นเรื่อย ๆ อี กทั้ งการดํ าเนิ นกระบวนการยุติธรรมตอกลุ ม
บุคคลเหลานี้ยังคงประสบปญหาอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมมีบทบัญญัติหรือแนวทางการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเพศที่สาม จน
นํามาสูปญหาไมวาจะเปนการถูกกระทําความรุนแรงและลวงละเมิดทางเพศ ทํารายตนเอง การฆาตัวตายของผูตองขังตามขาว
ที่ปรากฏ กระทรวงยุติธรรมประเทศอังกฤษไดออกแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการผูกระทําผิดเพศที่สาม ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมกัน พ.ศ. 2553 (The Equality Act 2010) เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบั ติตอผูตองขั งเพศที่ส ามในเรือนจํา แนวทางดั งกล าวยั งรวมไปถึง การกําหนดบทบาท หน าที่ และความรั บผิด ชอบของ
เจาหนาที่ในการปกปองและเคารพสิทธิของผูตองขังเพศที่สามดวย สวนการแยกประเภทของผูตองขัง กฎหมายของประเทศ
อังกฤษยังคงยึดการแยกประเภทผูตอ งขังตามเพศกําเนิด คือ หญิงและ ชาย ภายหลั งจากการประกาศใช พระราชบัญญั ติ
ดังกลาว ไดมีการกําหนดแนวทางในการแยกผูตองขังเพศที่สามออกจากผูตองขังชายและหญิงเมื่อผูตองขังไดรับ การแปลงเพศ
ที่ถูกตองตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ผูตองขังสามารถเขาไปอยูในเรือนจําที่เหมาะสมกับเพศสภาพของตนได แตอยางไร
ก็ตามผูตองขังเพศที่สามที่ไดแปลงเพศจากชายเปนหญิงอาจไดรับการปฏิเสธที่จะไมสงเขาไปจองจําในเรือนจาหญิงได หาก
พิจารณาแลววาอาจจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูตองขังหญิงคนอื่น ๆ ทั้งนี้อยูที่การพิจารณาในแตละกรณี 52
การปฏิบัติตอผูตองขังตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยูในเรือนจํานี้ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ถา
พวกเขาเหลานี้ไดรับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม อาจเปนการทําลายสภาพรางกายและจิตใจ นอกจากนี้การปฏิบัติ ไมเหมาะสม
อาจจะยังเปนการซ้ําเติมและตีตราผูกระทําผิดโดยไมรูตัวก็เปนไดพระราชบัญญัติความเทาเทียมกัน พ.ศ. 2553 ยังไดอนุญาต
ใหผูกระทําผิดเพศที่สามสามารถเปลี่ยนชื่อหรือคํานําหนาชื่อตามเพศสภาพของตนเพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบั ติและบริหาร
จัดการภายในเรือนจํา53 โดยสามารถกรอกแบบฟอรม PSO 4455 เพื่อยื่นตอนายกเทศมนตรีในการขอพิจารณารวมไปถึง
เรื่องของ การคนตัวผูตองขังเพศที่สาม จะตองมีการทําสัญญาใหกระทาการคนดวยความสมัครใจเปนลายลักษณ อักษร เพื่อ
52

Sarah Lamble, “Rethinking gendered prison policies: impacts on transgender prisoners. ECAN Bulletin (16),
access May 18, 2016, eprints.bbk.ac.uk/7625/1/7625.pdf.
53
“Equality Act 2010: guidance” gov.uk, access May 13, 2016, https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010guidance.
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เปนการแสดงใหเห็นว าเจาหนาที่ เรือนจําจะไมละเมิดสิ ทธิของผูตองขัง และยั งเปนการแสดงถึง ความยินยอมของผูตองขั ง
ปราศจากการขมขูและการลวงละเมิดใดใดจากเจาหนาที่
นอกจากนี้แลว เรือนจําอังกฤษยังไดอนุญาตใหผูตองขัง เพศที่สามมีสิท ธิแตงกายตามความเหมาะสมของผูตองขั ง
สามารถนาเสื้อผา สิ่งของเครื่องใช หรือเครื่องสําอางเขามาใชในเรือนจําได โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการรักษาลักษณะทาง
กายภาพของผูตองขังไมใหถูกทําลายเนื่องจากการถูกคุมขังภายในเรือนจําดวย การรักษาพยาบาลสาหรับกลุมคนเพศที่สาม
ถือเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน เนื่องจากผูตองขังมีความจําเปนที่จะไดรับการดูแลรักษา มากกวาการเจ็บปวยเหมือนชาย
หญิงทั่วไป กลุมคนเหลานี้ตองรักษาดวยฮอรโมนเพื่อรักษาสมดุลในรางกาย ซึ่งกอนหนานี้การรักษาดวยฮอรโมนในเรือนจํา
ยัง คงถูกปฏิ บัติ แต ปจจุบั นมี สิท ธิที่ จะได รับ การรั กษาตามแนวทางการปฏิ บัติ และบริห ารจัด การผู ตองขั งเพศที่ส าม ตาม
พระราชบัญญัติความเทาเทียมกัน พ.ศ. 2553 ผูตองขังที่ไดรับการวินิจฉัยและมีการลงความเห็นทางการแพทย วาเปนผูที่เคย
ไดรับการรักษาดวยฮอรโมนจะไดรับการรักษาอยางตอเนื่องเมื่อเขามาอยูภายในเรือนจํา เวนแตแพทยในเรือนจาจะมีเหตุผล
ทางการแพทยที่จะไมรักษาก็สามารถกระทําได
อยางไรก็ตามผูกระทําผิดเพศที่สามของอังกฤษและเวลล จะหมายถึง ผูที่ไดการรับรองเพศสภาพโดย GRC (Gender
Recognition Certificate) ตามนโยบายของ National Offender Management Service แตก็สามารถยืดหยุนได โดย
พิจารณาแตละกรณี ผูกระทําผิดเพศที่สามที่ไมไดรับการรับรอง GRC แตไดรับความเห็นชอบจากกระบวนการการพิจารณา ที่
ผานการประเมินความเสี่ยงจากกลุมผูเชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ ก็สามารถเลือกสถานที่กุมขังตามความตองการและเหมาะสม
กับเพศสภาพของตนเองได
6. การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในนิวซีแลนด
สิทธิของผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ เปนประเด็นที่เกิดการโตแยงกันอยางมากในประเทศนิวซีแลนด
ทามกลางสถานการณที่มีความรุนแรงและแบงแยก จึงมีความจําเปนที่รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตองพิจารณาถึงปญหา
และแนวทางที่แกไข
6.1 สิทธิของผูมีความหลากหลายทางเพศในนิวซีแลนด
The New zeland bill of right act 1990 (NZBORA) และ The Human right act 1993 (HRA) ถือเปน
กฎหมายหลักใชเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด 54 ถือเปนตัวบทกฎหมายที่สําคัญที่นามาสูกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ
ตอผูที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจํา ซึ่ง HRA มีวัตถุประสงคหลักในการเตรียมการปองกันสิทธิมนุษยชนที่ดีมากขึ้น
ให แ ก ประชาชนชาวนิ วซี แลนด ซึ่ง สอดคล องกับ ข อกําหนดขององค กรสหประชาชาติห รื อสนธิ สั ญ ญาที่ เ กี่ ยวข องกั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนสากล สวน NZBORA กําหนดวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ จากการเลือกปฏิบัติตาม HRA ซึ่งรวมไปถึงเพศและความ
บกพรองทางรางกาย แตก็ไมไดมีการกลาวถึงเพศสภาวะ (Gender) อยางชัดเจน เนื่องจากไมมีพระราชบัญญัติที่ระบุถึงคํา
จํากัดความของเพศของบุคคลตามกฎหมาย ความซับซอนมั กจะเกิดขึ้นเมื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาถึง สิทธิของกลุมคน
เหลานี้ เพศสภาพตามกฎหมายของผูมีความหลากหลายทางเพศ ยังอยูบนพื้นฐานของเพศกําเนิด
เพศ (Sex) จะหมายถึ ง ลั กษณะทางชี วภาพที่ บุ ค คลนั้ นมี อยู ในขณะที่ เ พศสภาพคื อการกํ าหนดอั ต ลั กษณ จาก
ความรูสึกภายใน

54

The Rights of Transgender People in Prisons, cdn.auckland.ac.nz, access May 8,2016,
https://cdn.auckland.ac.nz/assets/central/about/equal-opportunities/information-for-students/lgbti/Transgender-People-inPrisons-Research-Paper-EJP.pdf.
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ประเทศนิวซีแลนดไดลงกับนานาประเทศในความพยายามที่จะปกปองสิทธิมนุษยชนโดยมีพันธะกรณีที่เกี่ยวของกับผูกระทํา
ความผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ ภายใตขอตกลงสากลที่ปกปองสิทธิของพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และ
ขอกําหนดขั้นต่ํา ตอผูกระทําผิดภายในเรือนจําขององคกรสหประชาชาติภายใต ICCPR
6.2 ระบบราชทัณฑและการปฏิบัติของนิวซีแลนด
ภายในระบบราชทัณฑปจจุบัน กรมราชทัณฑมีแนวคิดเกี่ยวกับเพศโดยการใชการพิจารณาทางชีววิทยาหรือเพศ
กําเนิด คูมือการปฏิบัติตอผูกระทาผิดไดกําหนดไววา หากเจาหนาที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับเพศสภาวะของผูกระทําผิด สามารถแจง
ไปยัง Custodial System Managers ซึ่งเปนผู ทําหนาที่พิ จารณาตั ดสินใจในการแยกประเภทของผูตองขัง เพื่ อสงไปยั ง
เรือนจําที่เหมาะสม โดยการใชสูติบัตรเพื่อดูเพศกําเนิด 55 แตอยางไรก็ตามกลุมคนเหลานี้ สามารถรองขอใหทบทวนการ
ตัดสินใจพิจารณาในขั้นแรกได แตทั้งนี้แลวบุคคลขามเพศที่กระทําผิดดวยขอหากระทาความรุนแรงทางเพศก็ไมมีสิทธิที่จะ
ไดรับการพิจารณายายเรือนจาได นอกจากนี้แลวพวกเขายังสามารถที่จะเลือกแยกขังได ถาพวกเขาเห็นวาความปลอดภั ยของ
พวกเขาสามารถเกิดความประนีประนอมในเรือนจําทั่วไปได
7. การปฏิบัติตอผูกระทําผิดเพศที่สามในประเทศญี่ปุน
กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุนไดออกแนวทางการปฏิบัติในการจัดการกับผูตองขังขามเพศหรือเพศที่สาม โดย
ไดอนุญาตใหพวกเขาเหลานั้นมีความเปนสวนตัวในการอาบน้ําชําระลางกาย และอนุญาตใหใสชุดชั้นในที่เหมาะสม ตอเพศของ
ตน 56 ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังกลาวนี้ไดเผยแพรภายหลังจากที่ไดรับการรองเรียนจากผูตองขัง เพศที่สามจํานวนมากเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตอพวกเขาในเรือนจํา อยางไรก็ตามยังเปนการแสดงออกถึงการคุมครอง และการใหความเคารพตอสิทธิ มนุษยชน
ของผูตองขังเหลานั้นดวย แมวาราชทัณฑของญี่ปุนไดมีการปฏิบัติที่ตอบสนองตอความตองการและความเหมาะสมของผูกระทํา
ผิดเพศที่สามมาบางแลวกอนหนานี้ แตก็ไดพยายามตระหนักถึงประเด็นที่มีความออนไหวมากยิ่งขึ้นดวย ปจจุบันราชทัณฑของ
ประเทศญี่ปุนใชวิธีการจําแนกประเภทผูตองขังตามเพศกําเนิด แตสามารถรองขอในการถูกจองจําเพียงลําพังได รวมถึงการ
อาบน้ําชําระรางกาย แตไมไดรับการอนุญาตใหทําศัลยกรรมเพิ่มเติมหรือรับการรักษาดวยฮอรโมนในขณะจองจํา แตสามารถ
รับคําปรึกษาจากจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาได นอกจากกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุนยังไดจัดอบรมและใหความรูแ กเจาหนาที่
ราชทัณฑใหมีความตระหนักและเรียนรูวิธีการจัดการดูแลผูกระทําผิดที่เปนกลุมบุคคลขามเพศหรือเพศที่สามมากขึ้น
8. การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในไทย
กระบวนการยุ ติ ธรรมเป นกลไกที่ สํ าคั ญ ในการปกป องคุ ม ครองสั ง คมจากการกระทํ าความผิ ด ของอาชญากร
เชนเดียวกับหนวยงานราชทัณฑที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม เปนหนวยงานสุด ทายในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ซึ่ง มีภ ารกิ จหลักในการควบคุ มดู แลและพัฒ นาพฤตินิสั ยของผูกระทําผิ ด ที่ศ าลพิพ ากษาใหรั บโทษจํ าคุ ก และการ
ควบคุมผูตองขังหรือจําเลยที่อยูระหวางการพิจารณาคดี โดยมุงเนนการควบคุมและปองกันไมใหผูตองขังหลบหนี เพื่อเปนการ
ตัดโอกาสไมใหผูกระทําผิดไปสรางความเสียหายใหแกบุคคลในสังคม ตลอดจนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหสามารถกลับ ไปใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมโดยไมกระทําผิดซ้ําอีก การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในประเทศไทย ไดยึดถือพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พ.ศ. 2479 เปนกรอบ การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑในการปฏิบัติตอผูตองขัง ตั้งแตขั้นตอนการรับตัวผูตองขัง การจําแนก
55

Ibid.
“Transgender Inmates in Japan: New Rules.”,wildgender.com, access May 8,2016,
http://wildgender.com/transgender-inmates-in-japan-new-rules/1710.
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ประเภทลักษณะของผูตองขัง การปฏิบัติตอผูตองขังภายในเรือนจํา ตลอดจนขั้นตอนการปลอยตัวผูตองขังเขาสูสังคมจํานวน
ผูกระทําผิดเพศที่สามในประเทศไทย จากสถิติของกรมราชทัณฑที่ไดสํารวจลาสุดเมื่อ กรกฎาคม 2559 พบวา57 ปจจุบันมี
ผูตองขังขามเพศหรือเพศที่สามจํานวน 5,390 คน แบงออกเปน กะเทย 1,880 คน เกย 516 คน ทอม 1,574 คน ดี้ 1,420
คน และผูที่แปลงเพศจากชายเปนหญิงแลว 53 คน แปลงเพศจากหญิงเปนชายแลว 66 คน โดยผูกระทําผิดที่เปนเพศที่สาม
เหลานี้ สามารถพบไดทั่วไปในทุกเรือนจํา และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในโลกปจจุบัน (เปรียบเทียบกับสถิติ เมื่อ มิถุนายน 2559 พบวาเพิ่มขึ้น 942 คน) จากการสํารวจยังพบวาเรือนจาพิเศษพัทยามี
จํานวนผูตองขังขามเพศทีเ่ ปนกะเทยและเกยมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนเรือนจํากลางเชียงใหม และทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง ตามลําดับ (ในที่นี้ผูเขียนขอมุงประเด็นไปที่ผูกระทําผิดเพศที่สามที่เปนกะเทยและเกยเทานั้น) แตอยางไรก็ตาม
ผูกระทําความผิดที่เปนเพศที่สามในประเทศไทย ยังไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเพศชาย เนื่องจากยังไมมีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
รองรับที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม อีกทั้งการแยกประเภทของผูตองขังยังคงยึดติดกับเพศกําเนิด
รูปแบบในการควบคุมผูตองขังขามเพศของกรมราชทัณฑไทยในปจจุบัน มีการแยกหองในชวงเวลากลางคืน โดยจะ
แยกผูตองขังตามกลุมประเภท และแยกแดน ในกรณีที่ผูตองขังแปลงเพศแลว แตบางเรือนจํายังคงใชวิธีการขังรวม เนื่ องจาก
ขอจํากัดเรื่องสถานที่ และในบางกรณี แมวาผูกระทําผิดจะไดรับการผาตัดแปลงเพศ หรือใชชีวิตเปนเพศหญิงมาตลอด ก็ไมได
รับการพิจารณาใหอยูในเรือนจําหรือสถานที่ที่จัดใหสําหรับผูตองขังหญิง เปนการแกไขปญหาตามนโยบายของแตละเรือนจํา
อีกทั้งยังขึ้นอยูกับจํานวนผูตองขังและความพรอมของสถานที่ เนื่องจากแทจริงแลวระบบกฎหมายไทยยังจัดวาบุคคลดังกลาว
เปนเพศชาย และยึดถือระเบียบปฏิบัติเดียวกับผูกระทําผิดที่เปนเพศชาย
แตอยางไรก็ตาม ถือเปนนิมิตหมายอันดี ที่กรมราชทัณฑไดมีแนวคิดจัดทาโครงการการจัดตั้งแดนขามเพศ (Prison
Unit to house Transgender Inmates) 58 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 1). เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังขาม
เพศที่มีความเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 2). เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการของเรือนจําในการควบคุมผูตองขังขามเพศ
3). เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตแกผูตองขังขามเพศใหไดรับการจัดสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปน รวมทั้งการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ โดยในระยะแรกไดมีการกําหนดกลุมเปาหมาย เฉพาะกลุมผูตองขังขามเพศที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา
และทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการดาเนินงานโดยเริ่มจาก 1). การสํารวจผูตองขังชายที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศในเรือนจําและทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร 2). ยายผูตองขังที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ไดรับการ
สํารวจ จํานวน 200 - 250 คนมาคุมขังที่เรือนจาพิเศษธนบุรี 3). ทดสอบทางจิตวิทยาตามแบบวัดบทบาททางเพศ 4).
จําแนกผูตองขังออกเปนกลุม ๆ โดยแบงตามลักษณะบุคลิกภาพ, ตามลักษณะพฤติกรรม และตามลักษณะปญหา 5). กําหนด
โปรแกรมการปฏิ บัติ ตอผู ตองขั งข ามเพศ โดยจั ดใหมี การดําเนิ นงานหรือโครงการ ที่ มีลักษณะเฉพาะตามกลุ ม มุ งเนนการ
เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง ประกอบไปดวยการเห็นคุณคาในตัวเอง, สุขภาพอนามัยสวนบุคคล, การจัดกลุมให
คําปรึกษา, ฝกวิชาชีพตามความสนใจ เปนตน 6). กําหนดกระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน
แมวาโครงการนี้ยังอยูในขั้นตอนการเริ่มตน แตถือเปนจุดเริ่มตนที่นี่ ที่แสดงใหเห็นวากรมราชทัณฑ ไทยตระหนักถึง
ปญหาและความสําคัญของกลุมคนเหลานี้ และเปนการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนการเตรียมพรอ มตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เ พิ่มขึ้นและหลากหลายในอนาคต ถาดาเนินการไดสําเร็จประเทศไทยจะเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีแนว
ทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่มีความหลากหลายทางเพศที่เปนรูปธรรม
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9. บทสรุปและขอเสนอแนะ
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในตางประเทศไมวาจะเปน อังกฤษ นิวซีแลนด และญี่ปุน ตาง
ก็ตระหนักถึงความสําคัญถึงการปกปองสิทธิมนุษยชนของกลุมผูกระทาผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไดเริ่มการจัดทาแนว
ทางการปฏิบัติ และจัดทําเรือนจําเฉพาะ กําหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ราชทัณฑ และยังครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนคํา
นําหนาชือ่ การแตงกาย การรักษาพยาบาล ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ แนวทางการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดที่มี ความหลากหลายทางเพศ ปญหาและอุปสรรคเบื้องตน ทั้งในสวนของตางประเทศและประเทศไทย เมื ่อเรา
ศึกษาอย างละเอีย ดจะทาให เ ราสามารถแกไ ขป ญ หาได อย างถู ก ต องและ ตรงจุด อี กทั้ ง การพั ฒนาแนวทางการปฏิ บัติ ต อ
ผู ก ระทํ าผิ ด ที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ไม น าจะเป นเรื่ องที่ ย ากเกิ น ความสามารถ เนื่ อ งจากในเวที
สหประชาชาติในปจจุบัน ประเทศไทยก็มีบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เปนผูหญิง ภายหลังการออกขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rule) จึงไมนาจะเปนเรื่องยากที่จะนําหลักการและแนวทางเหลานั้นมาปรับใชกับผูกระทําผิดเพศที่สาม
ดวยอีกแนวทางหนึ่ง แตอาจจะมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ และในแงของกฎหมาย แตอยางไรก็ตามแนวคิดการจัดตั้งแดนขาม
เพศของกรมราชทัณฑ ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และหากประเทศไทยดําเนินการไดสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม ก็จะถือเปนชาติแรกในอาเซียนที่มีการเตรียมพรอม และเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกลุมคนเหลานี้ ที่มีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก จะเปนการชวยเพิ่มความสมบูร ณของภาพลักษณที่ประเทศไทยมีในการเปน
ประเทศที่การยอมรับตอกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดในเอเชีย
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ลี กวนยู: ภาวะผูน ํา กับการสรางเสถียรภาพทางการเมืองสิงคโปร
Lee Kuan Yew: Leadership and Political Stability in Singapore
พัชรมน โตสุรัตน
กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Patcharamon.asean@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอภาวะผูนําของผูนําสิงคโปร ซึ่งจะเนนไปที่นายลี กวนยู รัฐบุรุษของสิงคโปร ผู สรางชาติสิงคโปร
จากประเทศเกิดใหมที่เปนเกาะเล็ก ไมมีทรัพยากรธรรมชาติใดเลย แมกระทั่งน้ําจืด และเพิ่งประกาศเอกราชเมื่อป พ.ศ. 2508
ซึ่งจะมีอายุครบ 50 ป พรอม ๆ กับการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ถึงไดสามารถสรางบานแปลงเมืองไดอยางยิ่งใหญ
มีศักยภาพแขงขันกับอารยะประเทศในโลกตะวันตกไดอยางทัดเทียม ดังนั้นบทความนี้จึงแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่มั่นคง หรือที่ทั่วโลกรูจกั กัน คือ “การสรางเสถียรภาพ” และที่แนนอนที่สุดในการสรางเสถียรภาพ
คือ การสรางเสถียรภาพทางการเมือง ซึง่ เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศอันเปนรากฐานที่จะทําใหประเทศชาติพัฒนา
ไดอยางตอเนื่อง และเปนที่ยอมรับในประชาคมโลกได เพราะแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ของแตละประเทศก็ยอมออกมาในรูปแบบ
นโยบายผานทางรัฐบาลผูนําประเทศนั่นเอง และถาหากรัฐบาลใดมีแนวทางการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และยังประโยชนแก
ประเทศชาติมากที่สุดนั่นก็สามารถทําใหประเทศนั้นพัฒนาไดอยางรวดเร็วและคงประสิทธิภาพมากที่สุด
คําสําคัญ: ภาวะผูน ํา เสถียรภาพทางการเมือง การสรางเสถียรภาพ การเมืองสิงคโปร ผูนําสิงคโปร
Abstract
This article demonstrates the perspective of leadership of Singaporean leader(s). Singapore is a
new born country from a small island without any natural resources including fresh water. It announced
its independency in 1965 which recently marked 50 years. Singapore joined ASEAN community in 2015 which
helps facilitating Singapore to compete with western world. Therefore manifests the importance of steering
the country to the direction of stability or known as "Stability Establishment". Most importantly, political
stability is essential foundation to continually develop the country and gain acceptance in world stage.
The development methods are from the leader of the government. If the government carries on continuity
of national development plan and benefit the country as a whole, this will efficiently improve national
stability.
Keywords: leadership, political stability, stability establishment, Singapore politics, Singapore leaders
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1. บทนํา
ประเทศสิงคโปรใ นปจจุ บันเป นประเทศที่มี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ดี ประชาชนมีคุ ณภาพชีวิตที่ ดีเยี่ย ม
สิงคโปรมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร มีประธานาธิบดีทำหนาที่เชิง
พิธีการเทานั้น สิงคโปรไดรับการจัดตั้งใหเปนสาธารณรัฐสิงคโปรเมื่อ เดือน ธันวาคม 2508 สิงคโปรรับเอาระบบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาของอังกฤษเปนแมแบบ แตสิงคโปรมีแตสภาเดี่ยวไมมีสภาคูแบบอังกฤษ
นั บ ตั้ ง แต มี ก ารเลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรกหลั ง จากได รั บ เอกราชนั้ น มี เ พี ย งพรรคการเมื องเดี ย วคื อ พรรคกิ จประชา
(PAP: People’ Action Party) เทานั้น ที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาดำรงตําแหนงทางการเมืองในสภากวาสามทศวรรษ โดยมี
ผูนําประเทศเพียงคนเดียวคือ ลี กวน ยู ภายหลังนายลีจึงยอมลงจากตําแหนง เพราะบริ หารประเทศมานาน แลวสืบทอด
อํานาจใหคนสนิท คือโกะ จก ตง ซึ่งนายลีก็มีบทบาทในการบริหารอยูในตําแหนงรัฐมนตรีอาวุโส โกะ จก ตง ก็ดำเนินนโยบาย
ในแนวทางสานตอทางการเมืองจาก ลี กวนยู เชนเดิม ในปจจุบัน การเมืองการปกครองสิงคโปรนั้นถือไดวาเปนประเทศที่มี
ระบบการเมืองที่คอนขางมีเสถียรภาพมากเปนลำดับตน ๆ ของโลก เพราะระบบการเมืองสามารถดำเนินไปไดอยางมีระบบ
ระเบีย บ ไม มีการแทรกแซงจากอํ านาจนอกระบบเช นการเมื องในเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต ดวยกันเองในหลายประเทศ
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลสิงคโปรเกิดจากการที่สิงคโปรมีรัฐบาลพรรคเดียวครองอํานาจมาเปนเวลานานมาก ชนชั้น
นําที่อยูในอํานาจทางการเมืองสิงคโปรนั้นกระจุกอยูกับกลุมคนเพียงกลุมเดียว พรรค PAP ของอดีตประธานาธิบดีสิงคโปรมี
บทบาทอยางมากทางการเมื องตั้ง แต ยุค การเรี ยกรองเอกราชจนจึ งป จจุ บันที่มี นาย ลี เซีย น ลุง บุ ตรของ นายลี กวน ยู
มีอํานาจทางการเมืองจากการเลือกตั้ง (William Case : 2002)
คํ าถามที่ สํ าคั ญ ในการเมื องสิ ง คโปร ซึ่ ง เป นพื้ นฐานสำหรั บ การเข าใจการเมื องและความสั ม พั นธ ท างอํ านาจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจอื่น ๆ คือทำไมคนสิงคโปรจึงยินยอมยอมรับตออํานาจของพรรคPAP เพราะถายอนกลับ
ไปดูหนทางทางการเมืองภายในประเทศ เราจะพบการใชอํานาจของรัฐอยางเด็ดขาดในการควบคุม สิทธิ เสรีภาพของพลเมือง
อยางเขมขน แลวใย พลเมืองสิงคโปรจึงนิยมในการเลือกพรรคPAP เรื่อยมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ชนชั้นนําทางการเมือง
การปกครองของสิงคโปรใชวิธีการเชิงรูปธรรมและนามธรรมอยางไรในการควบคุม ครอบงําการเมืองสิงคโปร รวมทั้งสภาพการ
ตอสูของการเมืองในภาคประชาสังคมของสิงคโปรเองที่ไมชื่นชอบวิธีการควบคุม ครอบงําทางอํานาจ ความคิดของ ชนชั้นนํา
สิงคโปร ถึงวิธีการทั้งทางตรงและทางออม ปกปดและเปดเผย ตออํานาจ ของชนชั้นนําทางการเมืองสิงคโปร รวมทั้งการทํา
ความเขาใจและเพื่อการคาดเดาอนาคตการเมืองการปกครองของสิงคโปร (ใจ อึ้งภากรณ : 2552)
2. สิงคโปรในอดีต
สิงคโปรเปนที่รูจักกันครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 3 ของชาวจีน พวกเขาเรียกสิงคโปรวา "พู เลา ชุง" (เกาะปลาย
คาบสมุทร") ณ เวลานั้นไมคอยมีใครทราบประวัติของเกาะแหงนี้มากนัก แตวาชื่อเรียกนี้ไมสื่อใหเราเห็นอดีตอันมีสีสันของ
สิงคโปรเลย
ในศตวรรษที่ 14 สิงคโปรถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย (Sri Vijayan Empire) และรูจักกันในชื่อของ
เทมาเซ็ค (เมืองแหงทะเล) สิงคโปรตั้งอยูตรงปลายแหลมมลายู ซึ่งเปนจุดนัดพบทางธรรมชาติของเสนทางเดินเรือ เกาะแหงนี้
จึงกลายเปนจุดแวะพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภท ตั้งแตเรือสําเภาจีน เรืออินเดีย เรือใบอาหรับ และเรือรบของโปรตุเกส
ไปจนถึงเรือใบบูจินีส เกาะที่มีขนาดเล็กแตมีทําเลที่เยี่ยมแหงนี้ก็ไดชื่อใหม นั่นก็คือ "สิงหปุระ" ("เมืองสิงโต") ตามตํานานเลาวา
เจาชายแหงศรีวิชัยมองเห็นสัตวตัวหนึ่งแตเขาใจผิดวาเปนสิงโตปจจุบันของสิงคโปร
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ชาวอังกฤษคือผูสรางประวัติศาสตรตอนตอมาของสิงคโปร ระหวางศตวรรษที่ 18 นั้น อังกฤษเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของ "จุดแวะพัก" ทางยุทธศาสตร สําหรับซอม เติมเสบียง และคุมกันกองทัพเรือของอาณาจักรที่เติบใหญของตน รวมถึงเพื่อ
ขัดขวางการรุกคืบของชาวฮอลแลนดในภูมิภาคนี้
ในป ค.ศ.1824 เพียงแคหาปหลังจากตั้งประเทศสิงคโปรในปจจุบัน ประชากรก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 150 คนจน
กลายเปน 10,000 คน ในป 1832 สิงคโปรกลายเปนศูนยกลางรัฐบาลของถิ่นฐานชองแคบปนัง มะละกา และสิงคโปร การเปด
คลองซุเอซในป 1869 และการเข ามาของเครื่องโทรเลขและเรือกลไฟทําใหค วามสํ าคัญ ของสิงคโปรเ พิ่มขึ้ นจนกลายเป น
ศูนยกลางการคาที่กําลังขยายตัวระหวางโลกตะวันตกและตะวันออกการตั้งอาณานิคมเปนการใชอํานาจของประเทศหนึ่งเหนือ
อีกประเทศหนึ่ง สวนใหญแลวเพื่อหวังผลกําไร ผลกําไรมาจากการตั้งดานสินคาในประเทศอาณานิคม ตามประวัติศาสตรแลว
เกาะสิงคโปร เปนที่ตั้งของหมูบานชาวประมงมาเลย เปนสถานที่ที่จับปลาไดดีเพราะตั้งอยูปากแมน้ําสิงคโปร กอนที่ชาวยุโรป
จะเขามาตั้งรกรากอยู แตในปจจุบันสิงคโปรถูกจดจําเปนเกาะแหงเมืองหลวง ชนพื้นเมืองและชาวชนบทจะอาศัยอยูแถบ
ชายฝงและแมน้ํา ตามประวัติศาสตรระบุวา บริษัท บริติช อินเดีย นําโดย เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟลส เขามาตั้งดานสินคาบน
เกาะทําให สิงคโปรเ ปนศู นยกลางทางการคาที่ สําคั ญที่สุด ในป 1989 กองทหารของสิงคโปรภายใต บริษัท บริ ติช อิ นเดี ย
ก็ประสบความสําเร็ จดวยกําลั งทหารของประเทศสื่อถึงพลัง ของประเทศ สิ่งเหลานี้ทําใหสิง คโปรเปนศูนยกลางแหงความ
ทันสมัยจากความสําเร็จทางดานการคาและการทหาร ในขณะเดียวกัน สิงคโปรก็เปนศูนยกลางอํานาจของประเทศอังกฤษใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การตั้งดานสินคาในสิงคโปรทําใหเกาะนี้เปนทาเรือที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก การเขามามีอํานาจของอังกฤษใน
พื้นที่แหลมมาเลยในชวงป 1920 เปลี่ยนแปลงมาเลยเปนแหลงผลิตยางพาราและดีบุกที่ยิ่งใหญ และสินคาถูกสงออกผานทาง
เกาะสิ ง คโปร จนกระทั่ ง ปลายศตวรรษที่ 19 สิ ง คโปร กลายเป นศู น ย กลางการบริ ห ารงานสํ าหรั บ มาลายา ภายหลั ง
กรุงกัวลาลัมเปอร ถูกประกาศใหเปนเมืองหลวงของสิงคโปร ในป 1934 รัฐบาลอังกฤษยกเลิกอํานาจควบคุมบริษัท บริติช
อินเดีย และเสนทางสินคาตาง ๆ ถูกแทรกแซงได สิ่งนี้เปนไปไดเพราะสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมในป 1842 สนธิสัญญาที่ไมเปน
ธรรม คือ สนธิสัญญาตาง ๆ ที่เซ็นยินยอมโดยประเทศเอเชียตะวันออกตางๆ ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลี กับมหาอํานาจ
ตะวันตกในชวง ศตวรรษที่ 20 เปน นี่ชวงหนึ่งในประวัติศาสตรที่ชาติในเอเชียไมสามารถตานทานความกดดัน ทางดานกําลัง
ทหารของชาติตะวันตก ที่ใชผานสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมได จึงตองเซ็นยินยอม
การนําเรือกลไฟมาใชขนสงสินคา ทําใหการขนสงเร็วขึ้น และราคาถูกขึ้น เพราะมีความสามารถมากกวาเรือพายซึ่ง
เปนส วนสําคัญที่ ทําให การค าเติ บโตในสิงคโปร การเปด ใชค ลองสุ เอช มีผลตอการคาอยางมาก เพราะชวยใหการใช เวลา
เดินทาง เชน จากยุโรป ไปเอเชีย ลดลงอยางมาก ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสทางการคาของสิงคโปรมากขึ้น กิจกรรมทางการคาที่
สรางผลประโยชนใหกับสิงคโปรไดแก สินคาที่ผูคานําเขาและสงออกสินคาไมตองเสียภาษี ผลประโยชนทางการคาสําเร็จได
ดวยการตั้งขอกําหนดสินคาและความสําคัญของสินคา ตัวอยางเชน ความตองการเครื่องเทศในยุโรปรวมกับสินคาอื่น ๆ ทําให
สิงคโปรเปนดานสินคาที่สําคัญ สิงคโปรสรางผลกําไรโดยติดราคาตลาดสูงกวาราคาทุน ในปจจุบันการคาแบบนี้ถูกแทนที่โดย
ศุลกากรซึ่งเรียกเก็บภาษีจากสินคาตาง ๆ
จากการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมาก ผูบริหารจากอังกฤษจึงไมไดใหเงินทุนกับเกาะแหงนี้ ผลที่ตามมาก็คือ
สุข ภาพของประชาชนถูกละเลย และประชาชนชาวสิง คโปรจึงติ ด เชื้ อต าง ๆ มากมาย เชน อหิ วาตกโรค และไข ทรพิ ษ
โรคขาดอาหารกลายเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง และผูเสพฝนที่เปนปญหาสังคม ประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางมากและอังกฤษก็
ไมไดใหความสนใจตอสิ่งที่เกิดขึ้น จุดมุงหมายของการตั้งอาณานิคม คือ ลดความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นเมือง และสงเสริม
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศตนในประเทศอาณานิคม โดยไมสนใจความยากลําบากของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู
ในประเทศนั้น การบริหารของอังกฤษนั้นไรประสิทธิภาพ สนใจแตเพียงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทานั้น พวกเขาไมเขาใจ
ภาษาและขนบธรรมเนียมของชนพื้นเมือง ไมสนใจที่จะรักษา และชวยเหลือการพัฒนาสังคมเลย บทความที่เขียนโดย ดาริโอ
โฟ ที่ชื่อวา “ผิวสีดํา และ หนากากสีขาว” อธิบายวาผูลาอาณานิคมไมเคยชวยเสริมสรางประวัติศาสตรของประเทศที่ถูกลา
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พวกเขาจะเสริมสรางและแผขยายประวัติศาสตรของประเทศแมของตน นี่อาจเปนเหตุผลที่ทําไมประวัติศาสตรจึงเปลี่ยนแปลง
ไดงาย แตละประเทศมีมุมมองตางกันทางดานประวัติศาสตร ผูที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับสมัยหลังยุคอาณานิคมมุงหมายที่จะ
ยกเลิกมุมมองที่มองประเทศแถบยุโรปเปนหลักในประวัติศาสตร และงานเขียนตางก็มุงหมายที่จะจัดระเบียบประวัติศาสตร
ใหมและเพิ่มมุมมองที่เทาเทียมกันเขาไปใหผูอานไดรับรูมากขึ้น กฎของอังกฤษถูกยกเลิกไปในป 1942 และกองทัพญี่ปุนบุกยึด
สิงคโปร ผลของการบุกเข ามาของกองทัพญี่ปุนในเขตอาณานิคมอังกฤษจึงเกิดการตอสูขึ้น สิงคโปรเปนหนึ่งในประเทศที่
ตอตานฝายอักษะในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุมประเทศอักษะ ไดแก ญี่ปุน เยอรมัน และ อิตาลี สิงคโปรมีฐานกําลังทหาร
ของประเทศอังกฤษอยู และถูกขนานนามวา “ยิบรอลตาแหงตะวันออก” เปนเรื่องนาตกใจอยางยิ่งที่ญี่ปุนเขามาบุกยึดได
ภายใน 8 – 9 วัน นั่นคือ ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 1942 ถึง 15 กุมภาพันธ 1942 การตอสูนี้เปนการยอมแพอยางสิ้นเชิงของ
กองทัพภายใตบริษัท บริติช อินเดีย เชอรชิลใหความเห็นวาความลมเหลวที่เสียสิงคโปรใหญี่ปุนเปนความเสียหายที่ยิ่งใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรอังกฤษ
ในป 1965 สิงคโปรกลายเปนรัฐอิสระ และประกาศเปนประเทศในเครือจักรภพอังกฤษเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1965
ภายหลังในป 1965 สิงคโปรไดเขารวมสหประชาชาติในเดือนกันยายน หลังจากที่สิงคโปรไดหลุดพนจากการเปนประเทศ
อาณานิคมและไดรับอิสระ ชีวิตความเปนอยูของประชาชนก็ดีขึ้นอยางมาก ปจจุบัน สิงคโปรอยูในประเทศอันดับตนๆสําหรับ
นักทองเที่ยวที่เสาะหาสรวงสวรรคบนโลกนี้ การลงทุนจากตางชาติมีมากขึ้น และการเพิ่มผลประโยชนใหรับกับมาตรฐานโลก
ดานอุตสาหกรรมทําใหสิงคโปรเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรม ดานสินคา การศึกษา ความเปนมหานคร และความทันสมัย
ทุ ก วั น นี้ สิ ง คโปร ไ ด ส ง เสริ ม การเป นประเทศแห ง ศิ ล ปะ เชื้ อ เชิ ญ ผู ค นจากต างประเทศให เ ข ามาเยี่ ย มชมได ม ากมาย
แผนอุตสาหกรรมถูกนํามาปฏิบัติโดย อัลเบิรต วินซิมุส นักเศรษฐศาสตรชาวดัตช และสิงคโปรก็ไดเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก
สังคมที่เปนระเบียบเรียบรอยและการวางแผนทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอัตรา จีดีพี สิงคโปรอยูในอันดับที่ 5 ของประเทศที่ร่ํารวย
ที่สุดของโลก เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของสิงคโปรที่มีการดึงเอาทุนจากเงินสํารองของประเทศออกมาหลาย
รอยลานโดยการอนุญาตของนายกรัฐมนตรี ในสวนหนึ่งของการฟนฟูประเทศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2009 ภายใตการควบคุม
ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สิงคโปร คือ นาย เธอรแมน แชนมูการัตนัม เงินทุนสํารองของสิงคโปรมีสูงถึง 170.00 รอยลาน
ดอลลาร สหรัฐฯ จากผลสํารวจทางเศรษฐกิจพบวา สิงคโปรเปนเมืองที่มีคาครองชีพแพงเปนอันดับที่ 10 ของโลก นี่เปนผลมา
จากประชากรสิงคโปร ซึ่งมีความหลากหลายและเปนสากล ที่อาศัยอยูอยางสามัคคีและมั่งคั่งภายใตการรวมตัวกันของชน
พื้นเมืองชาวจีน (ประวัติศาสตรสิงคโปร,บานจอมยุทธ : 2543)
3. ภาวะผูนํา ลี กวน ยู รัฐบุรุษของสิงคโปร
ลีกวนยู เปนชาวจีนแคะรุนที่สาม ซึ่งบรรพบุรุษของเขาไดอพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน เขามาตั้งรกราก
ในสิงคโปรเมื่อ 100 ปกวาที่แลว ลีกวนยูเปนลูกชายคนโตของครอบครัวที่คุณพอของเขาคือ ลีซินคุณ ซึ่งเคยทํางานกับบริษัท
น้ํามันเชลลและตอมามีอาชีพเปนพนักงานในรานขายนาฬิกาและเครื่องเพชรแถวถนนไฮสตรีทใน สิงคโปร คุณแมของลีกวนยู
ชื่อ นางชัวจิมเหนียว เปนครูสอนการทําอาหารจีนและมาเลย ที่มีชื่อเสียง
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ภาพที่ 1 ภาพนายลี กวนยู
ที่มา: http://people.mthai.com/other/1650.html
คําพูดเพียงไมกี่คําของเชอรชิล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ แตเต็มไปดวยความมุงมั่นกลาหาญ สามารถปลุกคนชาติ
อังกฤษใหรวมกันเปนหนึ่ง ฮึดสูจนเอาชนะขาศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ได คําพูดเพียงไมกี่คําของผูนํา ก็อาจยุติความคิดเห็นที่
ขัดแยงของคนในชาติไ ดทันที ถ าคํ าพูด นั้นเปนจริง และเที่ ยงธรรม ไมพูด ในลั กษณะชี้ นําหรือเขาขางฝายใดฝายหนึ่ ง ในมุ ม
กลับกัน ผูนําที่ชอบใหสัม ภาษณ พูดโดยไม ไตรต รองยั้ งคิด บางครั้งคําพูดเพี ยงไม กี่คํา ก็สั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
ฉุดเม็ดเงินใหหายไปจากตลาดการลงทุน ไดนับหลายแสนลานบาทในพริบตา บุคคลเชนนี้ ไมใชคนที่เราจะฝากชีวิตฝากประเทศ
ไวในมือได
ในบางชวงชีวิตลี กวนยู อดี ตผูนําสิงคโปร ไดเคยใหสั มภาษณวา "สิ่งที่ เราควรจะเปนหาใช คนที่กาวราว ปากกล า
ใชกําลังขมขู แตเปนคนคมในฝก ที่ทุกคนใหความเคารพชื่นชม นั่นคือ ภาวะผูนําและไมมองคนอื่นในแงร าย แบบคนที่มีกําลัง
เหนือกวา ถาเปนเชนนั้นทุกอยางก็จะจบสิ้น"
สิงคโปรเปนเพียงเกาะเล็ก ๆ แทบไมมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลย แตก็สามารถสรางชาติใหรุงเรืองขึ้นมาได เพราะมี
ผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกลอยางลีกวนยู ผูที่มีแนวคิดแบบสังคมนิยมที่วาเก็บภาษีคนรวย แลวนํามากระจายใหคนจน แตเมื่อมา
เปนผูปกครองประเทศ ลีกวนยูกลับพบวาสิ่งแรกที่ตองสราง คือ ความมั่งคั่งและกระจายความเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยาง
เป น ธร รมแก ป ระ ชาชน ให ได รั บ โ อกาส อย า งเ ท า เที ย มกั น ทั้ ง ท าง การศึ ก ษาแล ะทางด านสุ ข ภ าพ อนามั ย
ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งจําเปน ใครก็ตามชอบใชอํานาจอยางเอนเอียง ไมฟงเสียงความตองการอันแทจริงของประชาชน
ภาวะผูน ําของตน ก็จบสิ้นตั้งแต ยังไมกาวขึ้นนั่งเกาอี้ผูนําประเทศดวยซ้ํา (Michael R.J. Vatikiotis : 1966)
4. ความเปนชาตินิยมกับการเมืองของผูนํา
ผูนําคนสําคัญของสิงคโปรคือ ลีกวนยู มีความสําคัญอยางมากในแงของการกําหนด เปาหมาย ปรัชญา อุดมการณ
แหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง ลีกวนยู นาเสนอแนวคิด คานิยมเอเชีย (Asian Values) หรือประชาธิปไตยวิถีทาง
เอเชีย กลาวคือลีมองว า ประชาธิปไตยแบบเสรีเปนแนวคิดแบบตะวันตก ไมเ หมาะสมกับประเทศในเอเชีย เพราะความ
แตกตางทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ดังนั้น ประชาธิปไตยเสรีจึงไมเหมาะสมถาจะนำมาใชทั้งหมด
ในสังคมการเมืองสิงคโปรนั้น หลังนายลีลงจากตําแหนงไดสืบทอดอํานาจผาน โกะ จก ตง ลีกวนยูมีความนาสนใจใน
แงที่วาเปนผู นําเพียงไมกี่คนในเอเชีย ที่ยอมลงจากอํานาจโดยสมัครใจเมื่อถึ งเวลาอันควร การเปลี่ยนตัวนายกเปนไปอยาง
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ราบรื่นและเรียบรอย เนื่องจากมีการเตรียมการเปนอยางดีไมตากวา 20 ป สาหรับการสืบทอดอํานาจจากผูนําทางการเมือง
รุนแรก ไปสูผูนําทางการเมืองรุนที่สอง ลักษณะการสรรหาผูนําทางการเมืองในสิงคโปรนั้น พบวา ผูนํารุนอาวุโสของพรรคกิจ
ประชาจะเสาะหาบุคคลที่มีความรู มีการศึกษาสูง มีความสามารถและมีความประพฤติดี เขามาเปนสมาชิกพรรค แลวสงลง
สมัครรับเลือกตั้งตลอดจนฝกฝนสมาชิกรุนหลังใหทำหนาที่สมาชิกรัฐสภาที่ดี นายลีไดประกาศกอนหนา
การลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีถึงสองป ใหทุกคนรูวา นายโกะ จก ตง จะเปนนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ชนชั้น
นําในสั งคมการเมื องสิง คโปร จึงมีอํานาจอันชอบธรรมจากประชาชนจากการตอสูเ พื่อเอกราชและการสร างความมั่ง คั่งทาง
เศรษฐกิจ อยางมีเสถียรภาพ ความจาเปนทางเศรษฐกิจของพลเมืองสิงคโปรที่ตองการการเมืองที่มีความมั่นคง เพราะจากการ
เปนชาติที่มีปญหาจากสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั้งยังถูกโอบลอมดวยประเทศใหญ ชนชั้นนําทางการเมือง
สิงคโปรจึงถูกผูกขาดอํานาจอยูเพียงคนกลุมเดียว (Jon S.T. Quah : 2001)
5. เสถียรภาพและความมั่นคงภายใตระบอบการปกครองกึ่งประชาธิปไตย
การเมืองสิงคโปรซึ่งถูกปลูกฝงโดยชนชั้นนําทางการเมืองสิงคโปรที่ใหเนนความสําคัญของสวนรวมมากกวาปจเจก
แนวคิ ด แบบป จเจกนิ ย มเป นรากฐานและผลผลิต ของประชาธิป ไตยแบบตะวันตก ซึ่ งไม เหมาะสมสาหรับ สั งคมสิ ง คโปร
การเมืองสิงคโปรจำเปนตองเห็นคุณคาของสวนรวม อีกทั้งสิงคโปรเองเปนดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา
การเนนคุณคาของสวนรวมจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง นอกจากเรื่องความหลากหลาย ดวยความเปนชาติใหม ที่เพิ่งไดรับเอกราช
และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย คนสิงคโปรจาเปนตองมีสานึกเรื่องชาติสูง ไมตองการใหเกิดการแบงแยกหรือ
ความขัดแยงใดๆ เพราะประเทศของตนก็เสียเปรียบจากประเทศรอบขางอยางมากแลว ดังนั้นคนสิงคโปรในชวงแรกจึงเห็นวา
เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของชาติ สําคัญมากโดยเฉพาะเมื่อตองแขงขันกันพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สิงคโปรจา
เปนอยางยิ่งที่จะตองเรงสรางชาติใหเจริญเติบโตโดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพราะเปนทางเดียวที่ชาติเล็กๆอยางสิงคโปรจะ
กาวขึ้นมามีอํานาจในการเมืองโลกได (Chan Heng Chee : 1987)
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปรนับวามีความกาวหนาเปนอยางมาก เนื่องจากการเมืองสิงคโปรมีเสถียรภาพสูง
คนสิงคโปรนิยมชมชอบการเมืองแบบลีกวนยู เพราะลีกวนยูมีภาพของความสุจริต ความฉลาดเฉลียว ในการบริหารประเทศ
นโยบายทางเศรษฐกิจของลี ทาใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสิงคโปรอยางมากมาย เกิดการกระจายทางทรัพยากรอยาง
ทั่วถึง ดวยหลักประชาคมนิยมนั้น ลีเห็นความสําคัญของการจัดสรรสวัสดิการแกประชาชนเปนอยางมาก แมพื้นที่ของสิงคโปร
จะมีจำกัด แตลีสามารถบริหารจัดการที่อยูอาศัย สาธารณูปโภคใหกับคนสิงคโปรไดอยางดี ภายในเวลาไมกี่ทศวรรษ สิงคโปร
กลายเปนประเทศที่มีระบบการเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงมากเปนลาดับตนๆของโลก วากันวาคุณภาพ
ชี วิ ต คนสิ ง คโปร คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป น อยู ข องคนสิ ง คโปร ถื อ ว า มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ในลำดั บ ต น ๆ ของโลกเลยที เ ดี ย ว
แนนอนวา สิ่งหนึ่งเกิดจากภูมิศาสตรทางเศรษฐกิจของสิงคโปรเองที่มีความเหมาะแกการเปนเมืองทาทางการขนสง
ทางทะเลเชื่อมโยงระหวางประเทศในเอเชียกับยุโรปและอาฟริกา นอกจากนี้สิงคโปรยังมีความสามารถในการจัดการดานการ
แลกเปลี่ยนสินคาของภูมิภาค เปนศูนยกลางของเงินทุนหมุนเวียนในภูมิภาค กลาวไดวาในภาคการผลิตของสิงคโปรนั้นมี
ปริมาณนอยมากเพราะสภาพทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม ขนาดพื้นที่ที่ไมเอื้อตอการลงทุนดานปจจัยการผลิต แตสิงคโปร
สามารถเปลี่ยนแนวโนมการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจเขาสูภาคบริการ และ ภาคการเงิน การลงทุน ศูนยกลางการ
บริหารจัดการเปนตน ดังนั้นในแตละป สิงคโปรจึงสามารถทำกําไร จากการแสวงหามูลคาดังกลาวไดจำนวนมาก และเพียงพอ
ตอการสรางความเปนอยูที่ดีของพลเมือง (โคริน เฟองเกษม : 2542)
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6. สิงคโปรปจจุบัน
ถึงแมวารัฐบาลของลี กวน ยู ไมใหความสําคัญกับคนระดับลาง แทบไมมีสวัสดิการใหคนชั้นลาง และไมใหมีการตั้ง
สหภาพแรงงานเพื่อกดคาแรงเพื่อใหสิงคโปรสามารถแขงขันกับชาติอื่น ๆ ได ปจจุบันสิงคโปรเปนประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํา
สูง เปนประเทศที่มีชองวางรายไดระหวางคนจนและคนรวยสูงที่สุดในอาเซียน ผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปกระจุกอยูกับ
คนรวย แตนั่นก็ไมใชปญหาที่ทําใหสิงคโปรเกิดการพัฒนาประเทศที่ติดขัด
ตลอด 50 ป ที่ ผานมาประเทศที่ มี แ ตเ รื องลํ าเล็ กๆ แล นผ านท ามกลางแม น้ํา สิ ง คโปรที่ เ ต็ มไปดวยสิ่ งปฏิ กูล และ
กลิ่นเหม็นผากลางประเทศ แตปจจุบันสิงคโปรเพิ่งฉลองใหกับเอกราชพรอมกับการแลนผานของเรือสินคา เรือทองเที่ยวจาก
ทัวร ผานแสงนีออนของเมืองใหญ รานคาดั้ งเดิม ของพ อคาชาวต างชาติ ได เปลี่ย นแปลงเปนรานอาหารหลากหลายสไตล
ตอบสนองความตองการใหกับพนักงานออฟฟตไดกิน ดื่ม ทามกลางบรรยายกาศชายฝงที่เต็มไปดวยเรือเดินสมุทรที่ผลัดกัน
ทอดสมอที่ทาเรือปลอดภาษีของประเทศตลอดเวลา ซึ่งถือไดวา “การคาทางทะเล” เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ
ทําใหประเทศเปนศูนยกลางการเดินเรือ และธุรกิจการเงินของโลก

ภาพที่ 2 ภาพแมน้ําสิงคโปรในอดีต
ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=312
สถานที่ใหมที่สิงคโปรสรรสรางขึ้นใหมอยางตึกสูงเสียดฟา มารีนา เบย (Marina Bay) แหลงสวรรคของชาวสิงคโปร
และนักทองเที่ยว เปนแหลงบันเทิงชั้นยอดของโลกที่มีทั้งศูนยการคา คาสิโน โรงแรม และสระวายน้ําที่สูงที่สุดในโลกบนชั้น
ที่ 57 ที่สามารถใชเปนสถานที่ชมรอบเมืองสิงคโปร ผลการพัฒนาของสิงคโปรถูกใชเปนโมเดลการพัฒนาประเทศของประเทศ
ที่กําลังพั ฒนาหลาย ๆ ประเทศ ซึ่ง รวมถึง ประเทศไทยด วยเชนกัน แต ผลขางเคียงจากกการพัฒนาอยางก าวกระโดดของ
สิงคโปรก็คือ การเจริญเติบโตของมหาเศรษฐีจํานวนมากใชเงินไปกับการใชจายฟุมเฟอยในการจับจายใชสอย ในขณะที่คน
ยากไรในสิงคโปรยังรอคอยความยากไรจากองคกรการกุศล
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ภาพที่ 3 ภาพการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของสิงคโปร
ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=312
7. บทสรุป
หลายคนอาจมองวา สิงคโปรมาถึงจุดที่เปนประเทศที่พัฒนาแลว ครบครันดวยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งปวง เปน
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับตน ๆ ของโลก มากมายไปดวยโอกาสทางการคาและการลงทุนแกนักลงทุนรายใหญ
และเปนประเทศที่ ม หาอํานาจโลกจั บตามองทางด านเศรษฐกิจและการพั ฒนา แต อะไรหละที่เ ปนสิ่ งสํ าคั ญที่ ผ ลักดั นให
สิงคโปรเปนอยางทุกวันนี้ได อะไรที่เปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไดอยางเชนทุ กวันนี้ย อมเปนเรื่องที่ นาศึกษา
มากกวา

ภาพที่ 4 ภาพโมเดลเกาะสิงคโปรและแผนการพัฒนาในอนาคตที่พิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร
ที่มา: https://pantip.com/topic/35864767
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ประเทศหลาย ๆ ประเทศที่ใชระบอบการปกครองประชาธิปไตย มีสิทธิ เสรีภาพในการพัฒนา ตอนรับความเปนทุน
นิยมโลก แตก็ใชวาทุกประเทศจะประสบความสําเร็จจากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลของประเทศตนได หากแต
สิงคโปร มีผูนําที่มีภาวะผูนําสูงมาก อยางลี กวนยู ใชหลักการบริหารประเทศตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ที่ยึดความจริง
จากจากสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข งขันเพื่อชิ งความเป นเลิศ ดังนั้นวิธีที่จะทําใหผูบริหาร
ประสบความสําเร็ จสูงสุ ด ซึ่ง นโยบายบางอยางอาจจะมองแลวคลายคลึงกั บการบริหารจัดการในระบอบการปกครองของ
คอมมิวนิส ต แตผู นํา สิง คโปรใ ชการปกครองที่ ยึด ประโยชน แก ประชาชนและประเทศชาติข องตนมากที่สุ ด ซึ่ งเห็นได จาก
แนวทางอุดมการณชาติ อุดมคติ 5 ประการที่ปรากฏเปนรูปดาว 5 ดวงอยูบนธงประเทศของสิงคโปร อันประกอบไปดวย
ประชาธิปไตย สันติภาพ ความกาวหนา ความยุติธรรม และความเสมอภาค ซึ่งผูนําของสิงคโปรทุกคนใชในการพัฒนาชาติ
และนั่นก็ทําใหผูนําสิงคโปรทุกคนอยูในตําแหนงเปนระยะเวลาที่นานจากการที่สามารถซื้อใจประชาชนจากแนวทางการบริหาร
ประเทศได และนั่ นก็ คื อหลั กสํ าคั ญ พื้ นฐานของสิ ง ที่ เ รี ย กว า เสถี ย รภาพทางการเมื อง หากการเมื องของประเทศใดมี
เสถียรภาพ มีความตอเนื่องของการดําเนินนโยบาย การเรียกรองของประชาชนตอสิงที่ตนพึงประสงคตามหลักประชาธิปไตย
ไมมีแลวไซร เสถียรภาพยอมบังเกิด จึงทําใหการพัฒนาทางดานอื่นๆไมวาจะเปนดานสังคม วัฒนธรรม และที่สําคัญตอการ
เปนมหาอํานาจโลกคือ เรื่องของเศรษฐกิจนั้นเปนไปไดดวยความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมา
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แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูยคุ ประชาคมอาเซียน
The Guidelines for Pedestal Improvement of
Nakhon Pathom Rajabhat University
พงศชยนต ศรีสุวรรณ
สาขาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
phongchayont@gmail.com
บทคัดยอ
ทางเดินเทาสาธารณะเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอสวนรวม และเปนองคประกอบหลักในการสัญจรของผูคนเชนเดียวกับ
ทางเดินเทาสาธารณะภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ที่ควรเอื้อใหเกิดความเปนระเบียบและสะดวกตอการสัญจรของกลุ มคนที่
หลากหลาย เพื่อนําไปสูการสรางความมีประสิทธิภาพในการใชงาน และมีผลตอคุณภาพนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ในปจจุบันพบวาเกิดปญหาในการใชงานทางเทาสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนอยางมาก
โดยเฉพาะการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสื่อสารระหวางสัญจรซึ่งส งผลอยางมากตอผูคนที่ใชการสัญจรโดยใช
ทางเดินเทาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางเดินเทาสาธารณะภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเสนอแนะแนวทางเพื่อใชในการปรับปรุงการใชงานทางเดินเทาสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเพื่อเปนแมแบบในการปรับปรุงทางเดินเทาสาธารณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏและมหาวิทยาลัย
ในประชาคมอาเซียน
คําสําคัญ: ทางเดินเทา ทางเดินเทาสาธารณะ การปรับปรุง การสัญจร ประชาคมอาเซียน
Abstract
Public pedestal is an important area for the public and considered as a major component of people’s
traffic as well as a public pedestal in the university that should be in order and convenient for a variety
of people which be contributed to establish an efficience for usability and affects the quality of the student,
staff, and also the image of the university. At present, many problems of pedestal usability of Nakhon
Pathom Rajabhat University especially be the usability of electronic communication device while using
the public pedestal which highly affects the people who are using the pedestal as well. The objective of
this journal is to study the problems and characteristic of the public pedestal within Nakhon Pathom
Rajabhat University and to suggest the guidelines for pedestal improvement of Nakhon Pathom Rajabhat
University as a template for pedestals improvement of other Rajabhat Universities and universities in ASEAN.
Keywords: pedestal, public pedestal, improvement, travel, ASEAN Community
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1. บทนํา
ทางเดินเทาสาธารณะถือวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการใชชีวิตประจําวันของผูคน เปนเสนทางในการสัญจร
ไปมาจากที่ หนึ่ ง ไปสูที่ หนึ่ ง ซึ่ง อาจมีค วามรี บเร งเพื่อให ไปทั นเวลา เดิ นออกกํ าลั งกายเพื่ อสุข ภาพ หรื อเดิ นชมทั ศนี ยภาพ
ระหวางทาง และยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโทรศั พทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่ อนที่ เราจะพบวาผูคนที่สัญ จรไปมานิยมถือและกดโทรศัพทมือถือไปดวยระหวาง
เดินทาง ทั้งจากการใชฟงเพลงขณะเดินทาง การใชติดตอธุรกิจหรืองานสําคัญ หรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวผาน
แอพพลิเคชั่นแชทตาง ๆ ฯลฯ ไมวาจะเปนในรถไฟฟา รถโดยสารสาธารณะ ระหวางขับรถ หรือแมกระทั่งระหวางเดินในทาง
เทา ซึ่งระหวางที่คนกดโทรศัพทมือถือจะสงผลใหสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ ลดลง และอาจเกิดอันตรายตอตนเองหรือคน
รอบขางไดในที่สุด
ภายในมหาวิทยาลัย แหลงรวมตัวของผูคนโดยเฉพาะอยางยิ่งอายุระหวาง 18-22 ป ซึ่งถือวาเปนวัยที่คอนขางติด
โทรศัพทมือถือ โดยนิยมใชอุปกรณสื่อสารระหวางเดินสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย เชน ระหวางเดินไปเรียน ระหวางรอ
ขามถนน หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการเดินขามถนน ซึ่งอาจสงผลเสียตอตนเองและผูอื่นเปนอยางมาก
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะ หรือสภาพปญหาที่เกิดจากการใชทางเดินเทาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อใชในการปรับปรุงการใชงานทางเดินเทาสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่ อเป นแม แบบในการปรับ ปรุง ทางเดินเทาสาธารณะอื่นๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ยในกลุ ม ราชภัฏ และมหาวิ ทยาลัย ใน
ประชาคมอาเซียน
3. ความเปนมาของพื้นที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปดทําการ
สอนเมือ่ ป พ.ศ. 2479 มีประวัติความเปนมายาวนาน โดยมีวิสัยทัศนที่จะเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมพัฒนาองคความรูภูมิปญญาสูสากล และมีความมุงมั่นเปนผูนําดานการศึกษาและการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน ภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนที่ทันสมัยมากมาย ไดแก อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร อาคาร 15 ชั้น อาคารบรรณราชนครินทร อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารรอยปการฝกหัดครูไทย อาคาร
คณะครุศาสตร อาคารคณะพยาบาล อาคารทวารวดีศรีราชภัฏนครปฐม ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยจั ดที่จอดรถจักรยานยนตไวที่
ประตูดานหลังของมหาวิทยาลัยเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากยานพาหนะสวนใหญของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐมคื อรถจั กรยานยนต และที่ จอดรถยนต ส วนบุ ค คลตามจุ ด ต าง ๆ ดั ง นั้ น นั กศึ ก ษาและบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยจะใชการสัญจรไปมาระหวางอาคารเรียนและตึกตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยการเดินหรือการใชทางเทาเปนหลัก
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ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มา: http://campus.campus-star.com/app/uploads/2016/01/

ภาพที่ 2 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มา: http://st.npru.ac.th/admission/map/

ภาพที่ 3 ภาพถายดาวเทียมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มา: http://www.npru.ac.th/th/map/
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นอกเหนือจากการสัญจรโดยการเดินเทาภายในมหาวิทยาลัยไปแตละอาคารเรียนแลว ภายในบริเวณอาคารตาง ๆ
เชน อาคารคณะวิท ยาการจัดการ อาคารคณะมนุษยศ าสตร และอาคารคณะวิท ยาศาสตร เป นตน ทางคณะผูบริห ารของ
มหาวิทยาลัยไดมีการรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประหยัดคาไฟฟา โดยการใชบันไดในการขึ้นและลง
ภายในอาคารแทนการใชลิฟทโดยสาร เนื่องจากเปนการชวยประหยัดคาไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัยและชวยการลดภาวะโลก
รอนไดอีกดวย ดั งนั้นเส นทางตามบริเวณบันไดทั้ งขาขึ้นและขาลงภายในบริเวณอาคารมั กจะมีกลุ มนักศึกษาจํานวนมากใช
บันไดเปนเสนทางในการสัญจร บางสวนของนักศึกษาสัญจรดวยความรีบเรง เชน รีบไปเขาหองเรียนใหทันเวลาเรียน รีบไปพบ
คณาจารยใหทันตามเวลาที่ไดนัดหมาย เปนตน บางสวนของนักศึกษาจับกลุมสนทนากับเพื่อนระหวางทางสัญจร นอกจากนี้ยัง
มีนักศึกษาอีกจํานวนมากที่ใชเครื่องมือสื่อสาร หรือโทรศัพทมือถือไปดวยระหวางการขึ้นหรือลงบันไดภายในอาคารเรียน ซึ่ง
อาจสงผลใหเกิดการกีดขวางระหวางการสัญจรไปมาของนักศึกษาหรือบุคลากรอื่น ๆ ที่อาจมีความรีบเรงในการไปถึงที่หมาย
เชนกัน และอาจกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

ภาพที่ 4 กลุมตัวอยางนักศึกษาที่ใชเครื่องมือสื่อสารระหวางการสัญจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาพที่ 5 กลุมตัวอยางนักศึกษาที่ใชเครื่องมือสื่อสารระหวางการสัญจรภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ
บริเวณบันไดขาขึ้นและขาลง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรณีศึกษาการจัดระเบียบทางเดินเทาตามสถานที่ตาง ๆ
4.1 มหาวิทยาลัยยูทาห สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยยูทาห หรือ The University of Utah ตั้งอยูที่เมืองซอลตเลกซิตี (Salt Lake City) ซึ่งเปนเมืองหลวง
ของรัฐยูทาห ในสหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเคยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพในการแขงกีฬา
โอลิมปกฤดูหนาวในป พ.ศ. 2545 เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงติด 100 อันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อเมริกา กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2393 ประกอบดวย 75 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และมากกวา 90 สาขาวิชาในระดับปริญญา
โท โดยมีจํานวนนักศึกษาประมาณ 33,000 คน โดยเปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 3,000 คนที่มาจาก 110 ประเทศทั่วโลก

ภาพที่ 6 มหาวิทยาลัยยูทาห
ที่มา: http://registrar.utah.edu/_images/content/uofu-sign.jpg
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ทางมหาวิท ยาลั ยยู ทาหไ ดมี การจัด ระเบี ยบทางเดิ นเทาภายในมหาวิ ทยาลั ย เพื่อยึด หลั กวิ ธีการดํ าเนินชีวิตของ
นักศึกษาและบุคคลากรแตละคนทีใ่ ชชีวิตอยูภายในมหาวิทยาลัยที่มีวิธีการเดินที่ตางกัน เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมากที่ใช
เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพทมือถือตลอดเวลา และในยุคนี้มีหลายคนยกใหเปนยุคแหงสังคมกมหนาหรือเปนยุคที่ผูคนจํานวน
มากกมหนากมตาดูหนาจอโทรศัพทมือถือตลอดเวลาระหวางทํากิจกรรมอื่น ๆ เชน ระหวางการขับรถ ระหวางการประชุม
ระหวางการเรียน หรือระหวางการเดิน ซึ่งกอใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนอุบัติเหตุทางถนน การไดรับขอมูลไม
ครบถวนจากการประชุม การไดรับความรูความเขาใจไมเต็มที่จากในหองเรียน หรือการกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทางเทา เปนตน
จากสถิติในประเทศอเมริกาพบวามีคนเดินถนนจํานวน 6 คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนจากการใชเครื่องมือสื่อสาร
หรือโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนทองถนน และจํานวนสูงขึ้นถึง 35 เปอรเซ็นตที่ไดรับบาดเจ็บจากสถิติในป พ.ศ. 255359
โดยทางผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยยูทาหไดมีการริเริ่มการจัดระเบียบทางเดินภายในมหาวิทยาลัยในป
พ.ศ. 2558 เริ่มแรกจากการที่จะตกแตงมหาวิทยาลัยใหดูสวยงามและแปลกตา โดยที่ไมไดคาดหวังวานักศึกษาจะปฏิบัติตาม
ทางเดินเทาที่ไดจัดระเบียบไว ทางมหาวิทยาลัยยูทาหไดจัดระเบียบทางเดินเทาโดยการตีเสนแบงทางเดินเทาไวสําหรับคน 3
ประเภท ไดแ ก คนเดิ น คนวิ่ ง และคนที่ กม หนาก มตาใช เครื่ องมื อสื่ อสารหรื อโทรศ ัพท มื อถื อตลอดเวลา เพื่อใหค นทั้ง 3
ประเภทนี้เ ดินแยกออกจากกัน และปองกันป ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเดิ นชนกัน วิ่งชนกั น และกม หนากมตาใชเครื่องมื อ
สื่อสารหรือโทรศัพทมือถือจนไมมองทางขางหนา

ภาพที่ 7 การจัดระเบียบทางเดินของมหาวิทยาลัยยูทาห
ที่มา: http://www.huffingtonpost.com/2015/06/17/utah-valley-texting-lane_n_7605236.html
หลังจากมี การทาสี ที่ทางเดินเทาภายในมหาวิท ยาลั ยดวยสีเหลืองนีออนเพื่ อใหง ายต อการมองเห็นของผูคน โดย
มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจผลการตอบรับของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปรากฏวานักศึกษาสวนมากปฏิบัติตามขอความที่
เขี ย นไว โดยนั กศึ กษาที่ อ ยากเดิ น ก็ จ ะอยู ใ นช อ งเดิ น (Run) คนที่ อ ยากวิ่ ง ก็ อ ยู ใ นช องวิ่ ง (Walk) และคนที่ จ องหน าจอ
โทรศัพทมือถือก็ใชชองที่เขียนวาขอความ (Text) แมวาเรื่องนี้จะอยูนอกเหนือความคาดหมายแตก็สงผลดีกับทางมหาวิทยาลัย
เพราะทําใหการเดินภายในมหาวิทยาลัยมีระเบียบมากขึ้น

59

Brendan McDermid, Reuters, 16 มิถุนายน 2558 (ออนไลน). แหลงที่มา : https://www.rt.com/usa/267610-utahuniversity-antwerp-texting-lanes/
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ภาพที่ 8 นักศึกษาที่ใชชองสําหรับการใชเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพทมือถือ
ที่มา: http://img.ksl.com/slc/2563/256351/25635151.jpg?filter=ksl/img614

ภาพที่ 9 นักศึกษาที่ใชชองสําหรับการเดิน
ที่มา: https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/4509001/2152-990x581.0.jpg
4.2 เมืองแอนทเวิรปประเทศเบลเยียม
อีกหนึ่ งประเทศที่ มีผู คนจํานวนมากที่ ใช เครื่องมื อสื่ อสารหรือโทรศั พท มือถือระหว างเดินบนทางเทาได มีก ารจั ด
ระเบียบทางเดินเทาเพื่อเปนแบบอยางและตนแบบใหกับเมืองอื่น ๆ ในประเทศเบลเยียม ไดแก เมื องแอนทเวิรป (Antwerp)
เปนเมืองในประเทศเบลเยียมและเปนเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส หนึ่งในสามบริเวณของเบลเยียม โดยมี
ประชากรทั้งสิ้น 472,071 คน60 (1 มกราคม 2008) และมีเนื้อที่ 204.51 ตารางกิโลเมตรซึ่งเทากับวามีความหนาแนนของ
ประชากร 2,308 ตอหนึ่งตารางกิโลเมตร บริเวณตัวเมืองและปริมณฑลมีประชากรทั้งหมด 1,190,76961 แอนทเวิรปเปนเมือง
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกในปลายศตวรรษที่ 15 และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะตัวเมืองอยูติดกับแมน้ํา
ใหญ และเคยเปนเมืองทาที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากลอนดอนและนิวยอรก และปจจุบันมีชื่อติดอันดับเปนเมืองทา
ใหญอันดับตน ๆ ของโลก
60

Statistics Belgium; Population de droit par commune au, 1 มกราคม 2551 (ออนไลน). แหลงที่มา :
http://statbel.fgov.be/downloads/pop200801com.xls
61
Statistics Belgium; De Belgische Stadsgewesten 2001, 1 มกราคม 2551 (ออนไลน). แหลงที่มา :
http://www.statbel.fgov.be/pub/d0/p009n014_nl.pdf
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ภาพที่ 10 เมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม
ที่มา: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sa6549607c78f5c11/image/i724
8b76bbd06c5a6/version/1473245025/antwerp.jpg
โดยเมืองแอนทเวิรปมีแนวความคิดที่วาในปจจุบันจํานวนโทรศัพทมือถือมีมากกวาจํานวนประชากรโลก กลาวคื อ มี
จํานวนโทรศัพทมือถือ 7.5 พันลานเครื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรโลกประมาณ 7.2 พันลานคน62 และจากสถิติที่
ผานมาพบวามีคนเดินถนนจํานวนไมนอยที่เกิดอุบัติเหตุเพราะกดโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนถนน63 เชน การเดินชนผูอื่น
การเดินชนเสาตาง ๆ รวมถึงอุบัติเหตุตาง ๆ บนทองถนนที่เกิดจากการขามถนนโดยไมมองทางเพราะมัวแตกดโทรศัพทมือถือ
ทางการเมืองแอนทเวิรปจึงสรางเสนทางสําหรับคนที่ชอบกดโทรศัพทมือถือระหวางเดินทางเทาขึ้นมา โดยใชชื่อเสนทางวา
Text Walking Lane หรือเสนทางสําหรับการพิมพ ซึ่งเริ่มใชเมื่อป พ.ศ. 2558 ที่ผานมา แตยังพบวามีผูคนจํานวนไมนอยที่
ไมไดกดโทรศัพทมือถือหรือไมไดพิมพโทรศัพทมือถือแตเขาไปเดินไปเสนทางนั้น

ภาพที่ 11 เสนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม
ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-to-antwerp--brussels-for-unobservantsmartphone-users-154508612.html#wnBQpH
62

The US Census Bureau, 15 มิถุนายน 2558 (ออนไลน). แหลงที่มา : https://www.census.gov/popclock/
Courtney Greatrex, 12 มิถุนายน 2558 (ออนไลน). แหลงที่มา : https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introductedto-antwerp--brussels-for-unobservant-smartphone-users-154508612.html#wnBQpH
63
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ภาพที่ 12 เสนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม
ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-to-antwerp--brussels-for-unobservant-users-154508612.html#wnBQpH

ภาพที่ 13 คนเดินถนนที่ไมไดใชโทรศัพทมือถือบนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองแอนทเวิรป
ประเทศเบลเยียม
ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-to-antwerp--brussels-for-unobservant-users-154508612.html#wnBQpH
4.3 เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ยยู ท าห ประเทศอเมริ กา และเมืองแอนท เ วิร ป ประเทศเบลเยีย มแล ว ยั ง มีอีกสถานที่ ที่ มี
เสนทางสําหรับผูที่พิมพโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนทางเทา คือ เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ประเทศจีน เปนเขตเทศบาลนคร
ตั้งอยูภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน เปนเมืองขนาดใหญอันดับ 8 ของประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 82,300 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร 31,442,300 คน64 เนื่องจากเมืองฉงชิ่งมีประชากรที่คอนขางหนาแนนและมีการเติบโตของจํานวนประชากรอยาง
รวดเร็วซึ่งประชากรที่เดินบนทองถนนมีความหลากหลายทางอายุตั้งแตเด็กจนถึงคนชรา หากคนเดินเทามัวแตกมหนาพิมพ
โทรศัพทมือถือระหวางเดินอาจกอใหเกิดอุบัตเิ หตุที่คาดไมถึงไดจึงไดมีมาตรการการปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางการเดิน
64

Wikipedia, 2548 (ออนไลน). แหลงที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
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เทาจากการพิมพโทรศัพทมือถือ โดยการสรางชองทางเดินเทาสําหรับคนที่ใชโทรศัพทมือถือ (Cellphone Lane) และชองทาง
เดินเทาสําหรับคนที่ไมใชโทรศัพทมือถือ (No Cellphone Lane) โดยมีสัญลักษณและตัวอักษรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
กํากับชัดเจนของแตละชองทางซึ่งสามารถดูไดคอนขางชัดเจนและงายตอการสังเกตของคนเดินถนน

ภาพที่ 14 เสนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
ที่มา: https://twitter.com/ChineseCurrents/status/510655236848254976/photo/1

ภาพที่ 15 ความหลากหลายของประชากรเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
ที่มา: http://time.com/3376782/chongqing-smartphone-sidewalk-meixin-group/
5. บทสรุป
ปจจุบันการจัดการทางเดินเทาถือวาเปนพื้นฐานและมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับสังคมยุคปจจุบัน เนื่องจาก
โลกในยุคแหงโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษย เครื่องมือ
สื่อสารที่ใกล ตัวและงายต อการเขาถึง ระบบสารสนเทศได สะดวกที่สุด คือ โทรศัพท มือถือ ประชากรบนโลกจํ านวนมากใช
โทรศัพทมือถือและสวนใหญมีการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตตลอดเวลา ซึ่งหมายความวาสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่และ
ทุกเวลา ไมวาจะเปนการตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือที่รูจักกันในนามของ E-mail หรือการติดตอสื่อสารกับผูอื่นผาน
ทางโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เชน ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) และ วอทสแอพ (WhatsApp) ซึ่งทางผูสราง
และพัฒนาระบบไดสรางใหแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารเขาถึงงายกับทุกกลุมผูใช ดังนั้น ประชากรจํานวนไมนอยจะนิยมใชงาน
แอพพลิเคชั่นโดยการพิมพหรือกดโทรศัพทมือถือระหวางการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ระหวางนั่งรถโดยสาร ระหวางการประชุม
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หรือแมแตกระทั่งระหวางการเดิน ซึ่งอาจสงผลเสียตอสังคมและประชากรอื่น ๆ ที่กําลังเดินสัญจรอยูบนทอ งถนนได เพราะ
ระหวางการกมหนากมตากดโทรศัพทมือถือจะมีการสูญเสียสมาธิไปสวนหนึ่ง ซึ่งอาจสงผลใหการเดินขาดประสิทธิภาพได เชน
การเดินชนผูอื่น การเดินชนเสา หรือการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต เปนตน ดังนั้นการจัดการทางเดินเทาที่ดียอมเปนพื้นฐานและ
จัดระเบียบระบบการสัญจรในแตละบริเวณ สงผลใหเกิดการสัญจรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุทั้งตอตนเองและผูอื่น
มหาวิทยาลัยเปนสถานที่ที่รวมตัวนักศึกษาจํานวนมากซึ่งเปนวัยที่กําลังนิยมใชโทรศัพทมือถือติดตอสื่อสารกับผูอื่นผานทาง
สังคมออนไลน หรือเปนที่รูจักกันวา Social Media ซึ่งอาจสงผลเสียตอผูอื่นหากใชโทรศัพทมือถือในระหวางการเดินสัญจรไป
มาในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากมีการจัดระเบียบทางเดินเทาใหเปนระบบ มีการแบงเสนทางชัดเจนภายในบริเวณรอบ ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทางเชื่อมตอระหวางอาคารเรียน เสนทางที่อาจกอใหเกิดอันตรายทางถนน รวมถึงเสนทางเดิน
และบันไดภายในอาคารเรีย นตาง ๆ ไดจริง นาจะสามารถลดปญหาที่ อาจเกิ ดขึ้นลงได และส ง ผลใหม หาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐมเปนมหาวิทยาลัยตนแบบในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
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สัญลักษณมงคลแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ ความเชื่อของพอคาและนักเดินทาง
จากอินเดียสูด นิ แดนสุวรรณภูมิ
Auspicious symbols of prosperity and abundance. Strong influence from
India to Suvarnabhumi realm
สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
Supitchra59@yahoo.co.th
บทคัดยอ
สุวรรณภูมิ เปนดินแดนทอง ที่พอคาและนักเดินทาง นิยมเดินทางเขามาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่ งทางการคา จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สามารถสันนิษฐานไดวาบริเวณที่เปนดินแดนสุวรรณภูมิ หมายถึงบริเวณดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยโบราณ ที่บรรดาพอคา หรือนักเดินเรือชาวอินเดีย ไดเดินทางเขามาคาขาย บรรดาพอคาและ
นักเดินทางนิยมนําเครื่องราง หรือวัตถุมงคลติดตัวมา โดยมีความเชื่อวาสิ่งที่นํามานั้นจะอํานวยซึ่งความมั่งคั่งในการคา และ
อุดมสมบูรณไปดวยโภคทรัพย ความเชื่อของพอคาชาวอินเดียนี้เอง เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาทางศาสนาพราหมณ
ดังนั้นสิ่งที่พอคาและนักเดินทางนําติดตัวมาจึงเปนความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจา หรือสัญลักษณที่เกี่ยวกับเทพเจาทางศาสนา
ไดแก กุเวร หรือชัมภล เทพเจาแหงความมั่งคั่ง และคชลักษมี เทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ ซึ่งความเชื่อในสัญลักษณแหง
ความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณดังกลาว ไดเขามามีอิทธิพลตอความเชื่อของผูคนในดินแดนสุวรรณภูมิ รวมทั้งสัญลักษณแหงความ
อุดมสมบูรณอื่น ๆ ไดแก กลาส หรือหมอน้ํามนต และสังข ดังที่ปรากฎในพิธีกรรมทางศาสนาของผูคนในดินแดนแถบนี้
คําสําคัญ: สัญลักษณมงคล คชลักษมี กุเวร ดินแดนสุวรรณภูมิ
Abstract
Suvarnabhumi realm is the golden land. Merchants and travelers are extensive travel to seek
wealth to trade in this realm. Historical and archaeological evidences can be assumed that Suvarnabhumi
realm is possibility to be South East Asia, since the discovery of evidence of contact and influence propagate
religious belief Brahmanism and Buddhism. In ancient times, the journey of the indian merchants or seamen
who aims to do business trade Routes in South East Asia. They like to bring amulet or holy objects with
them. They believe that amulet or holy objects can be prosperity in trade and wealth. This belief arise is
from the faith of Brahmanism. Amulet or holy objects call Kubera or Jambhala, God of wealth and SriLakshmi, God of fertility. All of these things have a strong influence on people's Suvarnabhumi realm,
including to other fertility symbols such as Kalasha or water magic and conch shell which will appear in
the cult of the people of this land.
Keywords: auspicious symbols, Suvarnabhumi realm
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1. บทนํา
ความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของมวลมนุษย มาตั้งแตครั้งสมัยกอนประวัติศาสตร ในยุค
สมัยกอนประวัติศาสตร การเกิด เป นความอุ ดมสมบูร ณที่มนุษยต องการเพื่อเพิ่มจํ านวนประชากรขึ้นบนโลก ดั งที่ปรากฎ
โบราณวั ตถุหลายชิ้นที่แสดงถึงความเชื่อเกี่ ยวกับความอุดมสมบูรณ เชน รูป ปนเพศหญิงที่มีสะโพกใหญ และหน าอกใหญ
รูปปนดังกลาวเปนสัญลักษณที่คนในสมัยกอนสรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ และการดํารงเผาพันธุ รวมถึงลวดลาย
บนภาชนะดินเผา ที่สันนิษฐานวา เปนลวดลายอวัยวะเพศ โดยมีการนับถืออวัยวะเพศชาย วาเปนสัญลักษณแหงการใหกําเนิด
ชีวิตใหม ตอมาเมื่อมนุษยมีการตั้งหลักแหลงอยูเปนกลุม แควน และกลายเปนอาณาจักร กอเกิดอารยธรรมและความเจริญ
มีความสะดวกสบายมากขึ้น ความตองการขั้นตอมาของมนุษยคือความมั่งคั่ง และร่ํารวย เพื่อสามารถตอบสนองความตองการ
อื่น ๆ ดวยเหตุนี้ทั้งความอุดมสมบูรณและความมั่งคั่ง คือสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานที่มนุษยในอดีตจนถึงปจจุบันแสวงหา จากการ
เดินทางเพื่อการค าของโลกโบราณในทวี ปเอเชีย ชาวอินเดี ยเปนชนชาติผู เชี่ ยวชาญในการเดิ นเรือ และเป นแมแ บบทาง
วัฒนธรรมของดินแดนตาง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต พอค าชาวอิ นเดีย ที่เดินทางมาคาขายยังดินแดนแห งความ
อุดมสมบูรณ ที่ถูกขนานนามวา สุวรรณภูมิ นั้น ถูกใชเปนชื่อเรียกดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ตั้งอยูระหวางประเทศ
อินเดียและประเทศจีน เปนดินแดนแหงอูอารยธรรมยิ่งใหญของเอเชีย มีหลักฐานการติดตอคาขายกันมาอยางยาวนานโดยใช
เสนทางบกและเสนทางทะเล อีกทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเองก็มีสินคาที่เปนที่ตองการสําหรับชาวอินเดีย และ
เปอรเซีย เชน เครื่องเทศ ไมหอม ยางไมหอม และทองคํา ดังนั้นคําวา “สุวรรณภูม”ิ ก็คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่หมายถึง
ดินแดนที่อยูระหวางจีนและอินเดียปจจุบัน ไดแก ประเทศพมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส บรูไน และติมอรตะวันออก มีคําเรียกชื่อบริเวณแถบนี้ในชื่ ออื่น ๆ อีก เชน เอเชีย -ดินแดนมรสุม ที่เ รียกเชนนี้
เนื่องมาจากมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม ซึ่งมีความสําคัญตอดินแดนบริเวณนี้ หรือ เรียกวา อินโดจีน เพราะอยูระหวางอินเดีย
กับจีน สวนคําวา“เอเชียตะวันออกเฉียงใต” เพิ่งเริ่มใชระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นนักวิชาการสวนใหญจึงสันนิษฐานวา
ดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยโบราณนั้นอยู ณ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศพมา ไทย ลาว กัมพูชา และมลายู

ภาพที่ 1 จินตนาการการเดินทางชาวอินเดียที่ประกอบดวยพอคา นักบวช และกษัตริย
ที่มา: http://xeno101.blogspot.com/2013/11/misteri-jaman-nabi-nuh-as-bagian-2.html
สุวรรณภูมิ หรือเอเชียตะวันออกฉียงใตในสมัยโบราณ เสนทางการเดินเรือเพื่อมาคาขายนั้น ตองรอชวงลมมรสุม
ตะวั นตกเฉี ย งใตพั ด มา ประมาณในช วงเดื อนตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อนกุ ม ภาพั นธ และการเดิ นทางกลั บก็ ต องรอลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมพัดกลับ ทําใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตกลายเปนจุดจอดพัก
เรือเพื่อรอและหลบลมมรสุม เปนที่ขนถายสินคาเติมเสบียง และกลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญในดินแดนทะเลใต
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การเดินเรือในแตละครั้งนั้นมิไดมีเพียงแตพอคา แตยังมีบรรดานักบวชเดินทางรวมมากับเรือ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และความเชื่อใหกับพอคาเหลานั้น เพราะการเดินทางของนักเดินเรือที่มีบรรดานักบวชและพราหมณหรือนักบวชติดตามมา
ดวยนั้น นักเดินทางเหลานี้ตองเผชิญกับความหวาดกลัวภยันตราย และเสี่ยงโชคระหวางการเดินทาง ความหวาดกลัวกอใหเกิด
ความศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่จะชวยปดเปาภยันตราย และนํามาซึ่ งความมั่งคั่ง ใหแกบรรดาพอคา และนักบวช
ที่เดินทางมา พวกเขาจึง ไดนําเครื่องราง สัญลักษณศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งอันเป นมงคลพกติด ตัวมาดวย สัญลักษณ ดังกลาวเป น
สัญลักษณที่เกี่ยวเนื่องทางศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไดแก ศรี - คชลักษมี และกุเวรหรือชัมภล รวมทั้งสัญลักษณมงคลที่ปรากฎ
บนเหรียญเงิน และแผนดินเผา ที่เปนมงคล เชน หมอปูรณะกฎะ สังข ภัทรบิฐ และศรีวัตสะ ดังนั้นอาจกลาวไดวาในชวง
ระหวางการรอลมมรสุม พอคา และนักบวชชาวอินเดียจึงมีการถายทอดวัฒนธรรมอินเดียใหแกชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่รับเอาวัฒนธรรมของชาวอินเดียมาผสมผสานเขากับวัฒนธรรมของตนเอง จนกลายเปนแมแบบทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ
ดินแดนแถบนี้ รูปแบบวัฒนธรรมอินเดียที่ประเทศในกลุมอาเซียนไดรับมาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองและมีการสืบทอด
ตอมานั้น ปจจุบันปรากฎใหเห็นทั้งทางดานภาษา การปกครอง ศาสนา และความเชื่อ โดยเฉพาะทางดานศิลปกรรมในรูปแบบ
ของสถาปตยกรรม งานประติมากรรม และงานจิตรกรรม และสามารถสันนิ ษฐานได วาเมืองที่เ ปนเมืองแรกรับวั ฒนธรรม
อินเดีย ควรเปนเมืองทาที่เปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญ โดยมีหลักฐานยืนยันวา เมืองทาบานควนลูกปด อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ และอาณาบริเวณใกลเคียงเคยเปนเมืองทาที่เจริญรุงเรือง ตอมาไดยายไปที่ เมืองทาตักโกลา อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา เปนเมืองทาเรือสําคัญทางชายฝงทะเลตะวันตก มีเสนทางเดินบกขามคาบสมุทรติดตอเชื่อมโยงกับ เมืองพันพาน
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎรธานี หรือเมืองทาใกลเคืองทางฝงทะเลตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต จนอาจกลาวไดวา
ดินแดนในบริเวณดังกลาวนาจะเปนที่ตั้งของ “อาณาจักรสุวรรณภูมิในยุคแรก” ซึ่งมี “เมืองพันพาน” เปนเมืองหลวงของ
อาณาจักร แมวาความเห็นในเรื่องนี้ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน ใหเห็นชัดเจนและไมอาจโตแยงไดก็ตาม แตการ
คนพบ “เทวรูปพระนารายณสวมหมวกทรงกระบอก” ซึ่งมีอายุเกาแกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่จังหวัดสุราษฎรธานี
และจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช เป นหลั กฐานยื นยั นว าภายหลั ง จากพระเจ าจั นทรคุ ป ต ปฐมกษั ต ริ ย แ ห ง ราชวงศ โ มริ ย ะ
ทรงประกาศยกเลิกประเพณีการหามมิใหสรางรูปเทพเจาอินเดียขึ้นมาเปนรูปเคราพ ในสมัยตนศตวรรษที่ 2 ชาวอินเดียจึงได
สรางเทวรูปเทพเจาของตน เชน พระสุริยเทพ พระนารายณ พระศิวะ ขึ้นมากราบไหวบูชา สันนิษฐานวาพอคาชาวอินเดียอาจ
นําติดตัวเขามายังดินแดน “สุวรรณภูมิ” ตั้งแตสมัยนั้น โดยเฉพาะหลักฐานที่ยังคงหลงเหลือใหไดเห็นอยู จะปรากฎในงาน
สถาปตยกรรม ที่ไดรับอิทธิพลการกอสรางเนื่องในศาสนาพราหมณ - ฮินดู เชน เทวสถานตาง ๆ ของ ศาสนาพราหมณเพื่อใช
ในการประกอบพิธีบูชาเทพเจา ประติมากรรมเทวรูปมหาเทพทั้งสามพระองศ คือ พระพรหม พระนารายณ พระอิศวรหรือ
พระศิวะ ซึ่งลักษณะของงานประติมากรรมทางศาสนาพราหมณที่พบสวนใหญแสดงใหเห็นอิทธิพลของศิลปะอินเดียไดอ ยาง
ชัดเจน คือ งานสถาปตยกรรมและประติมากรรมในประเทศกัมพูชา เชน ที่มีลักษณะเดน ๆ 2 แบบ คือ แบบคาดผาคาดเอว
แบบเฉียงบิดเปนเกลียวซึ่งคลายคลึงกับเทวรูปในศิลปะสมัยหลังคุปตะ หรือสมัยราชวงศปลลวะทางภาคตะวันออกเฉียงใตของ
อินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 12 และลักษณะแบบคาดผาคาดเอวแบบตรง เทวรูปในศาสนาพราหมณรวมถึงศิวลึงค ที่มีการ
คนพบทั้ งใน เขมร ไทย และพมา สวนทางแถบชวา หรือในอินโดนีเ ซีย ศาสนสถานที่ สําคัญ ทางศาสนาฮินดู เชน กลุมวั ด
พรัมบานัน อยูในประเทศอินโดนีเซีย ที่สรางขึ้นใน พุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งเปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดที่สรางขึ้นเพื่อบูชา
พระอิศวรในอินโดนีเซีย สวนในเวียดนามมีการสรางสัตวพาหนะของเทพเจาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห มีเซิน (My Son Sanctuary)
ที่สรางขึ้นในระหวาง พุทธศตวรรษที่ 9 - 18 นอกจากศาสนาพราหมณ การเผยแพรพระพุทธศาสนาเขามายังดินแดนสุวรรณ
ภูมิ ยังมีการคนพบหลักฐานที่สําคัญ กระจายอยูมากมายในดินแดนสุวรรณภูมิ ที่เห็นไดชัดบนแผนดินไทยในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 11 – 16 คือ อาณาจักรทวารวดี ไดมีการพบสัญลักษณมงคลทางศาสนาพราหมณที่เขามากอนพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู
เช น ประติ ม ากรรมดิ นเผารู ป คชลั กษมี และกุ เ วร ดั ง นั้ นจะเห็ นได วาเอกลั กษณ วัฒ นธรรมซึ่ ง มี ต นกํ าเนิ ด มาจากศาสนา
พราหมณ -ฮิ นดู ข องอิ นเดี ย ได เ ข ามายั ง ดิ นแดนแถบนี้ พ ร อ มกั บ บรรดาพ อค า และนั กบวชชาวอิ นเดี ย ผสมผสานกั บ
พระพุทธศาสนา และความเชื่อทองถิ่นในเวลาตอไป จนกระทั่งปจจุบัน
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ภาพที่ 2 สัญลักษณมงคลของอินเดียที่ปรากฎบนเหรียญเงินสมัยฟูนัน
ที่มา : https://www.ma-shops.com/kleyer/item.php5?id=1546&lang=en
2. ความหมายและความสําคัญ
สัญลักษณแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ หมายถึง สัญลักษณที่นํามาซึ่งความมั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ สัญลักษณ
ดังกลาวเกิดขึ้นมาจากความเชื่อและความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจา รวมไปถึงสิ่งที่เปนเครื่องใช หรือเกี่ยวของกับ
เทพเจ าทางศาสนาพราหมณ ที่ เ ข ามาพร อมกั บ พ อค า นั กเดิ น ทาง และนั ก บวชชาวอิ นเดี ย ความเชื่ อที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
อุดมสมบูรณ มีมาตั้งแตครั้งสมัยกอนประวัติศาสตร การบูชาเพศหญิง ของชาวอินเดียสันนิษฐานวามีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัย
ยุคหิน ตอมาในสมัยอารยธรรมในทวีปเอเชีย ความเชื่อในการบูชาเพศหญิงปรากฎในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ที่เกิดลัทธิใน
การบูชาเพศหญิงวาเปนสัญลักษณของการใหกําเนิดและ ความอุดมสมบูรณ (M.C.P. Srivastava, 1979, pp.15, 23 – 24.)
หลักฐานการใหความสําคัญแกเพศหญิง ปรากฎในงานประติมานวิทยาของอินเดีย มีลักษณะเปนรูปสตรีที่มีชางคูรดน้ําเหนือ
ศีรษะ สันนิษฐานไดวาเปนคชลักษมี อันเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ ซึ่งเปนหลักฐานของความเชื่อที่สืบเนื่องมาตั้งแต
ลัทธิบูชาผูหญิงของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร เพราะยุคนั้นถือวาผูหญิงเปนผูใหกําเนิด เลี้ยงสัตวและดูแลเรื่องอาหาร ตอมา
เมื่อชาวอารยันอพยพเขามาในอินเดีย ชาวอารยันไดนําความเชื่อเกี่ยวกับเทพและเทพีตาง ๆ ของตนเขามาผสมผสานกับความ
เชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองอินเดีย โดยมีการจัดคติความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาเหลานี้รวบรวมเปนคัมภีรพระเวท (Vedic) ดังนั้น
การเดินทางเขามาของนักเดินเรือ พอคา และนักบวช ชาวอินเดีย จึงไดมีการนําเทพเจา และสัญลักษณที่เปนมงคลที่เกี่ยวกับ
ความอุดมสมบูรณ และความมั่งคั่ง ติดตัวมาและเขามามีอิทธิพลตอความเชื่อในดินแดนสุวรรณภูมิ ดังที่ปรากฎหลักฐานเปน
โบราณวัตถุ ที่คนพบตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมา ไดแก พระศรี หรือพระลักษมี และกุเวร หรือชัมภล

ภาพที่ 3 พระศรี หรือคชลักษมี
ที่มา: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett
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พระศรี หรือพระลักษมี ल मी (Lakshmi : Gaja Lakshmi) พระนามของพระศรี หรือพระลักษมี มีกําเนิดขึ้น
ตั้ง แตค รั้ งยุ ค พระเวท เกิ ดจากลั ท ธิการบู ช าเพศหญิ งในสมั ย ยุค หิ น ลั กษมี ตามความหมายของภาษาสันสกฤต หมายถึ ง
Lakshyam - ความสําเร็จ , Laksham - จุดมุงหมาย , Laksha - จํานวนแสน พระลักษมี มีชื่อที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับ
ดอกบัว เชน ปทมาปรียา – ผูซงึ่ ชอบดอกบัว, ปทมามาลาธระ – ผูซึ่งชอบสวมมาลัยดอกบัว, ปทมามุขิม หรือ ปทมาสุนทรี ผูซึ่งมีความสวยราวกับดอกบัว เปนตนลักษมี หรือ คชลักษมี เปนเทพีที่เปนสัญลักษณของความร่ํารวย ความสดใส ความฉลาด
และความมีโชคลาภซึ่งหมายถึงความมีโชค ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ ทรงมีบารมีและเครื่องประดับที่มากมาย รัศมี
นางดั่ ง สีท อง เปล ง ปลั่ ง ดั่ง พระจั นทร นางสวมสร อยคอที ทํ าด วยทองคํ าและเงิ น นางถู กกล าวถึ ง อยู เ สมอว าโชติ ช วงดั่ ง
พระอาทิตย และรุงโรจนดั่งเปลวไฟ (ทาว คําเพียว, 2560 จาก http://รักษประเพณีไทย.blogspot.com/2012/12/blogpost_30.html) ตามประวัติกลาววาพระนางเปนชายาของพระวิษณุ มีพาหนะคือ นกเคาแมว ความเชื่อเกี่ยวกับพระนาง
ปรากฏทั้งในศาสนาเชน ศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู นับถือวาเปนพระแมแหงโลกผูใหกําเนิดสรรพสิ่งทั้งปวงไปชั่วกาลนาน
(W.J. Wilkins, ,1972 V.1, 189.) ดังนั้นชาวอินเดียจึงเชื่อวาพระนางเปนเทพีแหงความร่ํารวย และความบริสุทธิ์ และเปนเทพี
แหงความรอบรู (Brahma-vidya) พระนางมีอีกชื่อคือ วิทยา (Vidya) หมายถึงความรอบรู ชาวอินเดียนั้นจึงบูชาพระนางเพื่อ
ปรารถนาความสุข ในครอบครัว เพื่ อน การแตงงาน เด็ก ๆ อาหาร และความสมบูรณ มั่งคั่ง ความสวยงามและสุขภาพที่ ดี
ดั ง นั้ น พระนางจึ ง เป น ที่ นิ ย มในการบู ช าในศาสนาฮิ น ดู ในฐานะที่ เ ป น เทพี แ ห ง ความร่ํ า รวย และเรี ย กอี ก นามว า
Dharidranashini (destroyer of poverty) และ Dharidradvamshini (one who opposes poverty) นอกจากนี้กลาววา
พระลักษมีทรงมีบารมีและเครื่องประดับที่มากมาย รัศมีนางดั่งสีทอง เปลงปลั่งดั่งพระจันทร นางสวมสรอยคอทีทําดวยทองคํา
และเงิน นางถูกกลาวถึงอยูเสมอวาโชติชวงดั่งพระอาทิตย และรุงโรจนดั่งเปลวไฟ อยางไรก็ดี มีหลักฐานการสรางรูป “ศรี”
หรือ “ลักษมี” บนเหรียญเงิน และฝาจุกเครื่องหอม และบนแผนดินเผา โดยมีการคนพบบริเวณที่เปนเมืองทา เชน ในดินแดน
สุวรรณภูมิ รูปที่สรางนิยมสรางคูกับดอกบัวและชาง 2 เชือก รดน้ําลงบนพระศรี - ลักษมี โดยนิยมสรางรวมกับทาวกุเวรที่เทพ
แหงความร่ํารวย (H. KrisnaSastri, 1986, 187.) สันนิษฐานวาการที่นิยมสรางคูกับดอกบัวและชาง 2 เชือก รดน้ําเปน
สัญลักษณของการกําเนิดแหงเทวีลักษมีในครั้งการเกษียรสมุทร พระลักษมีเกิดผุดขึ้นกลางดอกบัว โดยมีชางสรงน้ําพระองค
ชางสรงน้ํานี้ ยังปรากฎในคั มภีรฤคเวท กลาวใน ศรีสุกตะ วา ศรีถูกปลุกโดยเสียงกั มปนาทของชางสรงโดยชางของเหล า
กษัตริยดวยหมอทองคํา พระนางเปลือยกายในสระบัว ทรงเปนที่รักของพระวิษณุ ดังนั้น ศรี ในยุคสมัยนี้จึงมีคุณสมบัติที่สําคัญ
และมี เครื่ องหมายคือดอกบั ว และชางที่ส รงน้ํ าได กลายมาเปนเครื่องหมายมงคลในชื่ อที่เ รียกกันว า “คชลักษมี” गज

ल मी (Gaja Lakshmi ) หรือ “อภิเษกพระศรี” มีความหมายมงคลที่แสดงถึง “ความมั่งคั่งและงดงาม” ดังนั้นดวยความ
เปนมงคลดังกลาวนี้เอง นักเดินเรือ และพอคาในยุคโบราณ จึงนิยมนํารูปเคารพนี้ติดตัวไปพร อมกับทาวกุเวรเวลาเดินทางมา
คาขายยังสุวรรณภูมิ หรือไครเซ เครอโซเนโซส ดังจะเห็นหลักฐานที่คนพบแมพิมพตราประทับรูปพระศรี - ลักษมี ที่เปน
สัญ ลั กษณ ข องความมั่ ง คั่ ง โชคดีข องศาสนาฮิ นดู สั นนิ ษฐานวากลุ ม พ อค าหรือนั กบวชมี การใช ต ราประทั บเป นสื่ อในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันและติดตอกับชาวพื้นเมือง ตราประทับเหลานี้มีรูปแบบลวดลายและสัญลักษณ ที่แสดงถึงวัฒนธรรม
อินเดียอยางชัดเจนและมักพบในบริเวณที่เคยเปนเมืองทาหรือศูนยกลางการคาในสมัยโบราณของประเทศตาง ๆ แมพิมพนี้
อาจทําขึ้นเพื่อทําผนึกตราเครื่องรางของขลัง (ภูธร ภูมะธน, 2529. หนา 41.) ซึ่งตอมาคนในทองถิ่นก็รับรูปแบบและประโยชน
ใชสอยของตราประทับมาใชกันอยางแพรหลาย จนสามารถผลิตขึ้นเองภายในทองถิ่นได (ผาสุข อินทราวุธ, 2542. หนา 137.)
นั่นเอง
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ภาพที่ 4 ดินเผาสมัยทวารวดี ดานหนึ่งคือ อภิเษกพระศรี หรือคชลักษมี และอีกดาน คือ กุเวร
ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai/2007/06/19/entry-1/comment

กุเวร (Kubera) ในภาษาสันสกฤต: कु बेर เรียกวากุเพร, ภาษาบาลี: कु वेर เรียกวากุเวร, สวนภาษาทมิฬ:

ேபர เรียกวากุเปรัน) กลาววาเปนหนึ่งในสี่จตุโลกบาล ผูปกครองเหลายักษ เปนชื่อของเทพแหงความมั่งคั่ง ตาม
คติในศาสนาพุท ธและศาสนาฮิ นดู นับถือกั นวาพระองคเทพประจํ าทิศเหนือ และเปนเทพผูคุม ครองโลก (โลกบาล) กุเวร
หรือชัมภล ปรากฎในคัมภีรปุราณะของอินเดียวา มีลักษณะเปนคนแคระมีผิวสีใบบัวและทองใหญ และกลาววากุเวรมีสามขา
หนึ่งตาและรางกายประดับดวยอัญมณี มีฟนหัก มีสามขาสามหัว และสี่แขน (Hopkins, Edward Washburn, 1915. p. 147)
บางตํ านานกลาววากุเวรมีลักษณะเปนคนขี่ม า มือถื อกระบอง, ถือทั บทิมหรือกระเป าเงิ น (Knapp, Stephen, 2005.
pp. 192–3.) นอกจากนี้ กุ เ วรยั ง อาจถื อ อั ญ มณี ห รื อนั่ ง บนพั ง พอน ในทิ เ บตพั ง พอนถื อว า เป น สั ญ ลั กษณ ข องชั ย ชนะ
(Donaldson, Thomas E, 2001. pp. 329–30.) สวนในอัคนิปุราณะ (Agni Purana) กลาววา รูปกุเวร ควรติดตั้งในวัด
โดยประทับนั่งบนแพะและมีถวยอยูในมือ (Mani, Vettam, 1975. pp. 434–7.) สีกายของกุเวร กลาววา มีทั้งที่เปนสีทอง
และหลายสี (Daniélou, Alain, 1964 pp. 135–7.) สวนในวิษณุมนตรา ปุราณะ (Vishnudharmottara Purana) อธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบหนาของกุเวรวาจะเอนเอียงไปทางซายมีเคราและหนวด มีสองงาขนาดเล็กยื่นออกมาจากปาก มีภรรยานามวา
Riddhi ซึ่งเปนตัวแทนการเดินทางของชีวิตนั่งอยูบนตักซายมือ สวนดานขวามือจะถือ อัญมณี – หมอ (ratna-patra) (Prakash,
Om, 2000. pp. 41–4.) สถานที่อยูของกุเวรเปนสวนที่มีชื่อวา Chaitrarath (Gopal, Madan, 1990. K.S. p. 65.)

ภาพที่ 5 กุเวร (Kubera) ของชาวอินเดีย
ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.song_kubera_mantra
http://www.speakingtree.in/blog/17-names-of-kubera-in-amarakosa
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นอกจากนี้กุเวร ยังมีสถานะเปนผูปกครองยมโลก และเปนเทพที่ร่ํารวยที่สุด นอกจากนี้ยังเปนผูพิทักษโลก (Lokapala) และผูพิทักษ (dik-pala) ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก (Williams, George Mason, 2003. pp. 190–1.)
ในมหากาพยมหาภารตะ บันทึกวากุเวรไดแตงงานกับ Bhadra หมายถึงมงคล หรือ Kauberi ซึ่งเปนลูกสาวของ
ปศาจนามวา Mura ซึ่งชาวอินเดียเรียกวายักษี (Yakshi – Yaksha) และ อีกคน คือ Charvi หมายถึงงดงาม โดยมีลูกชายสาม
คนมีนามวา Nalakubara, Manigriva หรือ Varna-kavi และ Mayuraja และมีลูกสาวชื่อ Minakshi (Wilkins, W. J., 1990.
pp. 388 – 93.) ตามตํานาน กลาววา กุเวรเปนผูเก็บทรัพยสมบัติในโลก กุเวรจะใหการบูชา และเคารพพระวิษณุในปาง
อวตารที่มีนามวา Venkateshwara
จากคติความเชื่อของชาวอินเดียที่มีตอกุเวรดังกลาวมานี้ ไดเขามามีอิทธิพลตอนักเดินเรือ และนักบวชชาวอินเดีย
จะเห็นไดจากโบราณวั ตถุรูป กุเวร ที่นิยมสรางคูกับพระลักษมี ซึ่งอิทธิพลนี้ ไดผสมผสานกับการรับ พระพุทธศาสนาในเวลา
ตอมา โดยในทางพุทธศาสนา เรียกกุเวรวา “ทาวเวสสุวรรณ” ในภาษาสันสกฤต: वै वण เรียกวา ไวศฺรวณ, ภาษาบาลี:

वे सवण เรียกวาเวสฺสวณ ส วนในศาสนาเชนจะเรียกเทพองคนี้วา ศารวนุภูติ (Sarvanubhuti) (Hopkins, Edward
Washburn, 1915 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว, 2556, หนา 316.) ในคัมภีรภาษาบาลีทางพระพุทธศาสนาที่จัดอยูในหมวดโลกศาสตร มีเนื้อหากลาวถึงการ
กําเนิดจักรวาลและภพภูมิตาง ๆ การนับอสงไขย เรื่องของพระอาทิตย พระจันทร กลุมดาวนักษัตรทั้ง 27 และหลักของไตร
ลักษณ อันเปนเครื่องเตือนสติใหบุคคลประพฤติอยูในคุณงามความดีไดกลาวไววา รอบเขาพระสุเมรุ ทั้ง 4 ทิศ มีเทวดาที่อยูใน
ชั้นจตุมหาราชิกาประจําอยูทั้ง 4 ทิศ หรือที่รูจักดีในนามของจตุโลกบาล องคที่เปนใหญในทิศเหนือ มีนามวาทาวเวสสุวรรณ
หรือ เจาแห งยักษ ในหนังสื อเทวกําเนิด ของพระยาสั จจาภิ รมย (สรวง ศรีเ พ็ญ) พิ มพ เมื่ อป พ.ศ.2474 ไดกลาวถึ งเรื่อง
จตุโลกบาล และเรื่องราวของทาวเวสสุวรรณไววา เปนใหญในทิศเหนือมีดวยกันหลายนาม ไดแก ทาวกุเวร ธนบดี (เปนใหญใน
ทรัพย) ธเนศวร (เจาแหงทรัพย) อิจฉาวสุ (มั่งมีไดตามใจ) ยักษราช (ราชาแหงยักษ) กุตนุ (มีรูปรางนาเกลียด หมายถึง ยักษที่
มีหนาตาที่ดุ) รัตนครรภ (มีเพชรเต็มพุง) ราชราช (ราชะราชเจาแหงราชา) นรราช (เจาคน) ฯลฯ จะเห็นไดวา จะเรียกอยางไรก็
ตาม ทานคือสัญลักษณแหงความร่ํารวย ผูเปนมหาราชประจําทิศเหนือ สวนในอาฎานาฏิยะปริตรมหาสมัยสูตร หรือบทสวด
ภาณยักษ กลาววา ทาวกุเวรเปนจอมยักษ และเปนผูดูแลรักษาโลกในทิศเหนือ ในทางฝายพุทธมหายาน ไดมีการกลาวถึง
จตุโลกบาล วามหาราชผูเปนใหญในทิศเหนือคือทาวเวสสุวรรณ เปนเทพผูรักษาพระพุทธศาสนา ดังนั้นทาวเวสสุวรรณจึงนิยม
สรางไวในวัดยืนเฝาพุทธสถาน ซึ่งคติความเชื่อดังกลาวปรากฎในทิเบต เนปาล และประเทศจีน รวมทั้งในอดีตนานกวาพันป
ของคาบสมุทรทะเลใต คืออินโดนีเซีย , ไทย, เขมร ที่พระพุทธมหายานเคยรุงเรือง อยางไรก็ดีบางแหงนิยมเรียกชื่อกุเวรวา
ชุมภล หรือเศรษฐีชัมภล ซึ่งมีตนเรื่องมาจากคาถาบูชาเทพเจาแหงโชคลาภของพุทธตันตระฝายมหายาน ที่มีมนตรากลาววา
“โอม ชั ม ภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ” คํ าว า “ชัม ภาลา” ก็คื อชั ม ภล นั่ นเอง ซึ่ ง ในภาษาอั ง กฤษจะเขี ย นทั บ ศั พ ท วา
“JAMBHALA” ตามรูปสมมุติที่สรางขึ้น อยางไรก็ดีในประเทศจีนเรียกกุเวรวา“ไฉซิ้งเอี้ย” ตามสําเนียงและภาษาที่เปนไปของ
แตละพื้นที่ พรอมกับมีนิทานเรื่องขุนนางจีนมาประกอบ แตยังปรากฏรากศัพทของเสียง “ ฉ ” หรือ “ ช ” ที่ภาษาจีนทางใต
ออกเสียง “ใช” หมายถึงความร่ํารวย ซึ่งใกลเคียงของเดิมคือ “ชัมภล” “ชัมภาลา” ในการสวดมนตขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ
นั้น ทางฝายตันตระมหายาน ก็จะใชคาถาตามที่กลาวไป เพื่อขอพรใหทานประทานโชคลาภและความร่ํารวย ทั้งยังมีอานุภาพ
ในการคุมครองปกปองทรัพยสินที่มีอยูแลวใหปลอดภัย รวมถึงจากบรรดาภูติผีปศาจ อํานาจชั่วรายทั้งปวง ก็ไมสามารถทํา
อันตรายได เพราะทานคือมหาราชผูเปนจตุโลกบาล เจาแหงยักษเทพเจาแหงโชคซึ่งสามารถจัดแบงปางตาง ๆ ตามหลั ก
มหายานไดดังนี้ ปางมหาเศรษฐี ซัมภล ซึ่งเปนปางที่ใหญสุดและมีความเกาแกที่สุดกวา 2,000 ป ปางบู ทรงเครื่องนักรบ
โบราณ มีเสือประทับอยูดวย ปางบุน เปนรูปขุนนางจีน ดังที่เห็นกันทั่วไป ซึ่งปางนี้กําเนิดภายหลังไมกี่รอยป โดยจะมีคฑายูอี่
และถือกอนเงินจีนโบราณอยูในมือ จะเห็นไดวา ทั้งสามปางหลัก ปางมหาเศรษฐี ชัมภล มีความเกาแกยาวนาน และมีประวัติ
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ความเปนมาที่สากล ปรากฏในหลายประเทศแถบทวีปเอเซีย สวนอีก 2 ปางนั้น มีกําเนิดขึ้นในภายหลัง สวนพระพุทธศาสนา
นิกายตันตระในทิเบตหรือนิกายลามะ เรียกกุเวรวา “รัตนะโกศ ” กลาววามีหนาที่ปกครองดูแลโภคทรัพยในแผนดิน
สําหรับในประเทศไทยนั้น นิยมเรียกทานวา ทาวกุเวร หรือทาวชุมพล บางแหงจะเรียกทานวา “เจาพอขุมทรัพย
ความเชื่อนี้เริ่มตนมาจากนักเดินเรือ และนักบวชชาวอินเดีย ที่เดินทางเขามายังดินแดนสุวรรณภูมิ โดยใหกุเวรเปนเทพชั้นรอง
ในนิกายบูชาพระศิวะหรือไศวนิกายของศาสนาพราหมณฮินดู เปนเทพผูพิทักษทรัพยในดิน และราชาหรือกษัตริยของเหลา
ยักษ ทรงนําความมั่งคั่งร่ํารวยมาสูผูบูชา มักเปนรูปบุรุษประทับ พระอุทร (พุง) ใหญพลุย ทรงถือถุงเงิน ดานหลังจะมีหมอเงิน
หมอทองอยูขางซายและขวาภาพ การพบทาวกุเวร จากตราประทับดินเผา ที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี และจาก
เมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค อายุประมาณ 1,800 – 2,000 ปที่ผานมา และแผนดินเผาหนาเดียวหรือสองหนารูป
คชลักษมี หรือ เทพกุเวร แผนพิมพดินเผาเหลานี้เปนรูปแบบเครื่องรางที่ไดรับความนิยมสูงสุดของพอคาชาวอินเดียในสมัย
คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 - 11) และหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12 - 13) ทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ นิยม
พกติดตัวเมื่อเดินทางไปคาขายยังตางแดน เพื่อหวังความร่ํารวยจากการคา (ผาสุข อินทราวุธ, 2528. หนา 50-67.)
สัญลักษณมงคล คชลักษมี และกุเวร นั้น สามารถจะพบเครื่องรางเหลานี้ในบริเวณที่เปนเมืองทาหรือศูนยกลาง
การค าสําคัญ ๆ ในสมัยโบราณทั้ง ในอินเดีย และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต เชนที่ อินโดนีเซี ย เรียกกุเวรวาธนบดี โดยมีการ
แกะสลักหินรูปธนบดีที่มหาเจดียบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ในงานศิลปะศรีวิชัยความเชื่อวาธนบดี คือผูประทานสมบัติ
พระจั กรพรรดิ แห งอาณาจักรทะเลใต ดั งนั้ นอานุภ าพแห งพระธนบดีนี้ จึง สามารถอธิ ษฐานขอพรได 7 ประการ ตาม
คุณลักษณะของสมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ ซึ่งประทานใหโดยมหาราชผูเปนทาวจตุโลกบาล ซึ่งคุมครองดูแลโลกมนุษยตลอด
กาลของอาณาจักรศรีวิชัย อันเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญมีพระราชาธิราช ที่มีพระบรมเดชานุ ภาพเหนือกวาพระราชาองคอื่น
ปกครองทั่วนานน้ําอาณาจักรทะเลใต ซึ่งมีจารึกของศรีวิชัยประกาศความยิ่งใหญ ปรากฏชัดเจน ตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 1318 ตาม
โบราณราชประเพณีนั้นจะตองมีการสถาปนาองคพระธนบดี ดังปรากฏรูปเคารพของธนบดี ที่เรียกกันวา ทาวชุมภล สรางขึ้น
เป นพระเครื่ องเนื้ อดิ นดิ บ บรรจุ อยู ต ามถ้ํ า ต าง ๆ ในเขตภาคใต และรู ป หล อเนื้ อโลหะสํ าริ ด ซึ่ ง ป จจุ บั นเก็ บ รั ก ษาใน
พิพิ ธภั ณฑสถานแห งชาติส งขลา และพิพิ ธภัณฑสถานวั ดมั ชฌิ ม าวาส นอกจากนี้ ยัง พบอี กเป นจํ านวนมากทั้ งในชวาหรื อ
อินโดนีเซีย การพบรูปเคารพแบบตาง ๆ ของทาวกุเวร ทั้งที่เปนตราประทับดินเผา หรือเปนรูปแกะสลัก รูปหลอโลหะ สืบเนื่อง
มาตั้งแตเมื่อ 2,000 ปที่แลว ในดินแดนสุวรรณภูมินี้เอง แสดงใหเห็นวากุเวร มีความสําคัญอยางยิ่งตอจิตใจนักเดินเรือ และ
พ อค าในดิ นแดนแถบนี้ เป นเครื่ องรางของขลั ง ของเหล าพ อค าวาณิ ช และเป นหลั กฐานถึ ง การเข ามาติ ด ต อค าขายของ
ชาวอินเดียโบราณที่เดินทางขามมหาสุมทร เขามาในตั้งถิ่นฐานบานเรือนในสุวรรณภูมิเพื่อแสวงโชค และเผยแพรวัฒนธรรม
จากการคาขายในโลกใหม ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิโลกแหงความอุดมสมบูรณ
3. บทสรุป
สัญลักษณ ความหมายตามพจนานุกรมไทยฉบับของราชบัณฑิตยสถาน คือ “เครื่องหมาย” แตในความเขาใจของ
มนุษยทุกชนชาติ สัญลักษณ คือ รูปแบบของเครื่ องหมายที่ถูกกําหนดตัวตนขึ้น และถูกใหนิยาม ที่อาจจะมีทั้งการจํากั ด
ขอบเขตของความหมาย หรือไมสามารถจํากัดเจาะจงอันใดได ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของความเขาใจ และขอตกลง
สําหรับการใชงานของกลุมชนในชวงเวลานั้น ดังนั้นสัญลักษณแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ หมายถึง รูปแบบที่กําหนดขึ้น
เปนสัญลักษณตามความเชื่อและศรัทธาในทางศาสนาที่นํามาซึ่งความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ สัญลักษณดังกลาวจึงมี
ความเกี่ยวพันกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจา ดังนั้นสัญลักษณที่เปนมงคลดังกลาวจึงรวมไปถึงสิ่งที่เปนเครื่องใช หรือเกี่ยวของ
กับเทพเจา ชาวอินเดียเปนนักเดินเรือ และนักแสวงหาโชคทางทะเล ดินแดนสุวรรณภูมิมีกลาวไวในเอกสารหลักฐานของทั้ง
อินเดีย และดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาเปนดินแดนแหงความมั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ ดังนั้นนักเดินทาง และพอคา
รวมทั้งนักบวชจากอินเดียจึงเดินทางเขามาในสุวรรณภูมิ ความหวาดกลัวภยันตราย และเสี่ยงโชคจากการเดินทางไปในครั้งนี้
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กอใหเกิดความศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่จะชวยปดเปาภยันตราย และนํามาซึ่งความมั่งคั่ง ใหแกบรรดาพอคา และ
นักบวชที่เดินทางมา จึงไดนําเครื่องราง และสัญลั กษณศักดิ์สิทธิ์ และเปนมงคลพกติดตัวมาดวย สัญลักษณดังกลาว ไดแ ก
พระลักษมี และกุเวรหรือชัมภล สัญลักษณมงคลทั้งสอง จึงปรากฎในงานประติมากรรม ในสมัยทวารวดี ที่เปนแผนดินเผาทั้งที่
เปนหนาเดียวหรือสองหนาแกะเปนภาพนูนรูป คชลักษมี และกุเวร ในสุวรรณภูมิเรียกชื่อกุเวรแตกตางกันออกไป เชน ชัมภล
เวสสุวรรณ และธนบดี รูปมงคลที่พบนิยมทําเปนแผนพิมพดินเผา แกะสลักรูปนูน สันนิษฐานวาใชในพิธีกรรมทางศาสนา หรือ
ใชเพื่อความเปนมงคล โดยแกะสลักบนสิ่งของเครื่องใช เชน รูปคชลักษมีบนฝาจุกเครื่องหอม และสันนิษฐานได วาสัญลักษณ
มงคลเหลานี้เปนรูปแบบเครื่องรางที่ไดรับความนิยมสูงสุดของพอคาชาวอินเดียในสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 - 11) และ
หลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12 - 13) ทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ – ฮินดู และพุทธศาสนา โดยนิยมพกติดตัวเมื่อเดินทางไป
คาขายยั ง ตางแดน เพื่ อหวัง ความร่ํ ารวยทางการค า และได กลายมามี อิทธิ พ ลต อความเชื่อของผู ค นในแดนสุ วรรณภู มิ
จวบจนกระทั่งปจจุบัน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” โดยวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คื อ เพื่อศึกษาศักยภาพของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย และเพื่อ
สรางแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียสูกลยุทธของการประชาสัมพันธเ พื่อการ
ทองเที่ยวใหเปนรูปธรรมและสามารถนํามาปรับใชไดจริงในอนาคต กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษา พบวา ศักยภาพของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย พบวา การเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดียมีความสะดวกสบาย
เนื่องจากอยูในวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยูกลางใจเมืองนครปฐม และบริเวณใกลเคียงมีที่พัก รานอาหาร ที่จอดรถ
ที่พอเพียงตอการรองรับนักทองเที่ยว ในสวนของรูปแบบการประชาสัมพันธของพิพิ ธภัณฑฯ พบวา มีวิธีการประชาสัมพันธ
ที่หลากหลายชองทาง ทั้งการประชาสัมพันธบนสื่ออินเทอรเน็ต หรือการตีพิมพซึ่งเปนชองทางการสงขาวสาร และแนวทาง
กลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑฯ พบวาควรจัดใหมีกิจกรรมประกอบการประชาสัมพันธเพื่อดึง ดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมมากขึ้นและควรประชาสัมพันธรวมกับองคพระปฐมเจดีย เชน สรางคูมือทองเที่ยวรวมกัน
คําสําคัญ: กลยุทธการประชาสัมพันธ ประสิทธิผลดานการทองเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
Abstract
This research focused on a public relationship for tourism effectiveness of Phra Pathom Chedi
National Museum, Muang, Nakhon Prathom. There were three objectives. The first objective was to study
the potentiality of Phra Pathom Chedi National Museum. The second was to study the style of Phra Pathom
Chedi National Museum’s public relations. The third objective was to create the guidelines for the public
relationship strategies of Phra Pathom Chedi National Museum. A sample in this research was 25 people.
An in-depth interview was applied to collect a data. This research found that the museum has a potentiality.
Tourists felt comfortable when visited this place. It is easy for access because it is located in the center
of city. Moreover, there are a lot of hotels around this place. Part of public relations, there is a variety of
channels such as internet, document and media. Finally, this research found that this destination should
add more public relations activities to attract the tourists and look for a networking to do a guide book.
Keywords: public relations strategies, tourism effectiveness, Pathom Chedi National Museum
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บทนํา
การประชาสัมพันธเปนสวนสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เนื่องจากงานประชาสัมพันธเปนงานสื่อ
สัมพันธที่มีความสําคัญ เพราะการประชาสัมพันธจะเปนสวนชวยที่สําคัญของการสงเสริมหนวยงานและองคกรตาง ๆ และยัง
ชวยใหเกิดความเขาใจความรวมมือกันในหลายฝาย การประชาสัมพันธไมไดเปนเพียงแคความนาเชื่อถือขององคกรและสินคา
เพียงอยางเดียว แตการประชาสัมพันธนั้นไดเขามามีบทบาทในเชิงรุกทางดานการตลาดและการเพิ่มยอดขายแกองคกรดวย
และเปนหนึ่งในสวนประสมทางการตลาดซึ่ง มีความสํา คัญอยางหนึ่งขององคกรที่นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดย
พนักงานขายและการสงเสริมการขาย ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ สวนใหญก็ลวน
แลวแตใชการสื่อสารการประชาสัมพันธมาใชในการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดอยางแพรหลาย รวมถึงหนวยงานดานการ
ทองเที่ยวเองก็ไดใชเครื่องมือการสื่อสารตาง ๆ รวมถึงใชกลยุทธทางการประชาสัมพันธมาใชเปนเครื่องมือในการกระตุนการ
ท อ งเที่ ย วด ว ย เนื่ อ งจากป จ จุ บั น การประชาสั ม พั น ธ เ ป น การโฆษณาทางการตลาดที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
(นันทวัน พรหมผลิน อางใน http://www.baanjomyut@yahoo.com, สืบคนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559) การลงทุนดาน
การประชาสัมพันธเปนการลงทุนที่คุมคา ดังนั้นกลยุทธในการสื่อสารการประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งจาเปนที่จะตองนามาใชเปน
แนวทางในการที่จะชวยใหการประชาสัมพันธเกิดผลดีมากที่สุด (ชัยนันท นันทพันธ , 2548 : 17)
กลยุ ท ธ การสื่ อสารการประชาสั ม พั น ธ เ ป น วิ ธี การประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ส วนช ว ยสร างความร ว มมื อ ทางด านการ
ประชาสัมพันธ ในสวนของการทองเที่ยวนั้นการใชกลยุทธการสื่อสารการประชาสัมพันธถือวามีบทบาทและความส ำคัญเปน
อยางยิ่ง มีการใชอยางแพรหลายและมีการกระจายอยางรวดเร็ว ในขณะนี้ถือวาการสรางกลยุทธในการประชาสัมพันธเปนสิ่ง
สำคัญที่จะชวยเพิ่มการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวใหเขามายังแหลงทองเที่ยวและเนื่องจากกลยุทธจะเปนวิธีที่ทาใหเกิดความ
รวมมือ ในการทำกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําไปสูการยอมรับวิธีปฏิบัติใหแพรกระจายไปอยางกวางขวางและตอเนื่อง แต
ตองอาศัยสื่อตาง ๆ ที่หลากหลายและจะตองมีแผนการสื่อสารอยางเปนขั้นตอนและ มีกลวิธีที่เหมาะสม และเปนกระบวนการ
ในการวางแผนการปฏิ บั ติ ใ ห ส ำ เร็ จผ านข อมู ล ข าวสารที่ นาเชื่ อ ถื อ หากมี วิธีที่ เ หมาะสมแล วก็ จะทาให การสื่ อ สารการ
ประชาสัมพันธเกิดประสิทธิผล การที่จะใชกิจกรรมและสื่อตาง ๆ ทางการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูและความเขาใจที่
ถูกตอง และเกิดความรวมมือรวมใจกัน จะตองใชกิจกรรมที่แปลกใหมแตอยูในกลุมที่เปาหมายสามารถรับได โดยใชกลยุทธใน
การประชาสัมพันธจากเดิมใหมีความแปลกใหม มีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม (วิรัช ลภิรัตนกุล , 2544 : 54-55)
จังหวัดนครปฐมได ใหความสํ าคัญในส วนของการประชาสัมพันธโดยเฉพาะในดานการกระตุนการทองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑประจําจังหวัด มีการยกการประชาสัมพันธใหมีบทบาทสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว อีกทั้งมีการ
จัดงานเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ทั้งงานเทศกาลอาหาร ผลไม และของดีจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยัง
มีแหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถาน ประวัตศาสตร วัฒนธรรม เชน ตลาดน้ําลําพญา ทัวรสุขภาพหลวงพอเปน สนามกอลฟที่
มีคุณภาพและอยูไมไ กลจากกรุงเทพฯ รวมถึง โบราณสถานที่เปนแลงทองเที่ย วที่มีชื่อเสียงของจัง หวัดนครปฐม เชน เจดี ย
พระประโทน องคพระปฐมเจดียและแหลงที่เก็บรวมรวมโบราณวัตถุทางประวัติศาสตรของจังหวัดนครปฐมที่มีมาตั้งแตสมัย
ทวารวดี และเป น แหล ง ศึ ก ษาทางประวั ติ ศ าสตร ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระปฐมเจดี ย อ า งอิ ง จาก
(http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=30170&filename=index สืบคนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ตั้งอยูทางดานทิศใตในบริเวณวัดพระปฐมเจดียเปนอาคารทรงไทย-ประยุกต
2 ชั้น ภายในเปนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่รวบรวมไดในระยะแรก ๆ ไดฐานะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในความดูแลของกรม
ศิลปากรในป พ.ศ. 2477 เมื่อจํานวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้นอาคารหลังเดิมจึงคับแคบไมเพียงพอตอการจัดวาง ในป พ.ศ.
2510 กรมศิลปากรจึงไดรับงบประมาณใหสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปจจุบันขึ้นและเคลื่อนยายโบราณวัตถุจากหลังเดิม
มาจัดแสดงไวที่นี่โดยโบราณวัตถุสวนใหญเปนหลักฐานในสมัยทวารวดี โดยดานในจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี จัดแสดง
เกี่ยวกับการแนะนําลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมาของดินแดนแหงนี้ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกอน
ประวั ติศ าสตร การติ ด ต อรั บ พุ ทธศาสนาและวั ฒ นธรรมจากอิ นเดี ย เข ามาผสมผสานกั บความเชื่ อและวั ฒ นธรรมท องถิ่ น
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ภาพปูนปนรูปชาวตางประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม จัดแสดงเรื่องราวดานศาสนาและความเชื่ อของ
ชุมชนทวารวดีที่นครปฐมสะทอนผานงานศิลปกรรม ประเภทตาง ๆ โบราณวัตถุที่จัดแสดงในสวนนี้ประกอบดวย ชิ้นสวน
สถาปตยกรรมและประติมากรรมประเภทตาง ๆ เชน พระพุทธรูป ภาพสลักเลาเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปนเรื่องชาดกประดับ
ฐานเจดียและธรรมจักร และเรื่องราวของนครปฐมหลังความรุงเรืองสมัยทวารวดี จนถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวฯ โปรดเกลาใหป ฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย และเปนงานสํา คั ญที่สืบเนื่องตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนชวงที่นครปฐมไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมณฑลนครชัยศรี และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหกอสรางพระราชวังสนามจันทรขึ้นเมืองนครปฐมไดรับการพัฒนาเรื่อยมาอางอิงจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม, (http://www.nkppao.go.th,สืบคนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
ในปจจุบันนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวศึกษาประวัติศาสตรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียยังมีจํา นวน
ไมมากและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียยังไมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไมไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว จาก
การศึกษาของ ชนกนันท สถิตเสถียรวงศ และคณะ , (2558:3) เรื่องแนวทางการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ
ปฐมเจดีย พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมายังองคพระปฐมเจดีย เพื่อมาสักการะพระรวงโรจนฤทธิ์ ชื่นชมความงดงาม
ขององค พระปฐมเจดีย เทานั้น นักทองเที่ ยวส วนใหญ ยัง ไมท ราบวามีพิพิ ธภั ณฑที่ จัดแสดงเรื่ องราวทางประวัติ ศาสตร และ
วัฒนธรรมอยู ภายในวัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร เนื่องจากทางดานของพิ พิธภั ณฑ ฯ ยัง ไมมี การจัด การเผยแพร การ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางจริงจัง
ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติสาสตรดังกลาวจึง จัดทําการวิจัย
กลยุ ทธการประชาสัมพั นธ เพื่อประสิท ธิผลทางดานการท องเที่ย วพิพิ ธภั ณฑส ถานแห งชาติพ ระปฐมเจดี ยขึ้ น เพื่อเปนการ
กระตุนการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียใหเปนสถานที่ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
2. ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
3. เพื่อสรางแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. ขอบเขตดานเนื้อหา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร กลยุทธการสื่อสารการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลหลัก จํานวน 25 คน ประกอบดวย 1) เจาหนาที่
และบุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จํา นวน 2 คน 2) พระสงคและสามเณรวัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จํานวน 5 รูป 3) ประชาชนในชุมชน จํานวน 9 คนและ 4) นักทองเที่ยว จํานวน 9 คน
4. ขอบเขตดานเวลา เดือนมิถุนายน เดือนธันวาคม -2559
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย โดย
เนนที่ กิจกรรมการทองเที่ยวในพิ พิธภั ณฑสถานแหงชาติพ ระปฐมเจดีย เปนหลัก สรางเครือข ายการประชาสัมพั นธร วมกั บ
หนวยงานอื่น ๆ สรางสื่อประชาสัมพันธบนอินเตอรเน็ต
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

กรอบแนวคิด
พื้นที่ศกึ ษา
- บริบทพื้นที่
- ทรัพยากรทองเทีย่ ว
- รูปแบบการทองเที่ยว
- ศักยภาพการทองเที่ยว
- การมีสวนรวมของชุมชน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
- แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
- แนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น
ดานการประชาสัมพันธ
- แนวคิดการทองเทีย่ วเพือ่ พัฒนาเปน

กระบวนการดําเนินงาน
- เก็บขอมูลจากประชากร และกลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- ทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- เก็บรวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล

กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผล
ด า นกา รท อ ง เที่ ย ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถ า น
แห งชาติ พระปฐมเจดีย ตํ าบลพระปฐม
เจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของกลยุทธการประชาสัมพันธ
นพดล วศินสุ นทร อ างใน (http://www.johnnopadon.blogspot.com, สืบคนเมื่อวั นที่ 15 กันยายน 2559)
ไดกลาวไววากลยุทธการประชาสัมพันธ คือ การตัดสินใจวางแผนการประชาสัม พันธอยางมีระบบ มีทิศทางมีกระบวนการ
ประชาสัมพันธที่ชัดเจน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดในอนาคตโดยอาศัยการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของทุกฝ าย กลยุ ทธการประชาสัมพั นธจึง เปนสิ่งที่หนวยงานจะดํ าเนินการเพื่อใหบ รรลุเปาหมายโดย
กลยุทธการประชาสัมพันธจะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาจากสภาพแวดลอมโดยรวมแหงความสําเร็จที่สําคัญจะตองพิจารณา
วาในการที่จะทํ าใหบรรลุเปาหมายแตละอย างไดนั้นจําเป นตองมี ปจจัยใดบางที่ มีผลตอความสํ าเร็จ และเราจําเป นตองทํ า
อยางไร จึงจะไปสูจุดนั้นได
สิงหชัย นามภัย อางใน (http://www.thenewpinkmarketing.com, สืบคนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559) กลยุทธ
การสื่อสารการทองเที่ยว คือ การสื่อสารกับนักทองเที่ยวที่ออกมาในรูปแบบของการ ประชาสัมพันธโดยเนนไปที่เปาหมายของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานเปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณมีการ
วางแผนการดํ า เนิ นงานมาเป นอย างดี เ พื่อกระตุนความสนใจของนั กท องเที่ ยวเชนการทองเที่ ย วแห งประเทศไทยที่ มีการ
นําเสนอสื่อเพื่อการประชาสัมพันธทั้งทางดานหนาของเว็บไซตหรือสื่อโฆษณา เปนตน
วิจิตร อาวะกุล, (2541 : 205) ไดกลาวไววากลยุทธในการประชาสัมพันธเปนศิลปและเปนศาสตร ของการพัฒนา
ทรั พยากรที่ มีอยู การใช การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม จิ ตวิ ท ยาเพื่อใหสิ่ ง เหลานี้ มาเปนตั วช วยให เกิ ดการสนั บสนุ นเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นอยางสูงสุดตอนโยบายของหนวยงานที่ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจกับผลที่จะไดรับ
มีการใหการสนั บสนุนแบบเปนหมูคณะเปนที่จะเปนการเพิ่มโอกาส ใหผลที่ จะไดรับมีโอกาสเกิดความประสบความสําเร็ จ
มากกวาโอกาสเกิดความเสียหายใหมากที่สุด
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สรุปกลยุทธจะใชเปนกลไกในการดําเนินงานเพื่อความเปนจุดเดนหรือความแปลกใหมใหเกิดความนาสนใจมาเปน
แรงกระตุนในการใชสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของประเทศไทยใชสื่อการประชาสัมพันธที่ หลากหลายรูปแบบไมวาจะ
เปนผานระบบอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน เปนตน จะออกมาเปนกิจกรรมทองเที่ยวตาง ๆ และรูปแบบการทองเที่ยวดึงจุดเดน
เอกลักษณของแตละที่ออกมาเพื่อเปนการกระตุนความสนใจของนักทองเที่ยวนั่นเอง กลยุทธการสื่อสารการทองเที่ยว คื อ
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางมีระบบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกับหนวยงานเปนการสรางกลยุทธทางการ
ประชาสัมพันธที่เนนไปตามกระแสหรือคานิยมทางการตลาดเพื่อนํามาเปนสิ่งเราใจและจะทําใหเกิดความสนใจในนโยบายหรือ
วัตถุประสงคที่หนวยงานตองการและจะทําใหหนวยงานมีความสําเร็จในเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้นไปในระยะยาวเพราะมีการ
วางแผนงานอยางเปนระบบและเนื้อหาสามารถแกไขได
2. ความสําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธ
จินตวี ร เกษมศุ ข อ างใน (http://www.stou.ac.th, สื บค นเมื่ อวันที่ 15 กั นยายน พ .ศ .2559) ได กลาวไว วา
ความสํ าคั ญของกลยุ ทธการประชาสัม พันธ หมายถึ ง วิ ธีการที่จะสร างความร วมมือในการทํากิ จกรรมเพื่ อจะนํ าไปสูค วาม
หลากหลายและความตอเนื่องทําใหสื่อการประชาสัมพันธมีขั้นตอนในการทํางานที่ดีและมีความนาสนใจมีการเลือกใชสื่อที่มี
ความนาสนใจมีความรูสึกเขาใจในเนื้อเนื้อหาซึ่งจะเปนเนื้อหาที่ถูกตอง ปลูกจิตสํานึก โนมนาวใหเห็นดวยคลอยตามตลอดจน
เกิดความรวมมื อโดยจะต องมี ความคิดที่ สรางสรรคใหเ กิดแรงดึง ดูดและความประทับ ใจแกผูที่ม าใช สื่อการประชาสั มพันธ
ดังกลาว
สาวิตรี ชีวสาธน อางใน (http://www.teacher.ssru.ac.th, สืบคนเมื่อวันที่15 กันยายน 2559) ความสําคัญของ
กลยุทธการประชาสัมพันธ หมายถึงรักษาชื่อเสียงการยอมรับการสนับสนุนและความสัมพันธ อันดีระหวางองคการและกลุม
ประชาชนเปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร เปนกระบวนการที่เกิดจากการวางแผนที่เหมาะสมและมีการติดตามผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนระบบมีความถูกตองจริงใจมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการรับรู
ความคิดเห็นทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร
ทัศนี คุมนุดสิงห อางใน (http://www.gotoknow.org, สืบคนเมื่อวันที่15 กันยายน 2559) ไดกลาวไววาความ
สําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธ หมายถึงกลยุทธการประชาสัมพันธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนา
ตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ ใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห
บริบ ทและสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานเปนประเด็ นสํ า คัญ มีค วามเป นตัวเองมากขึ้ น รั บผิ ดชอบต อความสําเร็จและ
ความลมเหลวของตนเองมากขึ้น “กลยุทธ” ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหม ๆ ที่ไมผูกติดอยู กับปญหาเกาในอดีตไมเอา
ขอจํากั ดทางด านทรัพ ยากร และงบประมาณ มาเปนข ออาง ดังนั้นกลยุทธป ระชาสั มพันธจึงเปนการวางแผนแบบทาทาย
ความสามารถ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง จึงเปนการวางแผนพัฒนา
ที่ยั่งยืน
สรุปไดวาการใชกลยุทธชวยในเรื่องการประชาสัมพันธนั้นมีความสําคัญหลากหลายซึ่งถือวามีความสําคัญเปนอยาง
มากเพราะกอนที่ จะมาเปนกลยุทธ ตองมี การวางแผนและการกํ า หนดจุดประสงค ขึ้นมากอนเพื่อให การพั ฒนานั้ นเปนไปใน
รูปแบบที่มั่นคงและมีความทันสมัยเพิ่ มมากยิ่งขึ้นการนํากลยุท ธมาใชในการประชาสัม พันธเพื่อการทองเที่ยวมีความสํา คั ญ
อยางเห็นไดชั ดเจนเพราะมี การวางแผนการทํา กลยุทธ มาใหเ ขากับ สภาพแวดล อมเป นอย างดีเหมาะกั บการพั ฒนาสื่อการ
ประชาสัมพันธไปไดในทุกยุคทุกสมัยและจะชวยในการสรางแรงบันดาลใจจนทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการประชาสัมพันธ
จนเกิดผลสําเร็จและเกิดความรวมมือ รวมใจในการใหผลตอบรับที่ดีตอนโยบายของหนวยงานอีกดวย
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3. ความสําคัญของการประชาสัมพันธ
สุชาดา แสงดวงดี, (2542:46) ไดสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญของการประชาสัมพันธวาการประชาสัม พั นธเปนการ
ดําเนิ นงานเพื่ อสรางความสั มพั นธ อันดี ระหวางสถาบั นและกลุม ประชาชน มุง หวัง ผลระยะยาวและยั่ งยื น หากมีวิธี การที่
เหมาะสมในการประชาสัมพันธจะทําใหมีบทบาทสําคัญในการชวยแกปญหาความไมเขาใจ ความขัดแยงภายในและภายนอก
องคกร
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, (2556:22) กลาววา การประชาสัมพันธมีความสําคัญตอการดําเนินงานของหนวยงาน
องคกร สถาบั น บริ ษัท หางราน มู ลนิ ธิ และสมาคมตาง ๆ ซึ่ ง หน วยงานที่มี อยูดั งกล าวนี้ เปนส วนหนึ่ ง ของระบบสัง คม
จึง จํ าเป นอย างยิ่ ง ที่ จะต องมี การปฏิ สัม พั นธ กัน )interaction) ซึ่ ง อาจจะต องมี การกระทบกระเทื อนตอสั งคม และใน
ขณะเดียวกันทัศนคติและพฤติกรรมของสังคมก็อาจสงผลกระทบตอการทํางานของหนวยงาน องคกร สถาบัน ฯลฯ เชนกัน
ลักษณา สตะเวทิน, (2542:8) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธวา มีบทบาทและความสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบันไมวาจะ
เปนหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือหนวยงานประเภทอื่น ๆ เพราะหนวยงานเหลานี้จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารกับประชาชน
โดยมุงหวังใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดี กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง มีทัศนคติที่ดีตอทั้งองคกรและประชาชน
สรุป คือ การประชาสัมพันธมีความสําคัญตอหนวยงานและองคกรทุกองคกร เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนการ
เผยแพรภาพลักษณที่ดีของหนวยงานหรือองคกรใหไปแสดงสูสายตาและความรูสึกของประชาชนและเปนการปรับทัศนคติที่มี
ตอองคกรใหเปนไปในทางที่ดีตามที่องคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ ตองการซึ่งการลงทุนกับการประชาสัมพันธนั้นเปนการลงทุนที่
คุมคาโดยเปนการหวังผลระยะยาว
4. ความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นบานวัดมวง , (2539:11) ไดกลาวไววา พิพิธภัณฑสถานมีความสําคัญโดยตรงตอการศึกษา
นอกระบบหรือนอกตํารา มีบทบาทเปนอยางมากตอการศึกษา เปนแหลงรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกาแกมาตั้งแสดงให
คนไดรูถึงความเปนมาของวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (http://library.tru.ac.th, สืบคนเมื่อวันที่
20 กันยายน 2559) การศึ กษาในพิพิ ธภัณฑมี สวนชวยส งเสริม ใหเ ด็กใชค วามคิด ใช เหตุผล สรางทัศ นคติ ที่ดี และสราง
ความรูสึกเราความสนใจในวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหความรูความเขาใจในขอเท็จจริง ฝกทักษะในการศึกษาคนควา มีความคิด
พิจารณารอบคอบกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางนิสัยใหตื่นตัวในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา
อารียา บุญทวีและคณะ , (2556:1-2) ไดกลาวถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไววา พิพิธภัณฑเปนแหลง
ความรูที่ประกอบดวยองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะ มานุษยวิทยา ชาติพันธวิทยาและวัฒนธรรมที่มีการ
ดําเนินงานโดยยึดหลักวิชาการดานพิพิธภัณฑสถานวิทยา และเทคนิค พิพิธภัณฑ เปนสถานที่ที่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของ
คนในชาติ แ ละนานาชาติ แ ละยั ง ต องเป นสถานที่ ท องเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมของชาติ แ ละมีห น าที่ ในการจัด ตั้ ง และพั ฒ นา
พิพิธภัณฑสายอื่น ๆ ดวย
สรุปความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดวา เปนสถานที่ที่มีความสําคัญในดานของการเปนสถานที่ใหความรู
ในดานคุณคาและประวัติศาสตรของชาติ เปนแหลงที่มีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับ พิพิธภัณฑประเภทอื่น ๆ ในดานของการให
คําแนะนําปรึกษาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ และยังมีความสําคัญ เนื่องจากเปนแหลงศึกษาตลอดชีวิต เปนสถานที่สําหรับศึกษาที่
ไดความรู ชมความงาม สัมผัสถึงคุณคาทาง ประวัติศาสตร และยังเปนสถานที่ที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินในการศึกษาอีกดวย
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วิธีดําเนินการศึกษาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดีย เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการวิจัย วิธีการวิจัยที่เลือกใช คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บขอมูลรูปแบบ
ตัดขวาง (Cross-section Design) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลจากประชากรทีศ่ ึกษาเพียงครั้งเดียวแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหกลยุทธ
การประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 1) เจาหนาที่บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
จํานวน 2 คน โดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 2) คณะพระสงฆ สามเณรในวัด พระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร
จํานวน 5 รูป โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) 3) นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยววัดพระปฐมเจดีย
จํานวน 9 คน โดยใชวิธีการเลือกสุม 4) ผูประกอบการรานคาบริเวณรอบ ๆ องคพระปฐมเจดีย จํานวน 9 ราน โดยใชวิธีการ
เลือกสุมแบบเจาะจง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณแบบเชิงลึก เปนการสัมภาษณรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยการใช
ประเด็นแนวคําถามกวาง ๆ เพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องอยางมีเปาหมาย โดยจะสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลถูกตองตาม
ความจริง ตามประเด็น ดังนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของแหลงทองเที่ยว 2) ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ 3) ทรัพยากรการทองเที่ยว
4) รู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรการท องเที่ ย วในพื้ น ที่ 5) ศั กยภาพการท อ งเที่ ย วในพื้ นที่ 6) ด านการบริ ก าร
7) การประชาสัมพันธ 8) กลยุทธการประชาสัมพันธ
4. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย นําขอคําถามจากแบบสัมภาษณเชิงลึกที่ไดสรางแลวนําไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง ไดแก ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขั้นตอนที่ 2 เขียนนิยามปฏิบัติการจากการศึกษาขอที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมเนื้อหาและสอดคลอง ขั้นตอนที่ 4 นําแบบ
สัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา ขั้นตอนที่ 6
นําแบบสัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล
5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยแบง ดังนี้ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
รวบรวมโดยใช แ บบสั ม ภาษณ ที่ ไ ด ม าจากแบบสั ม ภาษณ การสั ง เกตการณ มี ก ารศึ ก ษาและสํ า รวจสถานที่ จ ริ ง คื อ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวของคือ เจาหนาที่ ผูประกอบการรานคา
ภายในองคพระปฐมเจดีย และนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย หรือ นักทองเที่ยวที่เขามา
สักการะพระรวงโรจนฤทธิ์ โดยมีวิธกี ารตอบแบบสัมภาษณเพื่อนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะหประมวลผล 2) ขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) รวบรวมโดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ บทความจากหองสมุด วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร อินเทอรเน็ต
และ วรรณกรรมทีเกี่ยวของ
6. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสัมภาษณทไี่ ดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา ตามวัตถุประสงคคําถามวิจัย เพื่อใหทราบถึง
สภาพ ที่ตั้ง ประวัติ ทรัพยากรในพื้นที่ ทรัพยากรทองเที่ยว การผลิตสื่อประชาสัมพันธและปญหาที่เกิดขึ้นในการสรางสื่อใน
การประชาสัมพันธ เพื่อจะนําขอมูลที่ได ไปจัดทํา สื่อการประชาสั มพันธให เปนที่รู จักของนั กทองเที่ ยวและสามารถดึงดูดให
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียมากขึ้น โดยมีประเด็นการสัมภาษณ และนําขอมูลที่
ไดมาเสนอในรูปแบบความเรีย ง มีรูปภาพประกอบเพื่อใหเข าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห งชาติพระปฐมเจดียไดงายมาก
ยิ่งขึ้นและนําไปใชในการใหขอมูลนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวสนใจและเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ
ปฐมเจดีย เกิดเปนรายไดของคนในทองถิ่นที่นําสินคามา จําหนายในบริเวณองคพระปฐมเจดีย
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7. การดําเนินงานวิจัย
กิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย (ป พ.ศ.2559)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ศึกษาประเด็นปญหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว
สํารวจเบื้องตนเพื่อคัดเลือกสถานที่ทองเที่ยว
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การติดตอหนวยงานและรวบรวมขอมูลที่จําเปน
ลงพื้นที่เก็บขอมูลในการทําวิจัย
การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลขอมูล
สรุปผลของขอมูลและเขียนรายงาน
สรุปผลการศึกษาการวิจัย
จากการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนพิพิธภัณฑสถานในความดูแลของกรม ศิลปากร เปด
ใหเข าชมอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ .ศ .2514 เปนสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ สมัยทวารวดีของจังหวั ด
นครปฐม ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ และมีธรรมจักรอายุกวา 1,200 ป แบงการจัดแสดงเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1
แนะนําลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร การติดตอรับ
พุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย ภาพปูนปน ชาวตางประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม สวนที่ 2 เปน
เรื่องศาสนาและความเชื่อของ ชุมชนสมัยทวารวดีในนครปฐม สะทอนผานงานศิลปะตาง ๆ เชน พระพุทธรูป ภาพสลักเลา
เรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปนเรื่องชาดกประดับฐานเจดียและธรรมจักร และสวนที่ 3 ความรุงเรืองสมัยทวารวดี โบราณวัตถุที่
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียทุกชิ้นเปนสิ่งที่หาดูไดยาก เนื่องจากวาเปนสิ่งของที่แสดงถึง อดีต และมี
เพียงไมกี่ชนิ้
การทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีเจาหนาที่และคนในชุมชนบริเวณรอบ ๆ ใหการสนับสนุน
สงเสริมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและการทองเที่ยวทางศาสนาใหนักทองเที่ยวตางถิ่นเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ในสวนของความสอดคลองกับสิ่งที่มีอยูเดิมใน
พื้นที่ ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียนั้นมีการจัดการ พื้นที่ไดอยางมีระเบียบและมีความสอดคลองกับทรัพยากร
ของวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารและมีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ในพื้นที่โดยมีการจัดวางรูปแบบและมีการ
นําเสนอกอนมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ
การเดินทางมาทองเที่ยวมายังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีความสะดวกมากในการเดินทางมาทองเที่ยว เนื่องจากที่
กลาววาเปนพิพิธภัณฑที่มีที่ตั้งอยูในบริเวณองคพระปฐมเจดีย ซึ่งอยูใจกลางเมืองนครปฐม จึงมีรถ โดยสารผานหลายสาย และ
มีความสะดวกในดานของเสนทางคมนาคมคอนขางมากหากตองการมาทองเที่ยว โดยรถสวนตัว ในสวนของสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยวเปนอยางดี มีพื้นที่จอดรถ รานอาหาร เพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว
มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อกระตุนการ ทองเที่ยวในพื้นที่อยางตอเนื่อง
ด า นการประชาสั ม พั น ธ นั้ น การประชาสั ม พั น ธ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระปฐมเจดี ย ใ นป จ จุ บั น เป น
การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตซึ่งเปนเว็บไซตรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งขอมูลในขาวการ ประชาสัมพันธ
ของพิพิธภัณฑนั้นเปนขอมูลที่คอนขางเกาและมี ขอมูลทางการทองเที่ยวคอนขางนอย ซึ่งในสวนของการประชาสัมพันธนั้น
ขอมูลที่ทันสมัยและมีความเปนปจจุบันอยูตลอดเวลายอมมีความสําคัญไมนอย ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจึงตองมีการแกไข
การประชาสัมพันธโดยจะตองมีการแกไขตั้งแตจุดแรกในเรื่องของ งบประมาณสนับสนุนในดานของการประสัมพันธทางการ
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ทองเที่ยว การจัด หาผู ที่มีค วามรูความสามารถเฉพาะทางมาทํ า การประชาสัมพั นธ การจั ดหาเจาหนาที่บุค ลากรที่มี หนาที่
เฉพาะในการประชาสัมพันธและอั พเดท ขอมูลขาวสารมาประจําที่พิ พิธภัณฑฯ และสุด ทายจะตองไดรับ ความรวมมือจาก
บุคคลในองคกรทุก ๆ ฝาย เพื่อเปนการแกไขปญหาดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
อภิปรายผลการศึกษาการวิจัย
คณะผู วิจัย ได อภิป รายผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการสง เสริ มและการประชาสั มพั นธพิ พิ ธภั ณฑสถานแห งชาติ
พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
วัต ถุ ป ระสงค ที่ 1 เพื่อศึ กษาศั กยภาพของพิพิ ธภั ณฑสถานแห ง ชาติพ ระปฐมเจดี ย จากการวิ เ คราะห พบว า
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติพระปฐมเจดียมีความโดดเด นเฉพาะของพื้นที่โดยเป นสถานที่ เก็บโบราณวัตถุที่ มีความสํ า คัญของ
จังหวัดนครปฐมที่มีมาตั้งแตสมัยทวารวดี มีความสะดวกในการเขาถึง ที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก มีคุณภาพดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนดานทัศนียภาพของภูมิทัศนการจัดแสดง และมีกิจกรรมรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จากการวิเคราะห
พบวา พิพิธภั ณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดี ย มีวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลายชองทาง ทั้งการประชาสัมพันธบนสื่ อ
อินเทอรเน็ตหรือการตีพิมพซึ่งเปนชองทางการสงขาวสารที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ทั้งยังเปนสื่อสังคมที่กวางขวางและ
รวดเร็วในการกระจายขอมูลขาวสาร วิธีการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑมีการโนมนาว ชักจูง ใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยว
ชม ทั้งการจัดนิทรรศการชั่วคราว การมีกิจกรรมในขณะเขาชมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของการเขา
ชม นอกจากการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ แลว ยังมีการประชาสัมพันธผานสื่อบุคคลดวย โดยเจาหนาที่ผูดูแลพิพิธภัณฑ
มีวิธีการพู ด ที่ ดี สร างความประทับ ใจ สรางแรงจู ง ใจและโน ม นาวให นักท องเที่ ยวมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ตอการเข าชม รวมไปถึ ง
การปลูกจิตสํานึกในคุณคาของมรดกทางประวัติศาสตร และชักชวนใหนักทองเที่ยว ช วยกันเผยแพรความรู บอกตอ และ
กลับมาเที่ยวชมอีก ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช ลภิรัตนกุล, (2544 : 36) กลาววา การประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคเพื่อการสราง
ชื่อเสียง ความรู ความเขาใจรวมกันและสัมพันธภาพใหเกิดกับหนวยงาน ประชาชนผูเกี่ยวของดวยระบบการสื่อสารสองทาง
และตรงกับจิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ, (2544 : 18) กลาวไววา เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศใหเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยและเพื่อเปนการสรางชื่อเสียงและภาพพจนใหแกองคกร
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสรางแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จากการ
วิเคราะห พบวา มีแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดีย ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพโดยเนนไปที่กิจกรรมการทองเที่ยวในพิพิธภัณฑเปนหลักและใสแผนที่ พิพิธภัณฑฯ
ลงบนสื่อนั้น ๆ 2. สรางคูมือทองเที่ยวรวมกันกับองคพระปฐมเจดียซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป นที่รูจัก อยาง
กวางขวาง โดยในคูมือนําเที่ยวนั้น ประกอบดวย ขอมูล เกร็ดความรู แผนที่พิพิธภัณฑฯ และอื่น ๆ 3. จัดหาเจาหนาที่ที่มี
ความรูความสามารถทางดานการใชสื่อการประชาสัมพั นธมาประจํ า ในหนวยงานเพื่อดูแ ลในดานการอัพเดทขอมูลขาวสาร
โดยเฉพาะ 4. สรางเครือขายการประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุน 5. สรางสื่อประชาสัมพันธบน
อินเตอรเน็ต โดยจะตองใหเจาหนาที่พิพิธภัณฑที่มีหนาที่ดูแลเฉพาะในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมตลอดเวลา
สื่ออินเตอรเน็ต เชน Facebook, Instagram, twitter, webpage เปนตน โดยการประชาสัมพันธ ตาง ๆ จะตองมีกานํ า
กิจกรรมทางการทองเที่ยวมาเปนองคประกอบ
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาผลการใชกลยุทธการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียและติดตามกลยุทธที่ใชใน
การประชาสัมพั นธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียว าแผนกลยุทธที่ได มีการนํามาใชมี ความเหมาะสมและกอใหเกิ ด
ประสิทธิผลทางดานการประชาสัมพันธมากนอยเพียงใด
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการจัดทําการประชาสัมพันธบนสื่ออินเทอรเน็ตใหมีความเหมาะสมกับผูรับขอมูล
และใหมีการนํากิจกรรมการประชาสัมพันธไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยว
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียควบคูกับการ
ทองเที่ยวองคพระปฐมเจดียเพื่อเปนการสรางความเปนที่รู จักใหนักทองเที่ยวที่ เขามา ทองเที่ยวองค พระปฐมเจดียไดรูจัก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
เอกสารอางอิง
จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ (2544). ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ : กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จิ น ตวี ร เกษมศุ ข . ความสํ า คั ญ ของกลยุ ท ธ ก ารประชาสั ม พั น ธ . ค น เมื่ อ 15 กั น ยายน พ .ศ .2559 จาก
http://www.stou.ac.th
ชัยนันท นันทพันธ (2548) . ประชาสัมพัน ธอยางไรจึงไดผล. กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิ มพ. ทัศนี คุมนุดสิงห .
ความสําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธ. คนเมื่อ 15 กันยายน 2559 จาก http://www.gotoknow.org.
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, (2556). คิด พูด ทํา ประชาสัมพันธอยางไรใหโดนใจผูรับ. กรุงเทพฯ : บุคส ทู ยู.
น พ ด ล ว ศิ น สุ น ท ร . ก ล ยุ ท ธ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ . ค น เ มื่ อ 15
กั น ย า ย น 2559
จาก
http://www.johnnopadon.blogspot.com,
พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นบานวัดมวง (2539). ราชบุรี: วิชัยพานิชย.
ลักษณา สตะเวทิน, (2542). หลักการประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ บริษัท เฟองฟา พริ้นติ้ง จ :ำกัด.
วิจิตร อาวะกุล (2541). การประชาสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช.
วิรัช ลภิรัตนกุล (2544). การประชาสัมพัน ธ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.สาวิตรี ชีวสาธน. ความสําคัญ
ของกลยุทธการประชาสัมพันธ. คนเมื่อ 15 กันยายน 2559 จาก http://www.teacher.ssru.ac.th.
สิ ง ห ชั ย นามภั ย. ก ลยุ ทธ ก าร สื่ อส าร ก าร ท อ งเที่ ยว. ค นเ มื่ อ
15 กั นยาย น
2559 จาก
http://www.thenewpinkmarketing.com
สุชาดา แสงดวงดี (2542). การประชาสัมพันธเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร บุคพอยท.
อารียา บุญทวีและคณะ (2556). การสํารวจพิพิธภัณฑ. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1487

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
Factors Affecting Mocktail Drinks Consumption Behavior
ชัยศักดิ์ คลายแดง
สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
VIOS8007@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจํานวน 141 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน คือ
20,000 – 30,000 บาท โดยทีข่ อมูลปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน และ
จากการวิเคราะหพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล พบวาเพศหญิงจะดื่มเครื่องดื่มม็อกเทลมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตั้งแต 20,000 – 30,000 บาท จะดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล ประเภท
น้ําผักผลไมปน โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการดื่มเพื่อความสดชื่น และรสชาติ ซึ่งชวงเวลาที่บริโภคมากที่ไดแก ชวงบาย
สําหรับผลิตภัณฑที่มีผูชื่นชอบบริโภคมากที่สุด ไดแก ชา กาแฟปน โดยบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
มากที่สุดไดแกตนเอง
คําสําคัญ: เครื่องดื่มม็อกเทล ปจจัยทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภค
Abstract
This research aims to study the factors that affect the behavior of mocktail drink. The samples
used in the research were staffs at Rajamangala University of Technology, Bangkok around 141 persons.
The results of the research were: most respondents are female between 31-40 years old of ages, a marital
status and the average monthly income is around 20,000 - 30,000 Baht. Factors affecting the drinking
behavior of mocktail were the factors of sex, age and different education level that have the different
opinions such as level product, price side channel sales, and different marketing promotions. From drinking
behavior analysis females drink mocktail more than males at the ages between 31-40, undergraduate
degree, salary from 20,000 to 30,000 baht drinking mocktail juice. Mostly for the purpose of healthy drinking
and tasting, the most heavy consuming moments were in the afternoon. The most popular products
were coffee and tea. People who influence the choice of consumption of mocktail was for themself.
Keywords: mocktail, marketing factors, consumer behavior
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1. บทนํา
เครื่องดื่มผสมเปนเครื่องดื่มที่ไดจากการนําเอาเครื่องดื่มตางชนิดมาผสมกันตามความนิยมของผูดื่มและตามอัตราสวนผสมที่
กําหนดไว แบงออกเปน 2 ชนิด ชนิดแรก เรียกวา ค็อกเทล เปนเครื่องดื่มที่ไดจากการนําเอาสุราต างชนิดมาผสมกัน(พิสมัย
ปโชติการ, 2521) ไดแก Zombie, Pink lady,Margarita, Mai-Tai, Kamikaze, Singapore Sling, Pinacolada ชนิดที่สอง
เรียกวา ม็อกเทล เปนเครื่องดื่มที่ไ ดจากการนําเอาน้ําผักและผลไมตางชนิดมาผสมกัน เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม โยเกิ ต
รวมถึงชา กาแฟ น้ําอัดลมไดแก ที่น้ํามะนาวโซดา น้ําพัน้ ซผลไมรวม น้ําแอปเปลคื่นชาย น้ําอัญชัญใบเตย ซึ่งม็อกเทลมีหลาย
สูตร หลายรสชาติ เปนที่นิยมดื่มกันมากในแถบเอเชีย ดื่มแลว ดับกระหาย คลายรอน และยังเปนเครื่องดื่มที่ใชรองรับในงาน
เลี้ยงดวย ม็ อกเทลจึงเป นเครื่องดื่มที่ ไดรับความนิยมจากผู รักสุขภาพ นักกี ฬา ผูใชแรงงาน และผู ที่ไมชอบการดื่มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล (พิสมัย ปโชติกา, 2521) นอกจากนี้ยังรวมถึง เครื่องดื่มทั้งรอนและเย็นที่ไมมีแอลกอฮอลผสม ไดแก น้ําผลไม น้ํา
ผลไมกระปอง เครื่องดื่มชูกําลัง น้ําผลไมเขมขน น้ําดื่ม น้ําแร น้ําอัดลม น้ําเชื่อม เปนตน
ปจจุบันในประเทศไทย ม็อกเทลถูกใชเครื่องดื่มที่นิยมดื่มสําหรับงานเลี้ยงปารตี้วันหยุด หรือในโอกาสพิเศษ เนนเพื่อการดื่ม
กินงายเพื่อความสบาย ผอนคลายอารมณสวนผสมหลัก คือ น้ําผลไม และโซดา มีกรรมวิธีการทําคลายกับค็อกเทล (Cocktail)
แตมีจุดที่ตางกัน คือ ม็อกเทลจะไมมีปริมาณแอลกอฮอลผสมอยูเลย (Non-Alcohol) มีวิธีการผสมอยูหลากหลายไมวาจะเปน
การเขยา คน เท ริน หรือแมกระทั่งปน รสชาติจะเนนความแตกตางดวยผลไม โยเกิรต นม ครีม ชา กาแฟ น้ํา อัดลม โซดา
น้ําเชื่อม และน้ําเชื่อมกลิ่นผลไมชนิดตางๆ ประกอบกับ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ไดเปดสอนหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มในรายวิชา ไวนและเครื่องดื่ม โดยใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเนนทักษะดานการ
ผสมเครื่องดื่มม็อกเทล จากน้ําผลไมชนิดตางๆที่มีในประเทศไทย จํามีความจําเปนอยางยิ่งในการทําการวิจัยดานพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล (ชลธิชา บุนนาค, 2548) เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาเครื่องดิ่มม็อกเทลที่ตอไปในอนาคต
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนีจ้ ึงทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล โดยกลุมตัวอยางที่ ใชในการ
วิจัยไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนคือ 20,000 – 30,000 บาทซึ่งมีขอมูลปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน และมีการวิเคราะหพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มม็อกเทล พบวาเพศหญิงจะดื่มเครื่องดื่มม็อกเทลมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ปมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดอยูระหวาง 20,000 – 30,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
2. เพื่อนําผลจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลพัฒนาปรับปรุงเครื่องดื่มม็อกเทล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อนํามาเปรียบเทียบลักษณะความชอบ รสชาติ ของเครื่องดื่มแตละ
ชนิด
2. ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
สมมติฐาน
1. ปจจัยประชากรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
2. ปจจัยประชากรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได

ตัวแปรตาม
ป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การเลื อ ก
บริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. สถานที่
4. กรสงเสริมการตลาด
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้เปนงานวิจัยเชิงประยุกต โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร การวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก ปจจัยประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก
2.2.1 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ผลิตภัณฑ ราคาสถานที่ และการ
สงเสริมการตลาด
2.2.2 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
นิยามศัพท
1. เครื่องดื่มม็อกเทล หมายถึง เครื่องดื่มผสมประเภทที่ไมมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ ไดแก น้ําผลไม โยเกิรต ชา
กาแฟ น้ําอัดลม โซดา
2. ผูบริโภค หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล
ประกอบดวย 4 ปจจัย คือผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องดื่มม็อกเทล
2. ราคา หมายถึง ราคาสินคาที่จัดจําหนาย
3. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่จัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่สงเสริมยอดการจําหนาย
5. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการดวย
เงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวกําหนดใหมีกระบวนการทํานี้
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ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 220 คน โดยเก็บขอมูลชวงเดือน มกราคม 2560
กลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และใชวิธกี ารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรที่ (1) ของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใ ชใ นการศึ กษาวิ จัย และเก็ บรวบรวมขอมูล เป นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ยวกั บป จจั ยทาง
การตลาด และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อมู ล ทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถาม เป นแบบสอบถามแบบสํ ารวจรายการ
(Checklist) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
สถานที่ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด Likert ระดับคะแนน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล เปนแบบสอบถามแบบกําหนดน้ําหนัก
คําตอบตามการใหคะแนนตามวิธี Arbitrary Weighting
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน ซึ่งเปนแนวทางในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ ใหตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ไดจากการ ศึกษาเอกสาร โดยพิจารณาใหสอดคลอง กับคําถามการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่ไดเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try – Out) กับกลุมตัวอยาง 30 คน ที่มีลักษณะเหมือนกลุม
ตัวอยางของกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย
5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่น เพื่อใหแบบสอบถามใชวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สูตรที่ใชวิเคราะหคาความเชื่อมั่น คือ การหาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอนฟาของครอนบาค (Cronbach alpha
cofficiennt) โดยมีคาความเชื่อมั่น = 0.79
2. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 141 ชุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนคือ 20,000 – 30,000 บาท
การวิ เ คราะห ข อมู ล ด านป จจั ย ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกบริ โ ภคเครื่ องดื่ ม ม็ อกเทล ประกอบด วย ป จจั ย ด า น
ผลิตภัณฑหรือบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคเลือกดื่มจาก
ปจจัยดานผลิตภัณฑของเครื่องดื่มม็อกเทลที่มีรสชาติดี มีประโยชนตอสุขภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดตกแตงเครื่องดื่ม
ปจจัยดานราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของเครื่องดื่ม ด านชองทางการจัดจําหน าย สามารถหาซื้ อไดงาย
และหาทานไดเกือบทุกที่ มีบริการสง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา บางรานมีการสะสมสติกเกอร บางรานมี 1 แถม 1
บางรานมีการแจกของแถมพิเศษในชวงเทศกาล เชน วันเกิดไดรับเครื่องดื่มฟรี 1 แกว
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็ อกเทล ดานเพศพบว า
เพศแตกตางกันสงผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ซึ่งดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของเพศชาย สวน
ดานราคาพบวา สงผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของเพศชายมากกวา ดานการสงเสริมการตลาด พบวาสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกบริโภคมาก ดานอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจบริโภคของผูบริโภคที่แตกตางกัน ทั้ง
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหตารางแจกแจงความถี่แบบตารางไขว (Cross – tabulation)
ความถี่
วัตถุประสงค
ประเภทม็อกเทลที่ดื่ม
เพศ
อายุ

การศึกษา

สถานภาพ
รายได

ชาย
หญิง
20 – 30 ป

3-4 แกว
5-6 แกว
3-4 แกว

31 – 40 ป
41 ปขึ้นไป
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี–สูงกวา
โสด
สมรส
ต่ํากวา 20,000
20,000 – 30,000
30,000 ขึ้นไป

5-6 แกว
1-2 แกว
3-4 แกว
5-6 แกว
3-4 แกว
3-4 แกว
5-6 แกว
1-2 แกว
5-6 แกว
3-4 แกว

เพื่อความสดชื่น
เพื่อความสดชื่น
เพื่อความสดชื่น
ตามความชอบ
เพื่อสุขภาพ
แกกระหาย
ตามความชอบ
เพื่อสุขภาพ
เพื่อความสดชื่น
เพื่อความสดชื่น
เพื่อสุขภาพ
เพื่อความสดชื่น
เพื่อสุขภาพ
เพื่อความสดชื่น
เพื่อสุขภาพ
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ชา กาแฟ ปน
ชา กาแฟ ปน
ชา กาแฟ ปน

ชวงเวลาที่ดื่ม บุ ค คลที่ มี ผ ลต อ
การเลือกบริโภค
ชวงบาย
ตนเอง
ชวงเที่ยง
ตนเอง
ชวงเที่ยง
ตนเอง

น้ําผักผลไมปน
น้ําหวานผสมโซดา
ชา กาแฟปน
น้ําผักผลไมปน
ชา กาแฟ ปน
ชา กาแฟปน
น้ําผักผลไมปน
น้ําหวานผสมโซดา
น้ําผักผลไมปน
ชา กาแฟ ปน

ชวงเชา
ชวงบาย
ชวงบาย
ชวงบาย
ชวงบาย
ชวงบาย
ชวงบาย
ชวงเที่ยง
ชวงเชา
ชวงบาย

ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
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จากตารางสรุปผลการแจกแจงความถี่แบบตารางไขวของพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล พบวา เพศ
หญิง จะบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุระหวาง 20 – 30 ป มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดื่ ม
เครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อความสดชื่น และตามความชอบ โดยมักนิยมดื่ม ชา กาแฟ ปน และผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายได 20,000 – 30,000 บาท มักดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อสุขภาพ โดยดื่มเฉลี่ยสัปดาหละ 5- 6 แกว โดยบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลคือตนเอง
3. บทสรุป
จากผลการวิ จัย พฤติ กรรมการเลือกบริ โ ภคเครื่องดื่ม ม็ อกเทล พบวาสอดคลองกับ แนวความคิ ดของ (ชุติ นันท
และวรัญญา , 2560) ที่ สรุป วา เพศหญิง มีความรักสุขภาพ จึ งบริโ ภคเครื่องดื่มม็ อกเทลมาก กวาเพศชาย และผูที่ มีอายุ
ระหวาง 20 –,การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อความสดชื่น และตามความชอบ โดยมักนิ ยมดื่ม ชา
กาแฟ ปน และผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 20,000 – 30,000 บาท มักดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อสุขภาพ (ภัท
ราวดี และคณะ, 2557) โดยดื่มเฉลี่ยสัปดาหละ 5- 6 แกว เนื่องจากผูบริโภคยังไมคอยรูจักเครื่องดื่มม็อกเทลประเภทน้ําหวาน
หรื อ น้ํ า ผลไม ผ สมโซดามากนั ก เนื่ อ งจากเครื่ อ งดื่ ม ประเภทนี้ มั ก จะมี ข ายในร า นกาแฟที่ มี เ มนู ห ลากหลายหรื อตั้ ง ใน
หางสรรพสินคา แตถาเปนรานขนาดเล็กก็มักจะไมคอยมีเมนูประเภทนี้สักเทาไร แตถาตอไปผูบริโภคไดดื่มเครื่องดื่มม็อกเทลที่
มีความหลากหลายมากขึ้น ก็จะทําใหผูบ ริโภคหันมาบริโภคเครื่องดื่มม็ อกเทลตามความชอบมากขึ้น จะทําใหเ กิดสวนแบ ง
การตลาดมากขึ้นตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (พัชรี สุวรรณเกิด , 2556) ที่กลาววาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกดื่มเครื่องดื่ม
4. ขอเสนอแนะจากการวิจัยทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑแตละชนิด เพื่อหาลักษณะ ความชอบ รสชาติ
จุดเดน จุดดวย ของผลิตภัณฑแตละชนิดอยางชัดเจน
2. ควรขยายขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยออกไปนอกเหนือจากพื้นที่ที่กําหนด เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยมาเปรียบเที ยบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล วากลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในดานปจจัยตางๆ หรือไม
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ศิลปะการแสดงดนตรีไทยในธุรกิจโฮมสเตย: กรณีศกึ ษาบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Thai Music Culture in Homestay Business: A Case Study of Baanpiman
Homestay Thai Music in Bang Khon Tee District, Samut Songkhram
กนกวรรณ เพ็งสวาง
สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
kanokwan.jj.p@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโฮมสเตยทีใชการแสดงดนตรีประกอบการบริการ
และ 2) เสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี มีวิธีการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เอกสาร เว็บไซต การศึกษาภาคสนาม การสังเกตการณ และการสัมภาษณเจาของ
ธุรกิจบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย ซึ่งผลของการวิจัยปรากฏวา “บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย” เปนโฮมสเตยหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและผูคน เขากับโฮมสเตยไดเปนอยางดี ดวยการเปนแหลงเรียนรูดนตรีไทย
สําหรับเยาวชนและนักทองเที่ยว และสามารถพัฒนาใหมีการทํากิจกรรมดวยรูปแบบที่สรางสรรค เชน จัดนิทรรศการเพื่อเปน
แหลงเรียนรูดานดนตรีในชุมชน เชื่อมโยงโฮมสเตยกับประเพณีประจําจังหวัด จัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน
คําสําคัญ: โฮมสเตย ดนตรีไทย การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Abstract
The objectives of this research paper included: 1) Study format of activities and the benefits of
using Thai music accommodation service of homestay; and 2) Offer guideline of homestay to management
that promoting art and Thai music culture. This research paper utilized the qualitative method. Tools for
data collection include: document, website, field research, observation and interview. The results of the
research appear that Baanpiman Homestay Thai Music was a homestay that can be developed as a center
culture and people get along with homestay as well. As a source of learning Thai music for youth and
tourists. And they can develop more creative activities such as exhibitions, link homestay to the provincial
tradition and cultural route.
Keywords: homestay, Thai music, cultural tourism
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1. บทนํา
ประเทศไทยมีชุมชนที่เปนแหลงสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยกระจายอยูทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม
ถื อเป นท อ งถิ่ นหนึ่ ง ที่ ส ามารถรั กษาวั ฒ นธรรมดนตรี ไ ทยไว อย างดี มี การถ ายทอดวั ฒ นธรรมดนตรี ไ ทยมาอย างช านาน
และมีผลงานอันโดดเดนจากบุคคลสําคัญทางดนตรีที่มีชอื่ เสียงทางดนตรีไทย อาทิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)
และครูเอื้อสุนทรสนาน ผูกอตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรีไทยอยูเสมอ อาทิ งานมหกรรม
ดนตรีไทยศิลปบรรเลงเพลงอัมพวา การจัดทําขอมูลดานดนตรีอยางเปนระบบ ในรูปแบบหนังสือทําเนียบศิลปนทองถิ่นอัมพวา
(อานันท นาคคง, 2554) และงานวิจัยดานดุริยางคศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการที่ไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
จริงจัง ในปจจุ บัน ทําใหตลาดน้ําอั มพวาเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นในกลุมนั กทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต างชาติ นอกจากการ
ทองเที่ยวในบริเวณตลาดน้ําอัมพวาแลว ยังมีการทองเที่ยวแบบพักแรมในรูปแบบที่เรียกวาโฮมสเตย (Homestay) อยูทั่ว
จังหวัดสมุท รสงคราม ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเขาไปศึกษาวั ฒนธรรม เรียนรูถึงชี วิตความเปนอยูของชุมชนไดอยางใกลชิ ด
มีการพั กแรม ทานข าวและทํากิจกรรมต างๆ ร วมกันกับ ชาวบาน และยัง ทําใหค นในท องถิ่ นมี รายได เพิ่ มมากขึ้ นจากการ
ทองเที่ยว
“บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย” อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตัวอยางโฮมสเตยหนึ่งในประเทศ
ไทยที่นาสนใจ แตยังไมไดรับการศึกษาในเรื่องของการจัดการ และการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการเรียนรู และจากแนวคิด
เรื่องโฮมสเตยเป นสิ่งที่ดําเนินการไดในประเทศไทย และมีแนวโนมที่จะสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวใน
อนาคต ผนวกกับการที่ดนตรีไทยไดรับการยกยองเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําชาติที่ควรอนุรักษ พรอมกับ
การสงเสริมอยางสรางสรรค ดวยเหตุนี้เพื่อใหการจัดการความรูศิลปะการแสดงดนตรีไทยผานธุรกิจโฮมสเตยในท องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงครามไดผลสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา รูปแบบการจัดกิจกรรมในธุรกิจโฮมสเตย สามารถตอบสนอง
ความเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรีไทยไดจริงหรือไม และรูปแบบโฮมสเตยเหลานั้นสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นอยางไร เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานี้มาสรางแนวทางการบริหารการจัดการโฮมสเตย และสรางมูลคา การทองเที่ยว
อยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตยที่บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งสามารถเปน
ตนแบบในดานโฮมสเตยดนตรีไทยใหกับองคกรที่ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโฮมสเตยทใี่ ชการแสดงดนตรีประกอบการบริการ
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชแนวคิด ทฤษฎี เพื่อเปนกรอบในการศึกษาวิจัย และใชในการวิเคราะหผลการศึกษาการ
จัดการความรูศิลปะการแสดงดนตรีไทยผานธุรกิจโฮมสเตย โดยประยุกตใชแนวคิดดังตอไปนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีไทย แบงไดดังนี้
3.1.1 การแสดงดนตรีไทยและการผสมวง
ดนตรีไทยนั้นมีประการสืบตอมาอยางชานาน ในการแสดงดนตรีไทยนั้นจําเปนจะตองมีผสมวงดนตรีไทยที่ถูกตอง มี
หลักสําคัญอยู 2 ประการ คือ 1. เครื่องสําหรับทําลํานําหรือ เครื่องดําเนินทํานอง มีหนาที่ตางๆ เชน เปนผูนํา เปนผูทําความ
โหยหวน เปนผูหลอกลอ แทรกแซง 2. เครื่องสําหรับบังคับจังหวะหรือเครื่องกํากับจังหวะ มีหนาที่ควบคุมใหเครื่องดําเนิน
ทํานองดําเนินไปดวยความพรอมเพรียงกัน โดยเดินจังหวะหางๆ จังหวะยอยใหรูจักจังหวะหนักเบา หลอกลอจังหวะ และ
ควบคุมจังหวะใหญ เปนประโยค วรรคตอน นอกจากจะวางหนาที่ตางๆ ของเครื่องดนตรีในวงแลว การผสมวงตองพิจารณาถึง
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เสียงของเครื่องดนตรีนั้นๆ วาเมื่อผสมกันแลวจะมีความไพเราะกลมกลืนกันหรือไม ขอนี้เปนขอสําคัญมากสําหรับการผสมวง
เมื่อมีเสียงสูงตองมีเสียงต่ํา เมื่อมีเสียงแหลมตองมีเสียงนุมนวล เพื่อใหรับและตัดเสียงซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เครื่องที่มีเสียง
ตายตัว คือแกไขความถี่หางของการเรียงเสียงไมได เชน ขลุย ป ระนาด เปนตน ในการผสม
วงตองพิจารณาวาความถี่หางของการเรียงเสียงเหมือนกันหรือไม หากการเรียงเสียงมีความถี่หางแตกต างกัน ถึงเสียงจะผสม
กันเพียงไร ก็นํามาผสมกันไมได เชน ออรแกน ซึ่งมีการเรียงเสียงเปนอยางสากล นํามาผสมวงกับระนาดเอก ซึ่งเปนการเรียง
เสียงเปนอยางไทย เมื่อเทียบการเรียงเสียงระหวางเสียงสากลกับเสียงไทยไมตรงกัน ทําใหการผสมวงขาดความกลมกลืนกัน
ของเสียง และตองพิจารณาถึงคุณภาพ หนาที่ของเครื่องดนตรีที่นําเขามาผสมในวงอีกดวย ไมใชผสมวงดนตรีอะไรก็ไดที่เห็นวา
มีเสียงเพราะหรือเปนสิ่งแปลกเทานั้น (มนตรี ตราโมท, 2538 : 26 – 29 ; 2540 : 17 – 18) ซึ่งวงดนตรีไทยที่ถือวาเปนวง
ดนตรีประจําชาติ เปนมาตรฐาน มีการผสมวงที่เปนระเบียบ แบบแผนแนนอนนั้น แบงออกเปน 3 วง คือ วงปพาทย วง
เครื่องสาย และวงมโหรี เปนตน
3.1.2 การถายทอดดนตรีไทย
การถายทอดดนตรีไทย ไมวาจะเปนดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นเมือง นิยมใชหลักสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1. การชี้แนะ
คือ ใหทําตามที่ครูสั่ง 2. การทองจําโดยไมมีการบันทึกเปนโนต 3. ยึดมั่นในจารีตประเพณี ซึ่งหลัก 3 ประการนี้ยังคงถือปฏิบัติ
จนกระทั่ง ปจจุบัน ในดานแหลงการเรียนรู ก็อยูที่ตัวครูเปนสําคัญ ดังนั้น ครูดนตรีไทยจึงเปนเหมือนสถาบันการศึกษาที่ รวม
ศิลปะทางดนตรีไวมากมาย (สงัด ภูเขาทอง, 2532) การเรียนการสอน ดนตรีไทยนับแตโบราณมา สวนใหญจะเริ่มจากที่บาน
ซึ่งบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย เปนนักดนตรีไทย หรือ สามารถเลนดนตรีไทยได ดังนั้น ความใกลชิด การไดยินไดฟงอยางเคย
ชินจึงอาจเปน แรงจูงใจอยางหนึ่งในการเรียนดนตรีไทย ซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถเรี ยนรูไดรวดเร็ว นอกจากการ เรียนการ
สอนดนตรีไทยที่บ านแลว อาจจะไดเรี ยนรู จากสถานที่ใ กลบ าน เชน วั ดที่มี ดนตรีไทยมาแสดงในพิธีต าง ๆ เปนต น โดย
ลักษณะการถายทอดความรูทางดนตรีไทย ถือวาเปนศาสตรแขนงหนึ่งในวัฒนธรรมของชาติ ที่ใชวิธีการสอนโดยผานการบอก
เลาดวย ปากของครู (มุขปาฐะ) หรือ การสอนแบบตัวตอตัว (face to face) มากกวาการเขียน หรือ การบันทึก ดวยเหตุที่การ
บรรเลงดนตรีไทยจะใชความจํา ไมใชระบบโนต ดังนั้น การเรียนการสอนดนตรีไทยในขั้นพื้นฐาน จึงเริ่มดวยภาคปฏิบัติอยาง
เดียว สวนภาคทฤษฎีจะสอนเมื่อผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดคลองแคลวพอสมควร (สงบศึก ธรรมวิหาร, 2545)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโฮมสเตย
ภราเดช พยัฆวิเชียร (2544: 1) กลาวถึงการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยวา “เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ชุมชนยินดีให
นักทองเที่ยวเขาพักคางแรมในบานของตนเอง เพื่อเรียนรูแบบแผนวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และระบบนิเวศของ
แหลงทองเที่ยว และอาจมีการแลกเปลี่ยนประสบการณทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางนักทองเที่ยว เจาของบาน และคน
ในทองถิ่น”
เกรียง ฐิติเจริญพร (2545: 5) ไดใหคําจํากัดความวา โฮมสเตย (HomeStay) หมายถึง “ที่พักชนิดหนึ่งซึ่งเปนของ
ชาวบานในชุมชน เจาของบานยินยอมแบบเต็มใจใหนักทองเที่ยวเขาพัก โฮมสเตยจัดขึ้นอยูในชุมชนหรืออาจตั้งอยูหลังเดียว
โดดๆ นอกชุมชนก็ได แตมักตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวหรือใกลๆ กับแหลงทองเที่ยว ซึ่งอาจเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
หรือไมก็ได โฮมสเตยเกิดจากความรวมมือของคนในชุมชนและเปนชุมชนที่สํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม”
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
UNESCO (2006) ไดกําหนดคํานิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคขึ้นเพื่อใชในการประชุมนานาชาติวาดวยเรื่ อง
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่จัดขึ้นในป พ.ศ.2551 (ค.ศ. 2008) ที่เมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไววา “การทองเที่ยวที่มุงเนนความผูกพันและประสบการณที่แทจริงผานการเรียนรูอยางมีสวนรวมในงานศิลปะ มรดกทาง
วัฒนธรรม และคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับคนในทองถิ่นซึ่งเปนเจาของวัฒนธรรม”
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ขอบเขตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแนวลึกใหความสําคัญกับความเขมขนของประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับ
ผาน “คุณสมบัติเชิงกระบวนการ” ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองทั้งในแง “การรูตนเอง” (Self-realization) “การแสดง
ความเปนตัวของตัวเอง” (Self-expression) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม (Active form) แทนการเรียนรูแบบเปนผูรับ (Passive form) เพื่อนําไปสูความเขาใจในพื้นที่ทองเที่ยวอยางลึกซึ้ง
สงผลดีในแงของการธํารงรักษาคุณคาของชุมชน และนําไปสูความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นนั้นๆ ด วย อยางไรก็ตาม ความเขมขนของประสบการณที่นักทองเที่ยวได รับจะขึ้ นอยูกับระดับ การมีส วนรวม
(Involvement) หรือการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับสิ่งตางๆ รอบตัวเปนสําคัญ ไดแก สิ่งแวดลอม ผูคน กระบวนการ
ผลิตภัณฑตางๆ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะทําใหนักทองเที่ยวเปลี่ยนบทบาทไปสูการเปน “ผูรวมผลิต”
(Prosumer) หรือ “ผูรวมสรางสรรค” (Co-creator) อีกดวย (ภูริวัจน เดชอุม, 2556)
4. วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโฮมสเตยที่ใชการแสดงดนตรีประกอบการ
บริการ และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งแบงวิธีการวิจัยเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากเอกสาร งานวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางใน
การวิจัย
ขั้นที่ 2 กําหนดกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ดังนี้
2.1 ผูใหขอมูลหลัก คือ ครูโชคชัย รัตนพิมาน เจาของบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย
2.2 กลุ มผูใหข อมูลรอง ได แก ลูกศิษย โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
คัดเลือกนักเรียนที่มาเลนดนตรีและเรียนดนตรีเปนประจําอยางนอยเดือนละ 4 ครั้ง รวมทั้งหมด 10 คน
ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (แบบสัมภาษณเจาของโฮมสเตยและนักดนตรี)
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ (ศ.ดร. พิสิฐ เจริญวงศ)
ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมขอมูล
5.1 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณครูโชคชัย รั ตนพิมาน ขอมูลจากการสังเกตการเรียนการสอนและ
การแสดง ขอมูลจากการเขาพัก ขอมูลจากเอกสาร บทความและสื่อทางอิเล็กทรอนิกส
5.2 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดกลุมขอมูล (clustering) และประมวลขอมูลเขาดวยกัน เพื่อสรางขอสรุป
ขั้นที่ 6 วิเคราะหขอมูล สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis) ใชการตีความ สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction) และนําเสนอเปนความเรียง มีภาพและตาราง
ประกอบ
5. ผลการศึกษา
5.1 รูปแบบการจัดการโฮมสเตยของบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย
5.1.1 กิจกรรมดนตรีไทย
กิจกรรมดนตรีไทยนั้นจะแบงเปน 2 สวน คือ 1. กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานดนตรีไทยใหกับผูสนใจ
และ 2. กิจกรรมการแสดงเพื่อความรื่นเริงใหกับนักทองเที่ยว ดังนี้
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1. กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานดนตรีไทยใหกับผูสนใจ
การถายทอดความรูดนตรีไทย ถายทอดจากประสบการณตรง และการแกะโนตเพลงตางๆ บันทึกลงในสมุด
โนต ดนตรี และถ ายทอดไปสู นักดนตรีภ ายในบาน ดั งที่ คุณโชคชัย สวัส ดิผ ล กลาวว า “โนตเพลงที่ จัด เป นแฟ ม ก็แ กะเอง
ทั้งหมด 100% โนตเพลงไทยเราก็มาเตรียมไวเปนทางของเรา สวนใหญเลนทางงายๆ ทางกลาง เขียนใหคน 7 ขวบกับ 70
เลนดวยกันได สวนใหญคุณจะไปเลนลูกเลน ใสนิ้ว ลูกเอื้อน คุณก็ไปทําเอง กรณีเพลงลูกทุง ลูกกรุง นี้ก็ทําเองหมด ทั้ง 3 เลม
มีเพลงคู เพลงรําวง เพลงกลองยาว ก็ทําเองหมด”

ภาพที่ 1 โนตเพลงที่ใชเปนสื่อในการเรียนการสอน
จากการสังเกต ผูวิจัยพบวาการถายทอดองคความรูภายในบานพิมานฯ จึงเริ่มจากการฝกตั้งแตพื้นฐานการตีจังหวะ
การอานโนตเพลง การฝกทีละตัวโนตอยางชํานาญ จนกระทั่งเริ่มเปนบทเพลง และสามารถบรรเลงรวมวงกับผูอื่นได
2. กิจกรรมการแสดงเพื่อความรื่นเริงใหกับนักทองเที่ยว
รูปแบบการแสดงจะเปนการบรรเลงดนตรีเปนวง มีเครื่องดนตรี 2 ชิ้นขึ้นไป จัดแสดงบริเวณศาลากลางบาน
ซึ่งมีการจัดรูปแบบของวงไมเปนไปตามแบบแผนของการจัดวงดนตรีไทย เชน การบรรเลงเปนวงดวยเครื่องดนตรีเพียง 6 ชิ้น
ไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม ขิม ซออู ฉิ่ง และกลองแขก เปนตน

ภาพที่ 2 การบรรเลงดนตรีไทย ณ บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย
การบรรเลงดนตรีไทยที่บริเวณศาลากลางบานนี้ เริ่มบรรเลงตั้งแตเวลา 18.00 – 20.00 น. (2 ชั่วโมง) บรรเลงสลับ
กับการหยุดพัก มีทั้งบรรเลงดนตรีเพียงอยางเดียว และมีทั้งการรองเพลงประกอบ เพลงที่ใชจะเนนเพลงสนุกสนานเปนหลัก
แตจะเริ่มเลนเพลงไทยเดิมที่มีความออนหวานดวยในชวงแรก และเพิ่มจังหวะเพลงที่สนุกสนานขึ้นตามลําดับ โดยนักดนตรีจะ
นั่งบรรเลงบนเกาอี้ในลักษณะทานั่ง ขาวางที่พื้นตามปกติ และมีเครื่องดนตรีวางบนตั่งยกสูง หันหนาใหแขกที่เขามาใชบริการที่
หองโถง นักดนตรีแตงกายดวยชุดสมัยนิยมตามปกติ แตจะมีการใสโจงกระเบนหรือชุดไทยบางในโอกาสสําคัญ โดยนักดนตรี
สวนใหญเปนนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนถาวรานุกูล หรือเยาวชนบริเวณใกลเคียง นักดนตรีไดคาตอบแทนครั้งละ 100
บาท และไดรับประทานอาหารที่โฮมสเตย
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ภาพที่ 3 กิจกรรมรวมเลนดนตรีไทย
จากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของการจัดการแสดงดนตรี การพัฒนาและปรับเปลี่ยนดนตรีใหมีความ
หลากหลาย เอาใจผูฟง และใหผูฟงมีสวนรวมมากขึ้นโดยการใชดนตรีไทยเปนสื่อ และเปลี่ยนแปลงบรรเลงเปนเพลงลูกทุง ลูก
กรุง ไทยสากล และเพลงสากล โดยนอกจากการบรรเลงปกติทั่วไปแลว ยังมีการบรรยายความหมายเปนภาษาอังกฤษ และมี
การแปลบทเพลงไทยเดิมใหเปนภาษาอังกฤษ ใหชาวตางชาติรูสึกมีสวนรวมและใกลชิดกับดนตรีไทยมากขึ้นนั่นเอง
5.1.2 กิจกรรมสะทอนวีถีชีวิต
กิจกรรมที่นอกเหนือจากดนตรีไ ทย คื อการใหนักทองเที่ยวไดสั มผัสวิ ถีชีวิต ของชุมชน เช น
กิจกรรมพายเรือเลนในคลอง กิจกรรมเลนน้ําในคลองบางนอย กิจกรรมปนจักรยาน และมีการจัดทําแผนผังการทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียงที่สําคัญ เชน คายบางกุง-โบสถปรกโพธิ์ ตลาดน้ําอัมพวา ดอนหอยหลอด อุทยานรัชกาลที่ 2
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบานแหลม) อาสนวิหารแมพระบังเกิด ตลาดน้ําทาคา ปาชายเลนคลองโคน เปนตน
5.1.3 หองพัก
หองพักของบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทยแบงเปน 3 หลัง คือ เรือนกระทบฝง เรือนประดับดาว และ
เรือนไอยเรศ ซึ่งการตั้งชื่อของเรือนทั้งสามลวนไดแรงบัลดาลใจมาจากชื่อของเพลงไทยเดิม ไดแก เพลงคลื่นกระทบฝง
เพลงราตรีประดับดาว และเพลงโหมโรงไอยเรศ โดยราคาที่พัก เริ่มตนที่ 1,200 - 2,000 บาท
5.1.4 การประชาสัมพันธและผลตอบรับ
บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทยใชเว็บไซตของตนเองคือ http://www.baanpiman.com/ และ Facebook
ชื่อ บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย เปนชองทางในการประชาสัมพันธ โดยกลุมนักทองเที่ยวจะมีนักวิชาการหรือนักศึกษาที่มา
เก็บขอมูลดานดนตรีไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ที่ตองการความเงียบสงบ
สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรูวัฒนธรรมดนตรีไทย สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเขาพัก ณ บานพิมานโฮมสเตยด นตรีไทย มี
ประมาณ 1-2 กลุมตอสัปดาห (กลุมละ 2-10 คน) โดยคุณโชคชัยกลาววาลูกคาที่ชื่นชอบจะมีการบอกตอ จนในเกิดความ
สนิทสนมกันจนกลับมาอีกหลายครั้ง
6. สรุปผลการศึกษา
บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทยนอกจากจะมีการบรรเลงเพื่อใหความบันเทิงแลว ยังเปนสถานที่รวบรวมและเผยแพร
องคความรูตอผูคนในชุมชนและนั กทองเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดนตรีไทยนั้นจะแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมการถายทอดองค
ความรูดานดนตรีไทยใหกับผูสนใจ และกิจกรรมการแสดงเพื่อความรื่นเริงใหกับนักทองเที่ยว การถายทอดความรูจะเริ่มจาก
การฝกตั้งแตพื้นฐานการตีจังหวะ การอานโนตเพลง การฝกทีละตัวโนตอยางชํานาญ จนกระทั่งเริ่มเปนบทเพลง และสามารถ
บรรเลงรวมวงกับผูอื่นได กิจกรรมที่นอกเหนือจากดนตรีไทย คือการใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เชน กิจกรรม
พายเรือเล นในคลอง กิจกรรมเล นน้ํ าในคลองบางน อย กิจกรรมป นจั กรยาน และมีการจัดทํ าแผนผั งการท องเที่ย วบริ เวณ
ใกลเคียงที่สําคัญ
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สวนโฮมสเตยจากตางประเทศที่ใชวัฒนธรรมดนตรีมามีสวนรวม ทั้ง 3 ประเทศที่ไดศึกษา ผูวิจัยพบจุดรวมของ
รูปแบบโฮมสเตยดังกลาวคือ การจัดกิจกรรมใหการทองเที่ยว การเขาพัก และการเรียนการสอนดนตรีใหเปนหนึ่งเดียวกัน อีก
ทั้งเชือ่ มโยงกิจกรรมกับประเพณีทองถิ่นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมนั่นเอง
7. อภิปรายผลการศึกษา
จากการที่ไดศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมและประโยชนของการใชการแสดงดนตรีไทยประกอบการบริการที่พักของ
บ า นพิ ม านโฮมสเตย ด นตรี ไ ทย ผู ศึ ก ษาจึ ง ได ส รุ ป ข อ เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การโฮมสเตย ที่ เ ป น แหล ง เรี ย นรู
ศิลปะการแสดงดนตรีไว 3 ดาน ตามทฤษฎีการจัดการวัฒนธรรมและการจัดการโฮมสเตยที่ไดทบทวนวรรณกรรมไปขางตน
ไดแก ดานการเชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู ดานการสื่อความหมายใหนาสนใจ และดานความเปนมือ
อาชีพ ดังนี้
แนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยที่เปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี
7.1 ดานการเชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู
ในปจจุบันทางโฮมสเตยแหงนี้ยังขาดการเชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู ดังนี้
7.1.1 จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวที่เขาพักโฮมสเตยและคนในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานไทยซึ่งกัน
และกัน โดยอาจเชื่อมโยงกิจกรรมกับแหลงความรูทางดนตรีตางๆ ในจังหวัด เชน บานช างทําเครื่องดนตรีไทยของจังหวั ด
สมุทรสงคราม บานดนตรีไทยในอําเภออัมพวา บานครูเอื้อ สุนทรสนาน เปนตน
7.1.2 จัดเสนทางการปนจักรยานหรือเสนทางรถเพื่อชมธรรมชาติ พรอมชมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเสนอ
กับองคกรบริหารสวนทองถิ่นเพื่อจัดทําปายบอกเสนทางใหเปนมาตรฐาน และประชาสัมพันธเมื่อมีงานประเพณี ตางๆ เพื่อ
จัดเปนกิจกรรมประจําเดือน และใหคนในชุมชนเองเปนผูถายทอดความรูและนําเสนอวัฒนธรรมเหลานั้น
7.2 ดานการสื่อความหมายใหนาสนใจ
แมพื้นที่ของโฮมสเตยสวนใหญจะถูกจัดไวเพื่อเปนที่พัก แตอยางไรก็ตามคุณโชคชัยไดใหสัมภาษณไววา มีความคิดที่
จะหาพื้นที่เล็กๆ ดานบนของเรือนไทยเรือนหนึ่งของบาน มาเปนพื้นที่ในการจัดแสดงความรูเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมาของ
เครื่องดนตรีไทย และบุคคลสําคัญทางดนตรีในทองถิ่น ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนําไปปรับใช พัฒนาและตอยอดไดเปนอยางดี ดวย
การออกแบบปายสื่อความหมายและนิทรรศการใหนาสนใจ รวมถึงใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิดประโยชน เชน จอโทรทัศน หรือ
คอมพิวเตอรในการแสดงขอมูล หรือใชเครื่องเลนเพลงที่นักทองเที่ยวสามารถเปดเลนไดดวยตนเอง ก็จะทําใหพื้นที่ในสวนนี้
เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมที่สมบูรณยิ่งขึ้น นําไปสูการเพิ่มความประทับใจแกนักทองเที่ยว เพิ่มคุณคาใหกับสถานที่ และ
เกิดกระบวนการเรียนรูตอผูมาเยือนนั่นเอง
7.3 ดานความเปนมืออาชีพ
เนื่องจากโฮมสเตยนั้นมีจุดมุงหมายสําคัญคือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยว ไปพรอมกับการเรียนรู
วัฒ นธรรมของเจ าของที่ พั ก ดั ง นั้ นทางโฮมสเตย จะต องบริ ห ารจั ด การกิ จกรรมทั้ ง สองด านให มีค วามสมดุล กั น เพื ่ อ
ตอบสนองความคาดหวังที่นักทองเที่ยวมีใหไดมากที่สุด
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8. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวา บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย มีรูปแบบของโฮมสเตยที่เนนกิจกรรมดนตรีไทย โดยเปนทั้งการ
แสดงเพื่อใหความบันเทิง เปนแหลงสืบทอดและเรียนรูองคความรูทางดนตรีไทย และกิจกรรมสะทอนวีถีชีวิตในทองถิ่น
สมุทรสงคราม ผูวิจัยจังมีขอเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ผูวิจัยควรมีการสัมภาษณนักทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมที่อยากใหเกิดขึ้นระหวางการเขาพักโฮมสเตย
8.2 ผูวิจัยควรศึกษาถึงความพึงพอใจของคนในทองถิ่นควบคูไปดวย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
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ประวัติศาสตรทอ งถิ่น งานหัตถศิลป: เกาะศาลเจาชุมชนวัดจําปา
และการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
A Local History, Folk Arts: Koh San Chao Wat Champa Community
and Creative Tourism Development
ยุวรี โชคสวนทรัพย
คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
yuwaree.cho@dpu.ac.th
บทคัดยอ
บทความวิจัยนีเ้ ปนการศึกษาภูมิหลังและปจจัยที่สงเสริมใหบานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
พัฒนาไปสูการเปนชุมชนทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยชุมชนแหงนีเ้ ปนชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมประเภทงานหัตถศิลปที่มีความโดดเดน
เปนเอกลักษณ อาทิ งานแทงหยวก งานเครือ่ งหอม ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับคนในชุมชนไดสอดคลอง
กับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในปจจุบัน การศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงค ขั้นตอนและขอบเขตออกเปน 3 ขั้นตอน
คือ 1) ทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิหลังและศักยภาพทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน 2) เก็บรวมรวมขอมูล
เบื้ องตนจากเอกสารที่ เกี่ ย วข อง รวมถึ ง การสั มภาษณเ ชิ ง ลึ กจากคนในชุม ชน 3) นําข อมู ลและหลั กฐานที่ ไ ดม าวิ เคราะห
ประมวลผลและเขียนบรรยายเชิงพรรณา ผลจากการศึกษาพบวามีปจจัย 6 ประการที่สงเสริมใหชุมชนพัฒนาไปสูการเป น
แหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก 1) การรวมตัวของชุมชนเพื่อตอสูก ับการรุกล้ําของหมูบานจัดสรร 2) การรับนักทองเที่ยว
ที่สงตอมาจากตลาดน้ําคลองลัดมะยม 3) ความสัมพันธทดี่ ีในระบบเครือญาติและเครือขาย 4) ศักยภาพดานทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 5) การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนจากองคกรตาง ๆ และ 6) ความตองการในการทองเที่ยวแบบโหยหาอดีต ทั้งนี้
สิ่งสําคัญที่จะทําใหชุมชนประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จะตองสรางจิตสํานึกเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชน และสราง
ความตระหนักรูในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักทองเที่ยวเพื่อนําไปสูความสมดุลทาง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางแทจริง
คําสําคัญ: งานหัตถศิลป ชุมชนเกาะศาลเจา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
Abstract
This research studies the background and factors influencing the development of Wat Champa
at Talingchan, Bangkok to become the Creative Tourism community. The community is a community of
arts and handicrafts that are unique, such as the work of banana stalk and the fragrances. The tourists
can perform activities with the local people, conforming to the current concept of creative tourism
community. The study has set these objectives 1) To study the background and potential of creative
tourism development in the community. 2) To collect basic information from key informants including inพัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1503
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depth interviews with local people. 3) To analyze the data and evidence that have been processed and
summarized in descriptive research. The study found that there are six factors influencing the development of
Wat Champa at Talingchan, Bangkok to be the Creative Tourism community. 1) Community solidarity to
resist the invasion of housing estates. 2) The capacity of tourist transmitting from Klong Lat Mayom floating
market. 3) A good relationships with relatives and networks. 4) The potential resist cultural capital of the
community. 5) The promotion of community tourism from various organizations. and 6) The demand for
Nostalgia Tourism. Thus, the significant things that make the sustainability to raise awareness of the
involvement of people in the community and the value of local arts and culture through the exchange
of knowledge with the tourists that lead to the balance of the culture, economy and environment of the
community.
Keywords: handicrafts, Wat Champa community, creative tourism
บทนํา
นั บ ตั้ ง แต องค ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ได ริ เ ริ่ ม ปฏิ ญ ญาสากลเพื่ อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity) ในค.ศ. 2001 เพื่อกําหนด
มาตรฐานในระดับสากลทางดานการสงเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรมและการดํารงรักษาใหคงอยู เนื่องจากวัฒนธรรม
เปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นดวยสติปญญา มีหลากหลายรูปแบบตามแตทองถิ่นของตนจนเกิดเปนงานศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต
กระทั่งกลายเปนอัตลักษณเฉพาะในทองถิ่นนั้นๆ นํามาสูการใชความคิดสรางสรรคเปนปจจัยเชิงกลยุทธสําหรับการพัฒนาเมือง
อย างยั่ ง ยื น ซึ่ ง กลายเป นจุ ด เริ่ ม ต นของการท องเที่ ยวเชิ ง สร างสรรค ขึ้ น หมายถึ ง เป นรู ป แบบการท องเที่ ย วแนวใหม ที่ ใ ห
ความสําคัญกับความผูกพันของนักทองเที่ยวผูมาเยือนกับเจาของแหลงทองเที่ยว ที่แสดงถึงความสนใจเพื่อเขาไปเรียนรูและมี
สวนร วมอยางจริง จังในพื้นที่ทองเที่ ยว ลักษณะของการท องเที่ยวดั งกล าวจะเป ดโอกาสใหนักทองเที่ ยวและเจาของบ านได
แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคกิจกรรมรวมกันซึ่งจะกอใหเกิดความจดจํา และความประทับใจอยางลึกซึ้งใน
พื้นที่ของการทองเที่ยว นอกจากนักทองเที่ยวจะไดทําความเขาใจพื้นอยางลึกซึ้ง ยังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะรักษาความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ, 2556: 17)
บานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นนาสนใจทั้งทางดาน
กายภาพของพื้นที่ที่มีสภาพเปนเกาะ และศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ งานแทงหยวก งานเครื่องหอม ใหนักทองเที่ยว
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับคนในชุมชน สอดคลองกับวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคตามที่นักวิชาการไดใหแนวคิดของการทองเที่ยวรูปแบบนี้วา เปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขาไปมี
สวนรวมในประสบการณการเรียนรูกับคนในพื้นที่ ไดสรางสรรคกิจกรรมที่เปนภูมิปญญาซึ่งเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันอยูเปนประจําของ
ผูคนในท องถิ่น โดยนักทองเที่ย วตองรู จักปรับ ตัวใหเข ากับสภาพแวดลอมดั้งเดิม เพื่ อไมทําใหเกิดผลกระทบกับวิถี ชีวิตหรื อ
วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ เมื่อผูเขียนไดศึกษาบริบทตางๆ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมทางการทองเที่ยวกับชุมชนใน
ระยะเวลากวา 4 เดือน ทําใหวิเคราะหไดวา การที่ชุมชนเกาะศาลเจาจะสามารถพัฒนาสูการเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยวไดนั้น
ตองเกิดจากปจจัยแวดลอมหลายประการ วัตถุประสงคของบทความวิชาการชิ้นนี้จึงเปนการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่ทําใหชุมชน
เกาะศาลเจาพัฒนาเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยว และงานหัตถศิลปของชุมชนสามารถพัฒนาไปสูการท องเที่ยวเชิงสรางสรรค
โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1. ทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิหลังและศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน 2. เก็บรวมรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากคนใน
ชุมชน 3. นําขอมูลและหลักฐานที่ไดมาวิเคราะหประมวลผลและเขียนบรรยายเชิงพรรณา
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ประวัติศาสตรทองถิ่นบานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา
ภูมิหลังของบานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปาตั้งอยูที่ หมู 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ริมคลอง
บางระมาด และคลองบานไทร ในกลุมเขตกรุงธนเหนือ ระหวางคลองบางระมาดกับคลองบานไทรในเขตตลิ่งชัน ชวงระหวาง
ถนนราชพฤกษและถนนพุทธมณฑลสาย 1 (ฝงสถานีขนสงสายใตใหม) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จดริมคลองบานไทร
ทิศใต
จดริมคลองบางระมาด และติดตอกับหมูที่ 4 แขวงบางระมาด
ทิศตะวันออก
จดริมคลองบางระมาด เปนชวงแยกของบานไทรและคลองบางระมาด
ทิศตะวันตก
ฝงซายของถนนจําปากาญจนาภิเษก และติดตอกับหมูที่ 10 แขวงบางระมาด
แตชาวบานมักนิยมเรียกกันติดปากวา “ชุมชนเกาะศาลเจา” เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนถูกลอมรอบดวยคลองสายหลัก 2 สาย
คือคลองบางระมาดและคลองบานไทร โดยมีคลองลัดวัดจําปาเชื่อมคลองทั้งสองสายเขาดวยกัน ทําใหพื้นที่ของชุมชนมีลักษณะ
เป นเกาะ สวนคํ าว าศาลเจ านั้ น มาจากชื่ อศาลเจ าพ อจุ ยซึ่ งเปนศาลเจาศักดิ์สิ ทธิ์ ประจํ าชุ มชน คํ าว า “จุย ” มาจากศัพ ท
ภาษาจีนแตจิ๋วแปลวา “น้ํา” โดยศาลเจานี้ตั้งอยูบ ริเวณทาเทียบเรือซึ่งเปนแหลงการคาทางน้ําในสมัยโบราณ สันนิษฐานวาชาว
จีนเดินทางคาขายผานบริเวณนี้กันมาก จึงมีการตั้งศาลขึ้นเพื่อบูชาสายน้ํา จนกลายเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนมา
จนถึงปจจุบัน

ภาพที่ 1 พื้นที่บานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตลิ่งชัน
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@13.774055,100.4343291,532m/data=!3m1!1e3
การเรียบเรียงขอมูลภูมิหลังของชุมชนพบวา บริเวณคลองบางระมาดเปนชุมชนโบราณมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
โดยอาศัยหลักฐานที่เคยขุดพบกระเบื้องเคลือบสีเขียว เมื่อกรมศิลปากรนําไปวิเคราะหพบวามีอายุเกาแกกวา 500 ป สอดคลอง
กับการมีอยูของชุมชนจากขอความในโคลงดั้นกําสรวลสมุทร ซึ่งเปนวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีบางตอนที่กวีพรรณาถึงเรือ
ลองแมน้ํามาจากกรุงศรีอยุธยา ผานมาทางชุมชน “บางรมาต” แปลความจากโคลงดั้นตอนนี้ไดวา เมื่อเรือลองมาถึงบางรมาต
ไดเห็นระมาดหรือแรดวิ่งตามทางและไดยินเสียงรองของแรดกองปา ทําใหกวี คิดถึงเมื่อครั้งหญิง ผูเปนที่ รั กจากไปจึงรองไห
ออกมาประสานกับเสียงรองของแรดประหนึ่งรองไหเปนเพื่อนกัน (สุกัญญา สุจฉายา, 2546: 1) อีกทั้งคลองบางระมาดยังเปน
คลองสําคัญในยานฝงธนบุรีที่ใชเปนเสนทางสัญจรเพื่อเชื่อมตอไปยังเมืองนครปฐมและออกสูอาวไทยอีกดวย สิ่งที่ตอกย้ําความ
มีตัวตนของชุมชนเกาะศาลเจาคือวัดจําปาซึ่งเปนวัดประจําชุมชน ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาสรางขึ้นในสมัยใด แตสันนิษฐาน
ไดวาเปนวัดโบราณตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและไดรับการบูรณปฏิสังขรณครั้งสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 หลักฐานจากศิลาจารึก
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วัดจําปาทําใหทราบวาในป 2391 สมเด็จพระสังฆราช(นาค) ไดทูลลาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไปกระทําการฉลอง
วัดจําปาสอาวาส โดยไดรับพระราชทานผลไมมงคลหายากจากเมืองจีนหลายชนิดไปชวยงานฉลอง พรอมกับเจาพนักงานพระ
คลัง กับ พระเจาลูกเธอ พระองคเจาวรนพ จางวางมหาดเล็ก ไปปกเขตแดนของวัดเปนสําคัญ เมื่อมีวัดเปนหลัก ประธานของ
ชุมชน ความสัมพั นธระหว างวัดกับ ชุมชนจึง เกิดขึ้น “วัด” นอกจากจะเปนสถานที่เผยแพรคําสอน แสดงธรรมเทศนา และ
ประกอบพิธีกรรม ยังเปนจุดกําเนิดของงานชางและศิลปกรรมแขนงตางๆ พระครูสุนทรจริยาภิรม เจาอาวาสวัดจําปา ไดกลาว
ไววา ในอดีตชุมชนวัดจําปามีชางฝมืออยูมาก เมื่อมีงานศพก็จะมีชางแทงหยวก ชางแกะสลัก ที่มีความชํานาญมาชวยงานที่วัด
ดานศิลปะการเตน การรํา ก็ขึ้นชื่อ เพราะนิวาสถานของขุนเชี่ยวรําฉลาด ซึ่งเปนตัวโขนในยุครัชกาลที่ 6 ก็อยูที่ชุมชนนี้ (เอนก
นาวิกมูล, 2552: 198-199) จากคําบอกเลาของนายทวีศักด หวางจันทร ประธานชุมชนเกาะศาลเจาและลูกหลานของนาย
สมบุญ หวางจันทร ชางปนและชางวาดภาพที่มีชื่อเสียงของชุมชน ทําใหทราบวา ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวพระนคร
อพยพหนีระเบิดมาอยูตามสวนในฝงธนบุรีหลายครอบครัว รวมไปถึง “หลวงวัฒนศิลป” (ตวน ยุวพุกกะ) ชางหลวงสังกัดกอง
ชางกระทรวงวังที่อพยพมาอยูที่นี่ และกลายเปนบุคคลสําคัญที่ถายทอดความรูใหชาวบานชุมชนวัดจําปาไดมีวิชาหัตถศิลปอยาง
งานแทงหยวกติดตัว จนถือไดวางานแทงหยวกของกลุมชางวัดจําปามีความโดดเดนเปนเอกลักษณสืบทอดมาจนปจจุบัน แมจะ
เหลือชางแทงหยวกในชุมชนอยูเพียงไมกี่คนแลวก็ตาม
นอกจากนั้น ชุมชนแหงนี้ยังเคยเปนแหลงทําขาวหลามเพื่อสงไปขายยังชุมชนอื่นๆ เปนยานการคาและทาเทียบเรือ
เพื่อขนสงสินคาทาสุดทายในฝงธนบุรี ทําใหมีเรือสินคาและเรือชาวบานแลนผานไปมาอยางคึกคักตลอดทั้งวัน พื้นที่สวนใหญ
ของชุ ม ชนตั้ งแต อดี ตจนถึง ป จจุ บั นเปนสวนเกษตร เพาะปลู กผั ก ผลไม และพรรณไมนานาชนิ ด โดยเปลี่ ย นแปลงไปตาม
สภาพแวดลอมของชุมชนในแตละชวง กอนป 2500 ชาวบานปลูกพืชผักสวนครัวและผลไมตางๆ เพียงเพื่อการยังชีพเทานั้น
กอนจะเปลี่ยนเปนการปลูกเพื่อการคาขายมากขึ้น ตอมาในป 2526 เกิดน้ําทวมครั้งใหญทําใหสวนในฝงธนบุรีสวนมากไดรับ
ความเสียหายไปพรอมๆ กับพันธุไมยื นตนดั้ งเดิม หลายชนิดที่ สู ญหายไป อาทิ มะมวงการะเกด มะกอกป า มะขวิด เปนต น
หลังจากนั้นชาวสวนจึงไดเปลี่ยนแปลงมาปลูกพืชผักสวนครัวที่ใหผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยน้ําทวมที่อาจเกิดขึ้นซ้ําอีก (สุกัญญา สุจฉายา, 2546: 5-6) ในปจจุบันมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 93 ครัวเรือน แบงเปน 88
บาน จํานวนประชากรชาย 152 คน จํานวนประชากรหญิง 198 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน (ในจํานวนนี้รวมคณะกรรมการชุมชน
แลว 10 คน) เมื่อขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดตั้งชุมชนในป 2555 โดยใชชื่อวาชุมชนวัด จําปา ก็ไดเกิดภารกิจหลักของ
คณะกรรมการชุม ชนในการพั ฒ นาทั้ งด านกายภาพ สิ่ ง แวดลอม สุ ขอนามั ย และเศรษฐกิ จของชุ มชนให อยูดี กิ นดี การใช
วัฒนธรรมชุมชนจึงกลายเปน “ทุน” ที่นําไปสูการทองเที่ยวในที่สุด
ปจจัยที่ทําใหชุมชนเกาะศาลเจากลายเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
อดีตของฝงธนบุรีเคยเต็มไปดวยไรนาและสวนเกษตร แลวคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมทันสมัยในยุคหลัง
การทําสวนเกษตรเลือนหายไปเนื่องจากเปนงานหนัก รายไดไมแนนอน คนสวนใหญนิยมทํางานบริษัทมากกวา จึงไมมีการสืบ
ทอดมาถึงคนรุนหลัง เมื่อมีการตัดถนนหลายสายในฝงธนบุรี เชน ถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑล พื้ นที่สวนเกษตรสวน
ใหญก็ถูกขายใหกับนายทุนเพื่อสรางบานจัดสรรมากมาย แตความนาสนใจของชุมชนเกาะศาลเจาคือการรักษาความเปนชุมชน
สวนเกษตรริม คลองที่มี สภาพแวดล อมทางธรรมชาติ อย างสมบู รณ มี วิถี ชีวิตและงานหั ตถศิล ปที่ เป นเอกลักษณ ของตนเอง
ขณะที่ชุมชนสวนเกษตรสวนใหญในฝงธนบุรีแทบจะไมหลงเหลืออยู จากการศึกษาวิเคราะหไดวา การที่ชุมชนเกาะศาลเจาผัน
ตัวเองมาเปนแหลงทองเที่ยว เกิดจากปจจัยแวดลอมหลายประการ ไดแก
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1. การรวมตัวของชุมชนเพื่อตอสูกับการรุกล้ําของหมูบานจัดสรร
เมื่อพื้นที่สวนเกษตรถูกแทนที่ดวยถนนและหมูบานจัดสรรที่รุกล้ําเขามาเรื่อยๆ ตามนโยบายพื้นที่สวนการพัฒนาเมือง
เจาของที่ดินสวนเกษตรหลายแหงไมอาจตานทานการรุกล้ําเพื่อขอซื้อที่ดินจากนายทุน จึงตัดสินใจขายแลวยายถิ่นฐานไปอยูที่
อื่น แตชาวบานในชุมชนเกาะศาลเจาสวนหนึ่งยังตองการสืบทอดการทําสวนเกษตร และอนุรักษรักษาถิ่นฐานดั้งเดิมของตนเอง
ไวใหลูกหลาน โดยไมตองการใหความทันสมัยแบบชุมชนเมืองเขามาแทนที่ เพราะเกรงวาวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นจะสู ญ
หายไป ปจจุบันพื้นที่ดานทายของชุมชนมีหมูบานจัดสรรเขามาตั้งอยูและกั้นกําแพงสูงปดทางเขา-ออกถนนไว ทําใหชาวบานใช
เสนทางสัญจรไดเพียงดานหนาของชุมชนตรงบริเวณวัดจําปาเพียงทางเดียว โครงการบานจัดสรรยังคงพยายามติดต อขอซื้อ
ที่ดินจากคนในชุมชนเพิ่มเติมเพื่อขยายโครงการออกไป แตชาวบานที่เหลือไมตองการยายถิ่นฐานไปไหนจึงเกิด การรวมตัวกัน
เพื่อคิดหาหนทางในการรักษาชุมชนใหคงอยู ประกอบกับการทองเที่ยวเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ชาวบานจึงใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและมีการรื้อฟนวัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมาเปนสวนหนึ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยว
2. การรับนักทองเที่ยวที่สงตอมาจากตลาดน้ําคลองลัดมะยม
โดยปกติการเดินทางมาทองเที่ ยวที่ชุมชนเกาะศาลเจาทางรถไมเปนที่ นิยม เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ที่มีหมูบาน
จัดสรรอยูลอมรอบชุมชนมักจะทําใหนักทองเที่ยวสับสนกับเสนทาง นักทองเที่ยวสวนมากจึงเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทาง
เรือโดยซื้อทัวรมาจากตลาดน้ําคลองลัดมะยม ทั้งนี้เปนเพราะชุมชนเครือขายทางการทองเที่ยวโดยนายชวน ชูจันทร เกษตรกร
ชาวบางระมาด ผูริเริ่มการสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยม ซึ่งตอสูกับการขยายพื้นที่ของหมูบานจัดสรรเชนเดียวกัน ไดริเริ่มตลาด
เอกชนที่เปนการนําสินคาเกษตรและสินคาทั่วไปเขามาจําหนาย โดยคาดหวังกลุมเป าหมายที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร และ
ประสบความสําเร็จจากการสรางเครือขายใหชาวสวนใกลเคียงเขารวมดวย เมื่อการทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีการ
ขยายตัวในชวงป 2553 จึงจัดใหมีบริการเรือนําเที่ยวเพื่อนํานักทองเที่ยวเยี่ยมชมสวนเกษตรและชุมชนใกลเคียง บานเกาะศาล
เจาชุมชนวัดจําปาจึงเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ เนื่ องจากมีระยะทางไมไกลมากนัก ใชเวลา
เดินทางเพียงแค 20 นาที และเปนชุมชนที่ยังมีวิถีชีวิตชาวสวนริมคลอง มีบานเรือนไทย และมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
ของชุมชน เมื่อรับนักทองเที่ยวที่สงตอมาจากตลาดน้ําคลองลัดมะยม ทางชุมชนเกาะศาลเจาตองออกแบบเสนทางนําเที่ยวให
กระชับและนาสนใจ เนื่องจากนักทองเที่ยวมีเวลาเพียง 90 นาทีรวมการเดินทางไป-กลับและเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวแลว การ
เที่ยวชมในชุนชนเกาะศาลเจาจึงถูกออกแบบไวประมาณ 45 นาที เมื่อเรือนําเที่ยวจอดเทียบทาศาลเจาพอจุย นักทองเที่ยวจะ
ขึ้นเรือแลวไปชมบานเรือนไทย จากนั้นจะเดินขามสะพานไปยังบานเครื่องหอม เพื่อชมและรวมกิจกรรมในการบีบแปงร่ํา ทําน้ํา
ปรุง หรือเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภทเครื่องหอมของชุมชน แลวเดินผานไปชมสวนดาหลา ซึ่งเป นสวนเกษตรที่ปลูกดอกดา
หลาสงจําหนาย นักทองเที่ยวสามารถเลือกซื้อน้ําสมุนไพรแปรรูปไดจากสวนแหงนี้ จุดทองเที่ยวสุดทายซึ่งเปนจุดลงเรือเพื่อสง
นักทองเที่ยวกลับไปยังตลาดน้ําคลองลัดมะยม คือสวนเกษตรที่มีการจําหนายผลผลิตจากสวนของชาวบานในชุมชน กลาวไดวา
นักทองเที่ยวหลักของชุมชนคือนักทองเที่ยวที่สงตอมากจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมอยางแทจริง
3. ความสัมพันธที่ดีในระบบเครือญาติและเครือขาย
จากที่กลาวไวในบทนําวา สกุลชางของชุมชนหลงเหลือผูสืบทอดไมมากนัก ที่ยังมีใหเห็นอยูอาทิลูกหลานในตระกูล
“หวางจันทร” โดยมีนายทวีศักดิ์ หวางจันทร ประธานชุมชนปจจุบันที่เปนผูสืบทอดงานแทงหยวกและงานแกะสลัก สวนเครือ
ญาติคนอื่นๆ ก็ไดสืบทอดงานชางไม ชางรอยดอกไมสด โดยศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานเครื่องหอมประเภท แปงร่ํา
แปงพวง และน้ํ าปรุงต าง ๆ ดวยความเปนครอบครัว คนไทยสมัย กอนจึง มีการตั้ งบานเรือนอยู ในบริเ วณเดีย วกัน หากดูจาก
รูปภาพที่ 1 จะเห็นวาชุมชนถูกแบงเปนพื้นที่ในเกาะและนอกเกาะ หากกําหนดใหวัดจําปาเปนศูนยกลาง ทางดานทิศตะวันตก
และทิศใตของวัดเปนบานเรือนอยูอาศัยและสวนเกษตร สวนทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเสนทางทองเที่ยวของชุม
ชุน ซึ่ งส วนใหญ เ ป นบ านเรื อนของครอบครั วหว างจั นทร เกื อบทั้ง สิ้ น นอกจากนั้ นก็ยั ง มี การเข าร วมของชาวสวนอีกหลาย
ครัวเรือนที่มีศักยภาพในการเปนแหลงนํ าเที่ ยวแบบสวนเกษตร ทําใหเกิ ดความหลากหลายทางการทองเที่ ยวจนกลายเป น
เอกลักษณของชุมชน กลาวไดวา จุดเริ่มตนของการจัดเสนทางทองเที่ยวโดยใชระบบเครือญาติซึ่งเปนระบบความสัมพันธขั้น
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พื้นฐานในชุ ม ชน ง ายตอการกําหนดบทบาทและแนวปฏิ บั ติ เพื่ อส ง เสริ ม การท องเที่ ย ว บวกกั บ ความสั มพั นธ ที่ ดีใ นระบบ
เครือขายทองถิ่ น แบบสังคมชนบท มีการไปมาหาสูกัน มีสภาพแวดล อมและวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ทําให สมาชิกสามารถ
รวมตัวกันไดงาย และทําหนาที่สอดคลองกันอยางราบรื่น
4. ศักยภาพดานทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป จะมีการจัดงานประเพณีสืบสานงานวิถีถิ่นของชุมชน เปนการแสดงความเคารพ
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คบู านคูเมืองโดยการบวงสรวงศาลเจาพอจุย-เจาพอกุมกรรณ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบานมาตั้งแตครั้งโบราณ
เมื่อตองใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา แมวาปจจุบันการคมนาคมจะเปลี่ยนเปนเสนทางบก ชาวบานก็ยังคงสืบสานงานประเพณี
สําคัญนี้เปนประจําทุกป โดยมีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวหรือคนภายนอกไดเขารวมงานและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
รูปแบบของงานจะเริ่มตนโดยพระสงฆเจริญพระพุทธมนตฉันภัตตาหารเชา บวงสรวงศาลเจาพอจุย -เจาพอกุมกรรณ หลังจาก
นั้นจะมี การแสดงละครชาตรี การสาธิต งานหั ตถศิลป ชุมชน ไดแก การทําแปง พวง แปงหอม เครื่องตะนาวหรือเครื่ องหอม
โบราณ การทําพวงมะโหตรหรือพวงอุบะจากกระดาษสี การทําขนมไทย การจักสานทางมะพราว การแทงหยวก การทําพวง
แขวน งานบายศรี ในวันงานจะมีการเปดบ านตางๆ ในชุม ชนใหนักท องเที่ยวเดินชมและรวมกิจกรรมไดตลอดทั้ง วั น แมวา
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจาจะปรากฎมากมายทั้งงานแทงหยวก งานแกะสลัก งานปน งานวาดภาพ การแสดงโขน
ละคร แตบางอยางก็ไดสูญหายไปแลวตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เริ่มเปลี่ยนจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง วัฒนธรรม
ที่มีความโดดเดนเปนเอกเอกลักษณนาสนใจและยังคงหลงเหลืออยูก็มีเพียงไมกี่อยาง ชาวชุมชนจึงพยายามอนุรักษเอาไวใหมาก
ที่สุด นับวาทุนทางวัฒนธรรมของชุ มชนเกาะศาลเจ าเปนมรดกที่ตกทอดกันมาสูชนรุนหลัง จนกลายเปนเอกลักษณ คานิย ม
ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมที่พัฒนาไปสูการเปนสินคาทางการทองเที่ยว จะทําใหชุมชน
เกิดความหวงแหนและตองการรักษาวัฒนธรรมใหคงอยู นับเปนการสรางความสมดุลระหวางการรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทําใหคนในชุมชนอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
5. การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนจากองคกรตางๆ
เมื่อนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลสนับสนุนใหการทองเที่ยวพัฒนาไปสูชุมชน เพื่อสรางใหเกิดเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดี โดยชุมชนมีสิทธิ์ในการจัดการแหลงทองเที่ยวของตนเองในฐานะเจาของบาน ทําใหชุมชนเริ่มตื ่นตัวในการนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของตนเองมาพัฒนาเปนสินคาทางการทองเที่ยว สําหรับชุ มชนเกาะศาลเจานั้น
เมื่อขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดตั้งชุมชน โดยใชชื่อวา “ชุมชนวัดจําปา” ก็ไดนําสวนเกษตรและงานหัตถศิลปมาเปน “ทุน”
ที่นําไปสูการทองเที่ยว จนเริ่มเปนที่รูจักแกคนทั่วไป ความโดดเดนในงานหัตถศิลปของชุมชน ทําใหภาครัฐเริ่มหันมาสนใจและ
สงเสริมใหเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังเชนสํานักงานเขตตลิ่งชันบรรจุใหเปนสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจของเขต
ดานองคกรภาคประชาชนที่ไมแสวงหาผลกําไรภายใตชื่อ “เครือขายการทองเที่ยวภาคประชาสังคม” ซึ่งประกอบดวย ชุมชน
ชมรม องค ก รภาครั ฐ และองค ก รภาคเอกชนต า งๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อค น หาวั ฒ นธรรมและทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และรวมกันอนุรักษใหคงอยู หรือนํามาฟนฟูเพื่อตอยอดใหเกิดประโยชน โดยสรางความรับรูแกผูมีหนาที่ดูแล
รักษาใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการแหลงทองเที่ยวหรือชุมชนของตน เครือขายการทองเที่ยวภาคประชาสังคม จะทํา
การประชาสัมพันธจุดเดนในแตละชุมชนลงในโซเชียลมีเดีย อาทิ ภูมิหลังดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน
แหลงทองเที่ยว รวมถึงการนําพาคณะนักทองเที่ยวเขาสูพื้นที่
ดานกองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ไดคัดเลือกใหชุมชนเกาะศาลเจาเปน UNSEEN แหลงทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยใหเหตุผล
วาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีตนทุนเปนทรัพยากรในชุมชนจํานวนมาก ซึ่งสามารถสรางมูลค าเพิ่มใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ผสมผสานกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางลงตัว เพียงแตตองเพิ่มกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวในมิ ติที่หลากหลาย
ควบคูกันไป ประกอบดวย มิติดานการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว มิติดานการอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนและการมีสวนรวม และมิติดาน
เศรษฐกิ จชุ ม ชนและการสร างเครื อข ายเพื่ อเป ด โลกทั ศ น การท องเที่ ย ว จากการที่ อ งค กรต างๆ เข ามามี ส ว นร ว มในการ
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ประชาสัมพันธและสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทําใหนักทองเที่ยวเริ่มรูจักและเดินทางเขาสูพื้นที่มากขึ้น
จึงเปนปจจัยหนึง่ ที่ทําใหชุมชนตองปรับเปลี่ยนเปนแหลงทองเที่ยว
6. ความตองการในการทองเที่ยวแบบ “โหยหาอดีต”
คําวาการทองเที่ยวแบบ “โหยหาอดีต” หรือ Nostalgia Tourism เปนการทองเที่ยวบนจินตนาการวาดวยวันชื่นคืน
สุข หมายถึง สภาวะอาการหรือความรูสึกของคนที่มีตอภาพหรือบรรยากาศในอดีต อาการที่ไดหวนรําลึกถึงความหลังครั้งเกา
ซึ่งถูกนํามาใชเพื่ออธิบายปรากฏการณที่ผูคนในสังคมหลีกหนีความวุนวายในสังคมเมือง และเดินทางทองเที่ ยวไปตามสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ที่มีวิถีชีวิตเรียบงายหรือวิถีชีวิตแบบชนบท (เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ , 2555: 6) การทองเที่ยวลักษณะนี้จึงมัก
ปรากฏออกมาในรูปแบบของความตองการดานวัตถุ สิ่งกอสราง หรือบรรยากาศ ที่มีสัญลักษณบงบอกถึงความเปนอดีตที่เลือน
หายไปแลวในปจจุบัน สําหรับบานเกาะศาลเจาเปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตสวนเกษตรริมคลอง บานทรงไทย ขนมไทยโบราณ และ
ศิลปวัฒนธรรมซึ่ง สะทอนภาพในอดี ตที่ผานพ นไปแลวและเปนวิถีชีวิตที่ ขาดหายไปในปจจุบัน รวมถึงเปนแหลงทอ งเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับตลาดน้ําคลองลัดมะยม ซึ่งเปนตลาดที่มีรูปแบบและบรรยากาศยอนยุคแตไมลาสมัย มีการพายเรือขายสินคา การ
จําหนายอาหารคาว-หวานโบราณ และบริ การเรือนําเที่ยว ภายใต แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพีย งที่ไ ดรับ ความนิย มอยู ในขณะนี้
นับวาชุมชนเกาะศาลเจาเปนแหลงทองเที่ยวตัวอยางที่ชัดเจนของปรากฏการณโหยหาอดีตดังที่กลาวมา
บทสรุปและขอเสนอแนะ : จากงานหัตถศิลปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
การทองเที่ยวเชิ งสรางสรรค เปนการทองเที่ยวรูป แบบใหมแ ตกตางจากการทองเที่ ยวในอดีต กลาวคือ จากการ
เดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยว ก็ไดพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรหรือเชิงวัฒนธรรม โดยจัดใหเกิดกิจกรรมตางๆ ที่เนนการเรียนรู การศึกษาจากประสบการณที่เกี่ยวของกับคนใน
ชุ ม ชน ตลอดจนการมี ส วนร วมและปฏิ สั ม พั นธ ร ะหว างนั กท องเที่ ย วกั บ คนในชุ ม ชนนั้ นๆ ลั กษณะของการท องเที่ ย วเชิ ง
สรางสรรคจะเปนนักทองเที่ยวที่ไมใชเปนเพียงแตเดินทางเพื่อไปพบเห็นเทานั้น แตจะกลายเปนสวนหนึ่งของชุมชนจากการรวม
ทํากิจกรรมทางการทองเที่ยวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต มีโอกาสไดเรียนรูและ
ทดลอง เพื่ อสร างประสบการณ จากสิ่งที่เ ปนจริงในชุมชน กระบวนการทั้งหมดนี้จะทําใหนักทองเที่ยวประทั บใจและเขาใจ
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนไดลึกซึ้งมากกวาการทองเที่ยวทั่วไป อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกในการรักษาเอกลักษณของทองถิ่น
และทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
แมวาคนในชุมชนจะไมมีความรูเรื่องแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมากนัก แตงานหัตถศิลปและกิจกรรมตางๆ ที่
ดําเนินไปตามวิถีชวี ิตปกติของชุมชน สามารถเชื่อมโยงเขาสูการทองเที่ยวรูปแบบนี้ได จึงเปนแรงกระตุนใหชุมชนพัฒนารูปแบบ
งานหัตถศิลปตางๆ เปนกิจกรรมเรียนรูแกนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูและลงมือทํากิจ กรรมแทงหยวก การ
ทําพวงมะโหตร การทําอาหารคาว-หวาน รวมกับคนในชุมชนเมื่อจะจัดงานประเพณีหรือพิธีกรรมตางๆ สวนการทําเครื่องหอม
นั้น มีการเปดบานใหนักทองเที่ยวสามารถทดลองหยอดแปงร่ํา สกัดน้ําปรุง ไดตลอดเวลา เนื่องจากคนในชุมชนมีการทําเครื่อง
หอมเพื่อเตรียมจําหนายเปนสินคาที่ระลึกแกนักทองเที่ยวเปนปกติทุกวัน ในที่นี้จะขอยกตัวอยางงานหัตถศิลปที่มีความโดดเดน
ไดแก
งานเครื่องหอม เปนงานปรุงแตงกลิ่นจากดอกไมไทยนานาชนิดแลวแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ การใชเครื่องหอมได
สอดแทรกอยูในวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด อาทิ พิธีสรงน้ําพระ การรดน้ําดําหัวผูใหญในวัน
สงกรานต การใชเพื่อประทินผิว ตลอดจนถึงการรดน้ําศพ เปนตน สําหรับชุมชนนี้มีการทําเครื่องหอมในรูปแบบตางๆ ไดแก
แปงร่ํา ทํ ามาจากแปงหินหรื อแปงนวลที่ผสมน้ําปรุงกลิ่นดอกไมไทยซึ่งทางชุมชนสกัด ขึ้นเอง โดยบีบแป งเปนเม็ ด
เล็กๆ ลงบนใบตองแลวรอใหแหงจึงบรรจุลงภาชนะ แปงร่ําใชเปนสวนผสมที่ใสในน้ําอบ สามารถทําเปนแปงกระแจะเพื่อใช
เจิมในพิธีกรรม คนโบราณมักนิยมใชทาผิวหลังอาบน้ํา ใชผัดหนา ทาตัว เพื่อใหเกิดกลิ่นหอมและความเย็นสบาย
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แปงพวง เนื่องจากคนในตระกูลหวางจันทรมีความสามารถในการประดิษฐเครื่องดอกไมสดมาแตเ ดิม จึงไดพัฒนา
ความรูมาประดิษฐแปงพวง หรือพวงมาลัยที่ทําจากแปง โดยมีกรรมวิธีตางกับแปงร่ําเล็กนอย กลาวคือ เมื่อนําแปงหินมาผสม
กับน้ําปรุงแลว ใหใสสีที่ตองการกอนจะบีบเม็ดแปง การบีบเม็ดแปงนั้นตองรองพื้นดวยใบตองแลวขึงดายใหเปนเสนตรงและตึง
จากนัน้ บีบแปงใหเปนเม็ดเล็กๆ ลงบนเสนดายโดยเวนระยะหางเทาๆ กัน รอใหแหงแลวจึงนําเสนดายพรอมแปงนั้นมาอบร่ําให
เกิดกลิ่นหอมกอนนํามามัดรวมกันใหเปนพวง แลวตกแตงตามรูปแบบที่ตองการ เชน มัดรวมกันเปนพวงมาลัย เพื่อใชบูชาพระ
แทนพวงมาลัยดอกไมสด หรือประยุกตทําเปนพวงแปงใชเสียบมวยผมแทนชอดอกไม เปนตน
น้ําปรุ ง หรื อน้ํ าหอมไทยสมั ย โบราณ เป นการสกั ด กลิ่ นจากดอกไม ห อมชนิ ด ต างๆ แล วนํ ามาปรุ ง แต ง กลิ่ นตาม
ความชอบ ชุมชนแหงนี้สกัดกลิ่นน้ําปรุงจากดอกไมไทยใหมีความหอมติดทนแตไมฉุนมาก จึงเปนที่นิยมแกนักทองเที่ยวทั่วไป
กลิ่นที่ไดรับความนิยมสวนใหญ ไดแก ปบ มะลิ โมก และกุหลาบ
งานแทงหยวก เปนงานหัตถศิลปที่จัดอยูในงานชางสิบหมู ประเภทชางสลักของออน เปนงานที่ใช "หยวก" หรือลํา
ตนกลวย โดยลอกกาบกลวยสวนที่เปนแกนออนของลําตนที่มีสีขาวมาใช โดยมากนิยมใชกลวยตานีเพราะมีสีขาวนวลและไม
คอยเปลี่ยนสีผิวเมื่อสัมผัสอากาศ จากนั้นจึงนําเอากาบกลวยมาทําใหเปนลวดลายแบบ ตาง ๆ โดยวิธีแทงดวยมีดปลายแหลม
นิยมทําขึ้นเพื่อใชประดับตามฐานหรือเสา เชนซุมเบญจาในพิธีโกนจุกและรานมาหรือจิตกาธานพิธีศพ งานแทงหยวกของชุมชน
แตกตางจากที่อื่นตรงที่ผสมผสานเขากับการประดับงานปนและงานแกะสลักซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น จนเรียกไดวาเปนงาน
“กลุมชางวัดจําปา”
พวงมะโหตร เปนเครื่องแขวนที่คนไทยภาคกลางใชเรียกสิ่งที่มีลักษณะเปน “พวงระยา” สวนทางภาคเหนือมักเรียก
กันวา ตุงไสหมู เปนเครื่องแขวนโบราณที่ทําจากกระดาษสี แลวนํามาพับและตัดเปนรูปตาง ๆ ใหเปนชั้นในรูปแบบของพวง
อุบะ มักจะใชแขวนเมื่อมีงานบุญ งานมงคล หรืองานรื่นเริง บางก็มีการฉลุลายใหเปนรูปตามปนักษัตร ซึ่งปจจุบันหาดูไดยาก
และกําลังจะหายไป
กลาวไดวา ชุมชนมีง านหัตถศิล ปทองถิ่นเปนวัฒ นธรรมที่โดดเด น ซึ่งนํามาพัฒนาสูการทองเที่ ยวเชิงสร างสรรคไ ด
อยางลงตัว บานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตลิ่งชัน สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากปจจัย ดังที่กลาวมา
แตสิ่งสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน คือตองมีการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมของคนในชุมชน และการสราง
ความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ขณะเดียวกันชุมชนตองมีความพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักทองเที่ยว
ผานการทํากิจกรรมรวมกั น จึงจะเปนการสรางความผูกพั นระหว างนักทองเที่ยวกั บผูที่เปนเจ าของบาน อั นจะนําไปสูความ
สมดุลทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางแทจริง
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แนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน
ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
The Guidelines to Develop Wat Srisathong to Become a Sustainable
Religious Tourist Attraction
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาศักยภาพรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยววัดศีรษะทอง 2) ศึกษาการพัฒนาวัด
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา และ 3) แนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน โดยมี
กลุมประชากร 4 กลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวชาวไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปนการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ จากผลการวิจัยพบวาวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและมีศักยภาพ
โดยกิจกรรมสําคัญและโดดเดนคือการสักการะพระราหู โดยวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของวัดใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาโดยการทํานุบํารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูแก
ผูที่สนใจ โดยแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ยั่ง ยืนนั้นจะมีการมุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่มุงเนนการใชทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่อยางรูคุณคาและการสรางจิตสํานึกดาน
การทองเที่ยวดวยกิจกรรมตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทยภายใตขีดความสามารถของชุมชน
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวอยางยั่งยืน วัดศีรษะทอง
Abstract
The purposes of this research are : 1) to study the potentialof tourism activities of Wat Srisathong
2) to study a religion tourism deployment and 3) to study the guidelines to depvelop Wat Srisathong for
sustainable religion tourism development. The key informants were 2 Wat Srisathong municipal officers,
3 Wat Srisathong staffs, 5 Srisathong local people and 10 Thai tourists. The instruments were: 1) in-depth
interview 2) an observation. The data was analyzed by content analysis. The results showed as follows:
Wat Srisathong had an effective form in various tourist activities in Rahu. The activity aimed to attract
people who have faith in Rahu. Wat Srisathong had a potential standard of a religion tourism development.
There are renovating archaeological site, antiquities and museum to supporting tourism in the area. The
guideline for religion tourism development for sustainable, it is focus on participation of local people
and tourist to become aware of natural resources in the area.
Keywords: religion tourism, sustainable tourism, Wat Srisathong
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บทนํา
การทองเที่ยวในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องอยางเห็นไดชัดและการทองเที่ยวสามารถสรางรายได
ให กับ ประเทศไทยและส ง ผลประโยชน ใ นด า นต าง ๆ ด า นเศรษฐกิ จ ด านสั ง คม ด านวั ฒ นธรรมและด านสิ่ ง แวดล อ ม
แหล ง ท องเที่ ย วในประเทศไทยมี ม ากมายและมี ค วามหลากหลายแตกต างกั นไปในแต ล ะพื้นที่ เช น แหล ง ท องเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เปนตน ซึ่งประชาชนชาว
ไทยส วนใหญ เ ป น ชาวพุ ท ธที่ นับ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาเป นพื้ นฐานเดิ ม และมี วิ ถี การดํ า เนิ นชี วิต ตามรอยพระพุ ท ธศาสนา
โดยวั ดเป นจุ ดศู นย ร วมจิ ต ใจของประชาชนชาวไทยเชื้ อสายพุ ทธในการทํ าพิ ธีกรรมทางศาสนาต างๆ วารัช ต มั ธยมบุ ร ุ ษ
(2550 : 1) กล า วว า แหล ง ท อ งเที่ ย วประเภทวั ด คื อ รู ป แบบการท อ งเที่ ย วที่ น า สนใจทั้ ง ในด า นศาสนา วั ฒ นธรร ม
และประวัติศาสตร นอกจากนั้นพระครูโอภาสกิตติวัฒน(2559:1) กลาววา วัดคือแหลงศิลปวิทยาการและความรูที่หลากหลาย
สาขาเป นศู นยร วบรวมศิล ปกรรมที่มี คุณคา เช น โบราณสถาน โบราณวั ตถุ แ ละจิต กรรมฝาผนัง ซึ่ง จั ดไดวาเป นมรดกทาง
วัฒนธรรมและมีความเปนเอกลักษณและความเปนไทยในตัวของเองอีกดวย
จังหวั ดนครปฐมเปนจังหวัดที่ อยูภาคกลางฝ งตะวั นตกมีพื้นที่เป นอันดั บที่ 62 ของประเทศและมีเ รื่องราวความ
เปนมาทางประวัติศาสตรที่ยาวนานมีความรุงเรืองและเปนราชธานีที่สําคัญในสมัยทวารดีและเปนแหลงเผยแพรอารยธรรม
สําคัญที่มาจากประเทศอินเดียในดานพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นจังหวัดนครปฐมเปนเมืองโบราณโดยมีจุดเริ่มตนในสมัย
ทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 11 ซึ่งหลักฐานพบไดจากโบราณวัตถุ โบราณสถานมากมายที่ขุดคนพบตามพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัด
นครปฐม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, 2547:8) จากประวัติศาสตรของจังหวัดนครปฐมที่ถูกอางอิงและสอดคลองกับ
พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปจจุบันสงผลใหการทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมสวนใหญจะเปนสถานที่ทองเที่ ยวที่เปนวัดและ
มีการสักการะสิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์เพื่อความเปนสิริมงคลซึ่งในแต ละจังหวัดในประเทศไทยจะมีวัดอยูมากมายเพื่ อ เปนสถานที่ที่ยึ ด
เหนี่ ย วจิ ต ใจของประชาชนในแต ล ะพื้ นที่ จั งหวั ด นครปฐมก็ เช นกั นมี วัด ที่ มี ชื่อเสี ย งมากมาย เช น วั ด พระปฐมเจดี ย ร าช
วรมหาวิหาร วัดพระประโทณเจดีย วัดไรขิง วัดกลางบางพระและวัดศีรษะทอง(วรรณกร ชาวนาไร,2556: 1)
วัดศีรษะทอง เปนวัดที่ตั้งอยู ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี เปนวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครปฐม โดยประวัติ
ความเปนมาที่ยาวนาน โดยตามความเชื่อนั้นกลาววาสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยมีการเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทนนํามาประดิษฐานไวที่กรุงเทพฯ และมีการอพยพ
ชาวเวียงจันทนไปอาศัยอยูตามบริเวณตางๆ รวมทั้งบริเวณแมน้ําทาจีน ตําบลหวยตะโก และชาวเวียงจันทนไดตั้งรกรากอยู
บริ เวณดั ง กล าวและตั้ง ชื่อวาหมูบ านหัวทอง สาเหตุที่ ตั้ง ชื่อหมูบ านวาบ านหัวทองเนื่ องจากการขุ ดพบเศี ยรพระที่มี สีท อง
(องค ก ารบริ ห ารจั ง หวั ด นครปฐม,2550)วั ด ศี ร ษะทองเป นวั ด ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มจากประชาชนในจั ง หวั ด นครปฐมและ
นั กท องเที่ ย วทั่ วไปอย างมาก โดยป จจุ บั นประชาชนในพื้ นที่ แ ละนั กท องเที่ ย วนิ ย มเดิ นทางมาสั กการบู ช าตามความเชื่ อ
และความศรั ท ธาส วนบุ ค คลและคํ าบอกเล าปากต อปากในเรื่ อ งความศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระราหู ซึ่ ง อยู ภ ายในวั ด ศี ร ษะทอง
โดยในแตละปมีการจัดงานประจําปที่ยิ่งใหญเพื่อใหประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวเขามากราบไหวบูชาพระราหู รวมทั้ง
ภายในวั ดยัง มีสถาปต ยกรรมไทยแบบประยุกต ตกแตง ประดับด วยปู นปนรูป เหล าเทวดาถืออาวุธ และมี ลวดลายออนช อย
สวยงาม นับ เปนงานศิลปกรรมไทยที่มี ความแปลกใหม นอกจากนี้ภายในวิหาร มีภ าพวาดจิตรกรรมทางพุทธประวั ติอยา ง
งดงาม ปจจุบันวัดศีรษะทองเปนสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนาพุทธอีกแหงในจังหวัดนครปฐมอีกดวย องคการบริหารจังหวัด
นครปฐม (2550 : 186-187) วัดศีรษะทองเปนวัดที่เกิดจากความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวลาวในอดีต ซึ่งเปนวัด
ที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย โดยจะถือคติความเชื่อที่วาพระราหูเปนเทพที่สามารถบันดาลความสุขใหเกิดแก
บุคคลตางๆได ทําใหวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมและสักการะพระราหูจํานวนมากโดยมีความเชื่อที่วาการ
ขอพรจากพระราหูจะชวยใหพนทุกข พนเคราะหตางๆ และทําใหเกิดโชคลาภ เสริมบารมี โดยการไหวพระราหูจะนิยมบูชาใน
วันพุธตอนกลางคืนดวยของบูชาสีดํา 8 อยาง ตามความเชื่อที่มีการสืบทอดตอกันมา
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จากประวัติความเปนมาของวัดศีรษะทองที่มีความเปนมาอันยาวนานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 และเปนวัดที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดนครปฐมที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจํานวนมากอีกทั้งจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่
มีป ระวัติ ความเป นมาที่ ยาวนานและสอดคล องกับ ประวั ติศ าสตร และพุ ทธศาสนาดั งนั้ นผู วิจัยมี ความสนใจที่จะศึ ก ษาแนว
ทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ซึ่งวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณที่
เดนชัด เชน พระราหู สถาปตยกรรม ศิลปกรรมที่มีคุณคาวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร เพื่อการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงศาสนาที่ยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอทางวัดเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ยั่งยืน
และมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาศักยภาพรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยววัดศีรษะทอง ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2) เพื่อศึกษาการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ตําบลศีรษะทอง อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ดังนั้น
ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีมาเปนกรอบในการศึกษา ดังตอไปนี้
การทองเที่ยวเชิงศาสนา
ศุภลักษณ อัครางกูร อางถึงใน วนัชพร จันทรักษา (2552: 18) ไดนิยามความหมายการทองเที่ยวเชิงศาสนาวาเปน
การเดินทางที่มี เหตุผลทางศาสนาเปนหลัก แตในปจจุ บันการเดินทางลักษณะดังกลาวจะรวมกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก
กิจกรรมทางพุทธศาสนาเขาดวย ซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือประกอบพิธีกรรม อยางไรก็ดีสถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนามิไดมีเพียงผูที่นับถือศาสนานั้นเทานั้นที่เขาเยี่ยมชม ปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสนใจเขาชมความงาม
หรือเขาไปพักผอนสงบจิตสงบใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคมที่วุนวายในปจจุบันผูคนนิยมเขาวัดเพื่อเปนที่พึ่งทางใจกัน
มากยิ่งขึ้น
พระมหาสุทิตย อาภากโร (2556:22-23) ไดกลาวถึงวา การทองเที่ยวทางศาสนาวามิใชเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหม โดยจะมี
การนิ ย ามคํ าต าง ๆ กั นว า “ธรรมสั ญ จร”“การจาริ กแสวงบุ ญ ”“การเดิ นทางแสวงบุ ญ ” เป นต น ซึ่ ง คํ าเหล านั้ นล วนมี
ความหมายเพื่อการแสวงหาความรู ศึกษาหาขอปฏิบัติอันเปนหลักการในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง ไมเบียดเบี ยนทั้งตนเอง
และผูอื่น ซึ่งหมายถึงการเดินทางที่กอประโยชนเกื้อกูลซึ่งกันละกัน ระหวางผูเดินทางทองเที่ยวและผูใหบริการ อันจะนํามาซึ่ง
ความสงบสุข สันติภาพ แกมวลมนุษยทุกหมูเหลา มิไดเปนการเดินทางเพื่อเบียดเบียนผูอื่น หรือเพื่อสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตเปนการเดินทางควบคูไปกับการศึกษา การพัฒนาจิตใจของผูเดินทาง การปฏิบัติที่ถูกตอง
และสิ่งแวดลอมอันเปนวิถีทางแหงธรรมชาติอันยิ่งใหญที่ทุกสิ่งลวนตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อาจสรุปไดวา การทองเที่ยว
เชิงศาสนา คือการเดินทางเพื่อการศึกษา การพัฒนาจิตใจ และการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกตองแกเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม
ในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอสรรพสิ่ง สวนในคําจํากัดความของ จุฑาภรณ หินซุย(2557:52-53)ไดกลาวถึงการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาวาเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สรางประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมากและเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวกอใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังพื้นที่ตางๆ ซึ่งนํามาสูการสรางอาชีพ การจางงานทั้ง
ในภาคการทองเที่ยวโดยตรงและการจางงานในภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการกระจายรายไดไปสูชุมชนและทองถิ่นมากขึ้น
ซึ่งนําไปสูการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับ
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พระพุท ธศาสนา นั้นถื อเปนการทองเที่ ยวเพื่ อการชมหรือสั มผั สสถาป ตยกรรมด านศาสนา ปจจุบั นการท องเที่ ยวเชิง พุท ธ
เปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากขึ้น มีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่นิยมเดินทางไปทองเที่ยวที่วัด เพื่อรวมกิจกรรมทาง
ศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาไดแพรหลายไปในนักทองเที่ยวทุกกลุม ซึ่งมักใชชวงเวลา
วันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนในทองถิ่นบางสวนได
เล็งเห็นผลประโยชนจึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ หรือเขามาใชพื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพดังกลาวมากขึ้น
ดังนั้นการทองเที่ยวทางศาสนาเปนการทองเที่ยวที่มีมายาวนานแตการเรียกชื่อการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่แตกตางกัน
ไปเชน ธรรมสัญจร การจาริกแสวงบุญ การเดินทางแสวงบุญ ซึ่งการเดินทางทองเที่ยวทางศาสนานั้นเปนการทองเที่ยวที่มีการ
รวมกิจกรรมต าง ๆ เขาไปมากมาย เช น การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเดินทางควบคูไปกับการศึกษาการพัฒ นาจิตใจของผู
เดินทาง รวมทั้งการเดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจ โดยปจจุบันพบวาการทองเที่ยวเชิงศาสนาในปจจุบันจะชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมที่ เชน การกระจายรายไดสูชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ การสรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่
วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงศาสนา
พระมหาสุทิตย อาภากโร (2556:24) ไดนิยามการทองเที่ยวเชิงศาสนามีความแตกตางจากการทองเที่ยวทั่วไป ดังนั้น
สามารถระบุวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ดังนี้
1. เปนการเดินทางเพื่อการศึกษา เรียนรู และปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา
2. เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของผูเดินทางใหความรู ความเขาใจในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
3. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางเพื่อนมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม
4. เพื่อเปนการสรางประโยชน ความสงบสุข ตอมวลมนุษยและตอสรรพสิ่งอยางเกื้อกูล
นอกจากวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่พระมหาสุทิตย อาภากรไดกลาวไวเบื้องตนแลวทานพระมหาสุ
ทิตย อาภากร ยังไดกลาวถึงองคประกอบ 7 ประการหลักที่มีสวนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงศาสนา ดังแผนภาพดานลาง
ดานสิ่งดึงดูดใจ
ดานการเขาถึง

ดานสังคม

ดานรายการ
นําเที่ยว

องคประกอบ
การทองเที่ยวเชิงศาสนา

ดานกิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ทองเที่ยว

ดานที่พัก

ดานความ
ปลอดภัย
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ซึ่งในการพัฒนาวัดจําเปนตองมีการตระหนักถึงความจําเปนที่ตองตอบสนองประโยชนใชสอยตามบทบาทหลักของวัด
เช น กิ จกรรมทางศาสนาและประเพณี กิ จ กรรมของชุ ม ชน กิ จ กรรมของการส ง เสริ ม การท องเที่ ย วและการอนุ รั ก ษ
สถาปตยกรรม แหลงที่ตั้งและสภาพแวดลอมดวย โดยแผนการพัฒนาแยกเปนการพัฒนา 3 ระดับ คือ 1) การพัฒนาผั ง
กายภาพของวัดตามลักษณะของกลุมกิจกรรม 2) พัฒนาสภาพแวดลอมโดยรอบวัดซึ่งเอื้อตอการพัฒนาผังกายภาพของวัด
และ3) การเสนอแนะเพื่ อการพั ฒ นาซึ่ ง อยู ใ นขอบเขตของความสั ม พั นธ ข องวั ด กั บ ชุ ม ชน(พระมหาสุ ทิ ต ย อาภากโร ,
2556:26)
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
นั กวิ ช าการให ค วามหมายการท องเที่ ย วอย างยั่ ง ยื น ไว อย างหลากหลาย โดยบุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา (2548: 6)
ไดใหความหมายการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมใน
ทุกรูปแบบ โดยการทองเที่ยวมุงหารายไดและมุงเนนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวไมใหถูกทําลาย ไม
วาจุดหมายปลายทางจะเปนที่ใด นอกจากนั้น จุฑาภรณ ทองเพ็ง (2554 : 21) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
วาเป นการท องเที่ ย วที่ ร วมถึง การจัด บริ การอื่ นๆทั้ง ในป จจุ บั นและอนาคต โดยต องคํ านึ ง ถึ ง 1) ต องดํ าเนิ นการภายใต ขี ด
ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วั ฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว
2) ตอง
ตระหนักดีตอการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว 3)
ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกันและ 4)
ตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวนั้นๆ
จากความหมายของการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ดั ง กล า วข า งต น จึ ง พอสรุ ป ได ว า “การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Tourism) คือการทองเที่ยวที่มีการจัดการที่ดีเพื่ออนุรักษทรัพ ยากรทางการทองเที่ยวใหมีศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางยั่งยืนและในระยะเวลาที่ยาวนานรวมทั้งการมีสวนรวมของชุ มชนทองถิ่นไดรับ
ผลประโยชนทเี่ ปนธรรมและเหมาะสมและไมสงผลกระทบในทางลบตอทรัพยากรในพื้นที่นั้น ๆ โดยการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Sustainable Tourism) มีลักษณะสําคัญ 6 ประการคือ
1) เป นการท องเที่ ย วในแหล ง ท องเที่ ย วทุ กประเภททั้ ง แหล ง ท องเที่ ย วประเภทธรรมชาติ แ หล ง ท องเที่ ย วประเภท
ประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถุ และแหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
2) เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว
3) เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
4) เปนการทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส เรียนรูและไดรับประสบการณที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
5) เปนการทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวยืนยาว
6) เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนตอชุ มชนทองถิ่น และคื นประโยชนกลับสูท รัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอ มของ
ทองถิ่นดวย
นอกจากลักษณะสําคัญของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้ง 6 ประการแลวบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 20-22) ได
กลาวถึงองคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน พอสรุปได 6 ดานดังตอไปนี้
1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว เปนการพัฒนาสถานที่อันเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจะเดิน
ทางเขามาทองเที่ยว พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทางการทองเที่ยวใหสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวเดิน
ทางเข ามาเยี่ ย มเยื อน โดยมี การประเมิ นศักยภาพขีด ความสามารถในการรองรั บ ของพื้ นที่ และกํ าหนดกิ จกรรม
ทองเที่ยวที่อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
2) องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว เปนการพัฒนาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวให
อยูในสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม และปองกันผลกระทบดานลบจากการทองเที่ยว
1516 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3) องค ประกอบด านการพั ฒนาธุ รกิ จทองเที่ ย ว เป นการพั ฒ นาธุ ร กิจด านการบริ การอํานวยความสะดวกโดยตรงแก
นักทองเที่ ยว เพื่ อตอบสนองความต องการของนักท องเที่ย วให ได รับ ความพึง พอใจ โดยรับ ผิ ดชอบต อการอนุรั กษ
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมดวย
4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว เปนการพัฒนาเพื่อแสวงหานักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเปน
คุณประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเขามาทองเที่ยว โดยใหนักทองเที่ยวเหล านี้ไดรับ
ความรูและประสบการณจากการทองเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ
5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ ยวของชุมชนทองถิ่น เปนการพัฒนาในการสรางโอกาสให
ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมทางการทองเที่ยว เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นใหสามารถจัดการการทองเที่ยว
ของตนเองและไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว อันจะทําใหชุมชนทองถิ่นเกิดความหวงแหนรักษาไวซึ่งทรัพยากร
ทองเที่ยวสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป
6) องคป ระกอบด านการพั ฒนาจิตสํ านึกทางการท องเที่ยว เป นการพัฒ นาการสร างจิ ตสํานึกในการอนุ รักษ ทรัพ ยากร
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกฝาย โดยการใหความรูและสื่อความหมายในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกทางการทองเที่ยวแบบยั่งยืนใหทุกฝายเกิดความรักความหวง
แหนทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
วัดศีรษะทอง
วัดศีรษะทอง เดิมชื่อ วัดหัวทอง สรางขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ในปพุทธศักราช 2358 สมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ไดอัญเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทนมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร
และได อพยพชาวเวี ย งจั นทน ม าตั้ ง หลั ก แหล ง อยู ห ลายที่ ด วยกั น เช น ริ ม แม น้ํา ท าจี น (แม น้ํานครชั ย ศรี ) ฝ ง ตะวั นตก
ที่วัดกลางคูเวียงที่คลองบานกลวย อีกกลุมหนึ่งมาปกหลักเลยแมน้ําทาจีนออกไปบริเวณตําบลหวยตะโกปจจุบันและไดตั้ง
เป นหมูบ านขึ้นเรี ยกวาหมู บานหั วทองเนื่ องจากขุ ดพบเศีย รพระเป นทองซึ่ง เป นนิ มิต หมายที่ดี และตอมาหลวงพอนอย
นาวารั ต น เปลี่ ยนชื่ อเป น วั ด ศีร ษะทองจนถึ ง ป จจุ บั น และนั บ ว าเป นวัด เก าแก วัดหนึ่ ง ของอํ าเภอนครชั ยศรี จัง หวั ด
นครปฐม มี ทั้ง โบราณวั ต ถุ โบราณสถาน เปนวั ด ที่ศึ กษาเกี่ ย วกับ เรื่ องรายของดาราศาสตร โหราศาสตรแ ละสมุ นไพร
มาตั้งแตอดีต และวัดศีรษะทองมีชื่อเสี ยงเรื่องการบูชา "พระราหู" เทวดานพเคราะหองคหนึ่งในคติไทย สามารถบันดาล
ประโยชนและโทษใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยทางวัดที่มีการจัดพิธีบูชาพระราหูอยางยิ่งใหญ คลื่นมหาชนชาวพุทธแหแหนมา
กราบไหว บูชาพระราหู
วิธีดําเนินงานวิจัย
1) ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัดศีรษะทอง จากเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน
2) ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาและสํารวจสถานที่จริง ณ วัดศีรษะทอง เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ จากบุคคลที่เกี่ยวของในพื้นที่ คือ
เจาหนาที่ รานคาภายในวัด ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเทีย่ วโดยการสัมภาษณเพื่อนําขอมูลตางๆ ที่ไดมาวิเคราะห
ประมวลผล
3) แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยกลุมประชากร 22 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือ 1) ภาครัฐ 5 คน 2) ภาคเอกชน 5 ทาน
3) ประชาชนในชุมชนวัดศีรษะทอง 7 คน และ 4) นักทองเที่ยวชาวไทย 5 คน โดยการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปน
ทางการเพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องอยางมีเปาหมาย ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ ขอมูลทั่วไปของแหลง ทองเที่ยว
ทรัพ ยากรที่ มีอยูในพื้นที่ ทรัพ ยากรการทองเที่ ยว องคป ระกอบการทองเที่ยวเชิ งศาสนา การทองเที่ ยวเชิง ศาสนา
ปจจัยดานการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ศักยภาพดานสถานที่ทองเที่ยว ปญหาและขอเสนอแนะ
4) วิเคราะหผล ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหและบรรยายเปนบทความ
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ผลการวิจัย
จากผลจากการวิจัยสามารถวิเคราะหผลออกมาเปน 6 ประเด็น ที่สามารถตอบโจทยของวัตถุประสงคของงานวิ จัยได
ดังนี้
ประเด็น ที่ 1 ขอมูลทั่วไปของวัดศีรษะทอง เดิมชื่อวัดหัวทอง สรางขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน พุทธศักราช 2358
รัชกาลที่ 1 เปนวัดที่มีความโดดเดน คือ มีพระราหูที่มีความเชื่อกันมายาวนานวาการบูชา "พระราหู" เทวดานพเคราะหองค
หนึ่ง ในคติความเชื่อของไทย โดยการเปลี่ ยนแปลงในระยะ 5 ปที่แ ลวนั้ นมี ไมม ากนั ก โดยมี การเปลี่ ยนแปลงตรงสวนของ
ศาลา 100 ปหรือที่ชาวบานเรียกกันวา“ศาลาลาวเวียงจันทร”จะมีการปรับปรุงและซอมแซมสวนที่ชํารุดเพื่อคงสภาพของศาลา
ที่มีความเกาแกเอาไวและมีการกอสรางพิพิธภัณฑวดั ศีรษะทองเพิ่มขึ้น โดยภายในพิพิธภัณฑจะมีการนําวัตถุโบราณและสิ่งของ
ที่สําคัญทางประวัติศาสตรมาจัดแสดงเพื่อเปนที่ศึกษาและเรียนรูสําหรับนักทองเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจโดยพิพิธภัณฑแหงนี้จะ
เปดบริการประมาณปลายปพุทธศักราช 2560
ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่มีในพื้นที่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน สวนกลวย ทํานา และการทําบอเลี้ยง
ปลากัด บอเลี้ยงกุง สวนทรัพยากรทางศาสนานั้นก็จะมีพระราหูที่นักทองเที่ยวใหความสนใจและศาลาลาวเวียงจันทรที่มีศิลปะ
แบบลาวเวียงจันทรที่เปนเอกลักษณและเปนทรัพยากรที่สําคัญของวัดศีรษะทอง
ประเด็นที่ 3 รูปแบบการทองเที่ยวภายในพื้นที่ คือ การที่นักทองเที่ยวมาสักการะพระพุทธรูป พระราหู และการขอพรให
เกิดผลสําเร็จในหนาที่การงานและการมารวมพิธีกรรมทางศาสนา
ประเด็นที่ 4 องคประกอบการทองเที่ยวเชิงศาสนา ดานสังคมในการจัดระเบียบกฎระเบียบที่ ชัดเจนภายในวัดศีรษะทอง
เชน การแตงกายใหเหมาะสม หามลักขโมยของ หามกอเหตุราย ซึ่งภายในพื้นที่วัดศีรษะทองจะมีปายบอกถึงขอหามในการเขา
วัดตามจุดตางๆ ซึ่งเปนขอปฏิบัติเพื่อใหนักทองเที่ยวไดปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกําหนด รวมทั้งการแบงพื้นที่หรือการจํากัด
พื้นที่ภายในวัดโดยการสรางกําแพงกั้นเขตพื้นที่ระหวางเขตพุทธวาทกับสังฆาวาส ภายในวัดมีการเปดรับนักท องเที่ยวเพื่อให
นักทองเที่ยวไดเขาเยี่ยมชมในสวนของ สวน ไรผัก และ ผลไม ซึ่งเปนอาชีพของชาวบานในชุมชน ถือวาเปนสวนที่สําคัญในการ
สรางรายไดใน
ประเด็นที่ 5 การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบระหวางวัด ชุมชนและนักทองเที่ยวตอ
ทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อไวใหคนรุนหลังไดเขามาศึกษาตอไปนอกจากนั้นวัดไดมีการปลูกจิตสํานึ กทางการทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหยั่งยืน เชน มีการจัดกิจกรรมสําคัญภายในชุมชนเพื่อใหมีสวนรวมในการอนุรักษวัดศีรษะทองใหมีความยั่งยืนมากขึ้น
พรอมกับการปลูกฝงใหกับเยาวชนรุนหลังใหรูจักการมีจิตสํานึกทางการทองเที่ยวในพื้นที่
ประเด็ น ที่ 6 องค ประกอบการท องเที่ ยวอยางยั่ งยื นวัด ศี รษะทองเปนพื้ นที่ที่ มี ก ารจั ดการทรั พ ยากรท องเที่ ย วโดยมี
หนวยงานเขามาชวยเหลือในการจัดการทรัพยากรทองเที่ยวใหยั่งยืน เชน องคการบริหารสวนตําบล วัดศีรษะทอง ผูใหญบาน
และชาวบานในชุมชน โดยมุงเนนเรื่องความสะอาด ดานการบริการใหกับนักทองเที่ยวในทุกๆดาน รวมทั้งการสรางรายไดใหกับ
ชุมชนในทองถิ่นอยางเปนธรรม
อภิปรายสรุปผล
รูป แบบกิจกรรมการท องเที่ย วของวัด ศีร ษะทองนั้ นส วนใหญจะเป นรู ป แบบการเดิ นทางมาสั กการะพระราหู ที่ มี
ชื่ อเสี ย งของวั ด แห ง นี้ รวมถึ ง การเดิ นทางมาขอพร แก บ น การสะเดาะเคราะห ต อชะตาซึ่ ง เป น ความเชื่ อ ส วนบุ ค คลที่
นักทองเทีย่ วสวนใหญ ใหความสนใจเปนอยางมากและมาทองเที่ยวและสักการะพระราหู อีกทั้งวัดศีรษะทองยังมีพระพุทธรูป
สมั ย ทวารวดี ที่ มีข นาดใหญ ป ระดิ ษฐานไว ภ ายในวั ด ทํ าให นักทองเที่ ย วนิ ย มเดิ นทางมาท องเที่ ย ววั ด กั นอยางมาก รวมทั้ ง
พิพิธภัณฑที่กําลังอยูระหวางการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในปลายปพุทธศักราช 2560 และจะสามารถเปดเปนแหลงเรียนรูที่
นาสนใจไดอีกในอนาคต วัดศีรษะทองแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่มีการพัฒนาวัดและบริเวณภายในวัดอยูอยาง
ตอเนื่อง ทั้งมีการปรับปรุงศาลา 100 ป หรือที่ชาวบานเรียกกันวา ศาลาลาวเวียงจันทรซึ่งเปนศาลาสําหรับประกอบพิธีกรรม
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ทางศาสนา และรวมไปถึงการสรางพิพิธภัณฑภายในวัดศีรษะทองเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแกนักทองเที่ยวและเยาวชนที่เดิน
ทางเขามา และจัดพิธีกรรมทางศาสนาอีกดวย จึงนับไดวาวัดศีรษะทองนี้มีการพัฒนาวัดให เปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา วัด
ศีรษะทองนั้นก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาวัดใหเกิดความยั่งยืนมากขึ้นดวย เพื่อเปนการอนุรักษและรักษาแหล งทองเที่ยวเชิ ง
ศาสนาที่ เป นศู นย รวมจิต ใจของชาวพุท ธของชุ มชนในท องถิ่ นที่ ใช ทั้ง เป นแหล งประกอบพิธีทางศาสนาและเป นสถานที่ ทํ า
กิจกรรมทางศาสนาหรื อประเพณีต างๆอีกทั้ง ยังเปนแหล งทองเที่ยวที่เปดใหนักทองเที่ยวไดเขาสักการะสิ่งศักดิ์ สิทธิ์และชม
ความสวยงามของวัด ทําใหมีการพัฒนาวัดศีรษะทองแหงนี้ใหมีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้นและมีชื่อเสียงที่โดงดังรวมไปถึงให
เกิดความยั่งยืนในแหลงทองเที่ยวแหงนี้โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้ง วัด ชุมชน ภาครัฐ และนักทองเที่ยว ใหตระหนักใน
การรักษาทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่และการปลูกฝงเยาวชนในพื้นที่ใหมีกิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งกับ วัดเพื่อการสราง
ความหวงแหนพื้นที่ของเยาวชนอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาแนวทางทางการพัฒนาวัด ศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยื น
ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวัดศีรษะทองเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืนแลว การวิจัย
ครั้งตอไปควรเปนหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมและประชาสัมพันธวัดศีรษะทองและพิพิธภัณฑของทางวัด เพื่อเปน
แนวทางในการประชาสัมพันธวัดและพิพิธภัณฑใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในภาพลักษณของ
แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน
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การมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพือ่ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไผหูชาง
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Woven Fabric Conservation Participation for Cultural Tourism in Phaihuchang
Community, Banglane District, Nakhon Pathom Povince
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผาทอและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อสรางแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแก เจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลไผหูชาง ผูใหญบาน กํานัน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพผาทอ ผูประกอบการรานคา ผูประกอบการรานอาหาร และกลุม
ชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่ ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในดานการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิง
เนื้อหา ตามประเด็น (Content analysis) นําผลที่ไดมาเสนอในรูปแบบความเรียง
ผลการวิจัยพบวา 1) ประวัติการทอผาของชุมชนไผหูชาง มีมาตั้งแตสมัยโบราณ แตเดิมเปนกลุมชาติพันธุไทดําที่
อพยพมาจากเพชรบุรี และไดมาตั้งถิ่นฐานอยูที่ชุมชนไผหูชาง ไดนําวัฒนธรรมผาทอมือมาสรางเป นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว โดยนิยมใชพื้นผาสีดําและทอเปนลายแตงโมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นดวยกี่กระตุกมีกระบวนการถายทอด
ความรูสูลูกหลานในบาน 2) การเขาถึงชุมชนไผหูชาง เขาถึงไดโดยงาย จากวิธีขึ้นรถประจําทาง หรือ รถยนตสวนตัว ภายใน
ชุนชนมีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน เชน มีถังขยะครอบคลุมทุกบานเรือน มีรานคาและรานอาหารที่เพียงพอ นอกจากนี้
ชุมชนไผหูชางยังมีกลุมผาทอมือที่เปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดํา การใชชีวิตของชุมชนไผหูชางเปนไปอยางเรียบงาย ประกอบ
อาชีพหลัก คือ การทําเกษตรกรโดยสวนใหญจะทํานา และการทอผา 3) ประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวมในดานการวางแผนและ
การตัดสินใจ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมและประเพณีตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยการเรียกประชุมของผู นําชุมชน
4) การอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง คือ การสืบสานและอนุรักษประเพณีเสนเรือน พิธีกรรมปาดตง ซึ่งเปนพิธีกรรมที่
สําคัญของชาวไทดําเอาไวใหคงอยูเ พื่อเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวไทดําที่ไดปฏิบัติ และทํากันมานั้น
มีความสําคัญตอชาติพันธุไทดํา
จากการวิจัยนี้คณะผูวิจัยมีแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอ คือ 1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะ
นําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนโดยการนําสีจากตนครามมาใชในการยอมผา 2) การสงเสริมให
คนในชุมชนหันมานิยมการทอผาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริมสรางทางเลือกในอนาคต 3) สรางแนวทางใหชุมชนชวย
ในการประชาสัมพันธผาทอของชุมชนดวยสื่อโซเชี่ยล เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมในการสงเสริมผาทอของชุมชนใหไดรับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้น และ 4) การสรางองคความรูใหคนในชุมชนรวมไปถึงนักทองเที่ยวไดรูจักวิธีการทอผาแบบโบราณ โดยใหคน
ในชุมชนมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราวความเปนมา และวิธีการทอใหแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกผาทอ
ใหมีคุณคาตอการอนุรักษตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผาทอ การอนุรักษ
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the woven fabric and tourism potential of
Phaihuchang Community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province; 2) To study the participation in
conservation of woven fabric Community; and 3) To create the guidelines of Phaihuchang community’s
participation in woven fabric conservation for cultural tourism. with 30 key informants who are the
administrative officers, community leaders, woven fabric group, shop owners, restaurant owners and
people in Phaihuchang Community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. In terms of the data
analysis, content analysis had been applied and presented in this article.
The result was, 1) the history of woven fabric of Phaihuchang Community has been inherited for
a long time when the Tai Dam ethnic emigrated from Petchaburi and settled at Phaihuchang. They brought
the woven fabric culture to earn a living there and like to use black fabric and weave into a watermelon
pattern with the loom (Kikratuk)to be the unique pattern, transferring knowledge to their descendants in
their family; 2) the access to Phaihuchang community is simple by bus or private car. The community
provides the full facilities, such as dustbin in every house, shop, and restaurant. Moreover, their lifestyle
is simple, the main occupation is agriculture, most people do the rice farming and weaving; 3) people in
the community participate in decision making and planning of the activities. Traditions were organized in
the area, during the meeting led by the community leaders. And 4) the cultural conservation of Phaihuchang
Community is to preserve the Sen Roeun tradition and Pad Tong ritual which are the main culture of Tai
Dam people to represent their history and lifestyle from the past.
According to the results, the research found the four guidelines of people participation in the
woven fabric conservation as follows: 1) The natural resource conservation for the highest beneficial
application of the natural materials by using the color from True Indigo Tree; 2) The supporting people
to weave fabric as a part-time job for alternative career choice in the future; 3) The using of social media for
promotion community and local woven fabric 4) To make explicit knowledge for people in community
including tourist to understand the ancient wearing method by value added creation and conservation
of weaving fabric.
Keywords: people participation, cultural tourism, woven fabric
1. บทนํา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเปนอย างมาก ทั้ง ยังเปนแหลง รายไดที่สําคั ญนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศ การสรางงานสรางอาชีพ จากสถิ ติ
การทองเที่ยวป 2559 พบวามีนักทองเที่ย วชาวต างชาติ จํานวน 32,588,303 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 คิดเป นรอยละ
+8.91เนื่องจากสถานการณการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพ รวมถึงการขยายตัวของนักทองเที่ยวจีน และการปรับตัวที่ดีขึ้น
ของนักทองเที่ยวยุโรป ซึ่งจะมีผลทําใหนักทองเที่ยวเติบโตตอเนื่อง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2560: ออนไลน) ทั้งนี้
ภาพรวมการทองเที่ยวสรางรายได 2,510,779 ลานบาท เปนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทย 1,641,268 ลานบาท
และรายไดจากไทยเที่ยวไทย 869,510 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา รายไดรวม
จากการทองเที่ ย วขยายตั วรอยละ 11.09 โดยขยายตัวทั้ งรายได จากการท องเที่ย วระหวางประเทศ และรายได จากการ
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ทองเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งขยายตัวรอยละ 12.64 และรอยละ 8.27 ตามลําดับ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการทองเที่ยว
จากรายได ร วมของภาคการท องเที่ ยวในป 2559 เป นเงิ นกว า 2.51 ลานลานบาท กล าวได วา ภาคการท องเที่ ยวไดส ร าง
มูลคาเพิ่มแกเศรษฐกิจไทย คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (กรุงเทพธุรกิจ. 2559:
ออนไลน) อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความ
อ อนไหวง ายจากป จจั ย ลบทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศโดยไม อาจหลี กเลี่ ย งได สถานการณ แ ละผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนความทาทายตอการทองเที่ยวของประเทศไทย และการมีสวนรวมของประชาชน ยังสงผลเปนอยางมากตอ
การพัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เนื่องจากแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสวนมากเปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากความ
เปนเอกลักษณ และอี กเกิดจากการกอตั้ง ดวยความรวมมือของชุมชน (สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2559:
ออนไลน)
ปจจุบันนักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวตามชุมชนตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเปนเปาหมาย
สํ าคั ญ ของการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว เนื่ องจากประชาชนเป นเจ า ของท องถิ่ น มี ค วามรู สึ กในการเป นเจ าของ มี ค วามรั ก
ความหวงแหน และนํ าทรั พ ยากรที่ มี อยู นํามาประยุ กต ใ ช ใ ห เ กิ ด การพั ฒ นาแหล ง ท องเที่ ย วได นอกจากนี้ การท องเที่ ย ว
หลากหลายรูปแบบไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงชาติ
พันธุ และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยได วางแผนการตลาดในการปรับภาพลักษณและ
ขยายการรับรูคุณคา เนนย้ําถึงเรื่องราววิถีไทย (Thainess) เชน เรื่องราว ‘ยิ้ม สยาม’ เรื่องราว ‘อาหารไทย’ เรื่องราว ‘ผา
ไทย’ เปนตน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่แตกตางอยางมีคุณคา พรอมทั้งนําเสนอภาพของสินคาคุณภาพและ
บริการที่นาประทับใจเพื่อยกระดับภาพลักษณการทองเที่ยวไทย ตลอดจนเนนการสื่อสารคุณคาความสุขที่เกิดจากความรัก
และความภาคภูมิใจในประเทศไทยผานการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2559: ออนไลน) ดังนั้นอาจกลาวไดวา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สามารถสงผานเรื่องราววิถีชีวิตของคนในทองถิ่นสูนักทองเที่ยว และทํา
ใหคนในพื้นที่ชวยกันดูแลรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของตนเองเอาไวซึ่งถือไดวาเปนอีกหนึ่งทางที่ชวยใหดํารงเอกลักษณนั้นให
คงอยูตอไป (ไกรฤกษ ปนแกว. 2556 : 99)
จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหนึ่งที่อยูใกลกับกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกจึงเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลานอย
หรือตองการเวลาพักผอน ทั้งนีจ้ ังหวัดนครปฐมเปนอูอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิที่มี
ความสมบูรณและเปนศูนยกลางการคาขาย ที่มีกลุมชาติพันธุไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปนจํานวนมาก เชน ชนเผาชาวมอญที่
ใชภาษามอญและมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง กลุมลาวครั่งเปนกลุมผูมีเชื้อสายลาวกลุมหนึ่งที่มีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมในการทอผาเพื่อใชในชีวิตประจําวันและใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีกลุม
ชาติพันธุไ ทดํา ไทยทรงดํา หรือ ลาวโซง คนไททรงดํานิยมนุงหมดวยเสื้อผาสีดําเปนเอกลักษณซึ่งยอมดวยตนหอมหรือคราม
สวนคําวาซง หรื อสวงแปลวากางเกง จึง มีการเรี ยกคนเหล านี้ ตามเครื่องนุ งห มที่ ยัง คงรั กษาประเพณีที่ เกี่ย วข องกับ วิถี ชีวิต
และยึ ดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมาอยางเครง ครัด ชาวไทยทรงดํามีพื้ นฐานการทอผ าที่สืบ ทอดมาจากบรรพบุ รุษที่ท อผาใชใ น
ครัวเรือน โดยมีผาซิ่นลายแตงโมทีเ่ ปนเอกลักษณสําคัญของชนเผามีการสืบทอดภูมิปญญาสูชนรุนหลังซึ่งการทอแบบเฉพาะคือ
ใชเสนยืนสีแดงเปนหลัก สวนเสนพุงเปนสีดําหรือครามเขมเกือบดํา สําหรับการแตงกายของไทยทรงดํานั้นจะนําผาฝายมาปน
เปนเสนฝายและนํามาทอผาพื้นสีขาว โดยนําสีธรรมชาติมายอม เชน เปลือกไมตางๆ (ตนประดู, ตนคราม ลูกมะเกลือ) มายอม
เพื่อใหเกิดสีสันบนผืนผา นอกจากนั้นชาวไทยทรงดํายังมีภูมิปญญาพื้นบานในการทอผาที่แตกตางจากหลักการของการทอผา
ทั่ว ๆ ไป ที่เสนยืนจะมีขนาดเล็กกวาเสนพุง แตการทอผาแบบไททรงดําสามารถซอนสีแดงของเสนยืนเอาไวอยางมิดชิด แตไม
สามารถจะซอนอณูของสีที่เหลือบเอาไว เมื่อเวลาตองแสงแดดจะมีสีของเสนยืนสะทอนออกมาใหเห็น (สถานอารยธรรมศึกษา
ไทย – สาละวิน. 2556: ออนไลน) กลาวไดวาผาทอและภูมิปญญาในการทอผาของชาวไทยทรงดําเปนทรัพยากรการทองเที่ยว
ที่สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม
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ชุมชนไผหูชางเปนชุมชนไทยทรงดําทีไ่ ดอพยพมาจากเมืองเดียนเบียนฟูทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ไดเขา
มาตั้งถิ่นฐานในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัฒนธรรมของไทดํา ภาษาพูด สภาพบานเรือน วิถีการดําเนินชีวิต มีกลุม
ทอผาและการทอผาตามบานเรือนทั่วไป ทอผาไดทั้งชาย หญิงและเด็กวัยรุนมีวงแคนที่ฝกเยาวชนใหรักษาวัฒนธรรมและใช
เวลาวา งใหเกิ ดประโยชน มี ศิลปวัฒ นธรรมการจักสานและงานประดิ ษฐ มีการสอนภาษาไทดําในโรงเรีย นและในหมู บาน
มีพืชผักปลอดสารพิษ เปนแหลงอาหารที่ใหผูคนไดเที่ยวชม แตก็ยังพบวาชุมชนไผหูชางยังขาดการมีสวนรวมของชุมชนในดาน
การพัฒนาใหชุมชนไผหูชางเปนชุมชนของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (นพรัตน เยียระพันธุและคณะ. 2555:12) ซึ่งภายใน
ชุมชนไดมีการอนุรักษผาทอที่เปนเอกลักษณของตนเองลักษณะลวดลายของผาทอใชแนวคิดการออกแบบลวดลายเนนแนวคิด
ดานการใชชีวิตหรือถิ่นกําเนิดของรากเหงาของชุมชน ประกอบไปดวยลวดลายเฉียง ลวดลายเกล็ดปลา ลวดลายดาว ลวดลาย
น้ํา ลวดลายภูเขา โดยเนนเอกลักษณที่เดนของผา “ลายแตงโม” ของกลุมทอผาพื้นเมืองตําบลไผหูชาง ในลักษณะการมัดหมี่
โดยการมัด ดายพุ งเพื่อสรางช วงของสี ตาง ๆ ใหเ กิด ขึ้นในเส นด ายพุง โดยใชสี ดําหรื อสี กรมท าเป นสี หลั กในการออกแบบ
ลวดลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิรชราภา ทองธรรมชาติ (2556: ออนไลน) ที่พบวาชุมชนยังไมไดใหความสนใจในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากยังมองไมเห็นวาการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะนํารายไดสูชุมชน อีกทั้งมี
ชุมชนบางกลุมที่มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งๆที่มีรูปแบบบริหารจัด การในรูปคณะกรรมการประจํ า
หมูบาน แตการบริหารมักมาจากคนๆเดียวหรือกลุมเล็กๆเทานั้น อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันใหนักทองเที่ยวไดรับรู
ดั ง นั้ น ผลจากการศึ ก ษาดั ง กล าวคณะผู จั ด ทํ า วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มทางด า น
การอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน การปลูกฝงจิตสํานึกในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อชุมชนไผหู
ชางไดมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนตอไป
2.วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผาทอและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อสรางแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม
3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พยอม ธรรมบุ ต ร (2557:17) ได ใ ห ค วามหมายของการท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมไว วาเป นการท องเที่ ย วที่ ใ ห
ความสํ าคัญ กับ แหลงท องเที่ ยวทางวัฒนธรรม โดยนั กท องเที่ย วนั้นจะมีค วามสนใจในวิ ถีชี วิต มรดกทางวัฒ นธรรม ศิ ลปะ
อุตสาหกรรมและกิจกรรมนันทนาการของชุมชนทองถิ่น นักทองเที่ยวจะชื่นชมสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร งานแสดง
สินคา หัตถกรรม ตลอดถึงแหลงมรดกตาง ๆ ดังที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 286) ไดกลาวถึงหลักการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวา 1) เปนการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตรความเปนมาของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวนั้น เพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชมใน
ขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 2) เปนการทองเที่ยวที่มีการปลูกฝงสราง
จิตสํานึกของคนในชุ มชนท องถิ่ นใหเ กิดความรั ก ความหวงแหน รั กษาและดึ งชุม ชนทองถิ่นเขามามีส วนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของตนดวยและไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน การจางงานการบริการนํา
เที่ย ว การให บริ การขนสง การใหบ ริการที่พั ก การขายสิ นคาที่ร ะลึ ก เปนตน 3) เปนการทองเที่ ยวที่มี การให ความรูแ ก
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นักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และ 4) เปนการทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบานหรือของชุมชนอื่น
รวมทั้งเคารพในวัฒนธรรมศักดิ์ศรีและผูคนของตนเองดวย
3.2 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน
ทวีทอง หงสววิ ัฒน (2554 :183-184) ไดกลาวกลาวถึงการมีสวนรวมไววา การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น
กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม ซึ่งสอดคลองกับอดิศร วงศคงเดช (2539 : 182) ไดกลาวถึงประโยชนของการ
มีสวนรวมชุมชนทําใหตระหนักที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาหรือแกปญหาของตนเอง และชุมชนมีโอกาสใชความสามารถของ
ตนเองที่มีอยูในรูปของความคิด การตัดสินใจและการกระทําไดอยางเต็มที่ อีกทั้งเปนการระดมทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดชุมชน และทําใหชุมชนมีความรูสึกในความเปนเจาของ ตลอดจนเปนกระบวนการพัฒนาความสามารถ และ
พลังชุมชนในการพึ่งตนเองและเปนการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไววางใจ รักและศรัทธาในชุมชนวามีความรู
ความสามารถ
4.วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
4.1 ประชากร คือ ชุมชนตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4,226 คน
4.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 1) กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ โดยใชวิธีการสุ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ไดแก ผูนําชุมชนไผหูชาง กรรมการบริหารสวนตําบลไผหูชาง และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล รวม 2 คน
ภาคเอกชนหรือผูประกอบการรานคา ใชวิธีสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ไดแก ผูประกอบการรานคา (ของ
ชํา) 3 คน และผูประกอบการรานอาหาร 2 คน กลุมชาวบานหรือประชากรที่อยูในพื้นที่ ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ไดแก ผูใหญบาน 2 คน กํานัน 1 คน กลุมอาชีพผาทอ 10 คน ชาวบานหรือประชากรในหมูบาน 10 คน รวม
ทั้งหมด 30 คน เนื่องจากเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการทําผาทอ
4.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ
(Observation) เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ และ ขอมูลทุติยภูมิ ใหไดใกลเคียงเปนไปตามความเปนจริง
ในการสัมภาษณและเอกสารที่ไดศึกษามา
4.5 การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
5. ผลการศึกษา/การวิจัย
5.1.1 บริบทชุมชนไผหูชาง พบวาการทําผาทอในชุมชนไผหูชางมีมาตั้งแตโบราณจากการที่ชาวไทดําไดอพยพมาพัก
อาศั ย อยู ใ นบริ เ วณพื้ นที่ ตํ าบลไผ หู ชาง และได นําวั ฒนธรรมการทํ าผ าทอมาทํ าไว ใ ช เ องในครั วเรื อนด วยการใช กี่กระตุ ก
และนิย มทอออกมาเป นผ าซิ่ นลายแตงโม ใชพื้ นสี ดํา ผู หญิ งที่ เป นลู กหลานของชาวไทยดํ าจะต องทําผาทอเป น เพราะเป น
วัฒนธรรมผสมกับวิถีชีวิตที่ไดสั่งสอนลูกหลานชาวไทดําใหดํารงและคงความเปนเอกลักษณของชาติพันธุสืบไป สวนผูชายจะ
เปนงานในดานของงานหัตถกรรม งานจักสานที่จะตองสามารถทําได โดยการทําผาทอ จะใชในงานประเพณีตาง ๆ ของชาวไท
ดํา ความรูในการทําผาทอเกิดจากการถายทอดความรูในดานผาทอจากบรรพบุรุษสงตอมาถึงคนรุนหลัง องคความรูมักเกิดขึ้น
จากการลองคิดคนสิ่งใหม ๆ กอใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นซึ่งปจจุบันไดมีการออกแบบลวดลายเพิ่มเติม การออกแบบลวดลายให
ทันสมัยเขากับยุคปจจุบัน ในอดีตอุปกรณทอผาจะนิยมใชกี่แบบโบราณ จะไมมีกระสวย แตในปจจุบันไดมีการพัฒนามาใชกี่
กระตุกที่มีกระสวยมาเปนสวนชวยใหการทอผามีความรวดเร็วขึ้น กระบวนการการทอผายังคงอนุรักษวิธีการทอแบบดั้งเดิม
เอาไว เนนการทําดวยมือโดยมีวิธีการทําดังนี้ คือ การทําใหเสนดายสองกลุมขัดกัน โดยทั้งสอง พวกตั้งฉากกัน เสนดายกลุม
หนึ่งเรียกวา ด ายยืน และอีกกลุมหนึ่งเรียกวา ดายพุง โดยจะเนนเปนลายแตงโม ลายผักแวน ลายซิ่นตาหมี่ ลายดอกพรม
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และลายขอกุด ซึง่ พื้นสีนั้นจะเนนไปทางสีดําเปนสวนใหญ ทําใหยังคงเอกลักษณและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาติพันธุไทดําไว
ไดเปนอยางดี และลายผาเหลานี้สามารถนํามาออกแบบเปนลวดลายของที่นอน หมอน ผาหม ผาเช็ดหนา ผาขาวมา เปนตน
ทั้งนี้ในกระบวนการถายทอดความรูการทอผาสามารถถายทอดความรูเรื่องผาทอเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาของผา
ทอในการเปนสินคาทางทองเที่ยวของชุมชน โดยนักทองเที่ยวสามารถมาเรียนรูกับชาวบานที่สามารถทอผาไดและกลุมผาทอ
ของชุมชน นอกจากนี้ชาวบานยังคอยถายทอดความรูการทอผาแกลูกหลานภายในชุมชน เปนการสานตอองคความรูในการทอ
ผาใหคนในชุมชนไดรับรูและสืบสานตอไป อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงเยาวชนคนในชุมชนใหตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม
การทอผาใหสืบไป
5.1.2 ศักยภาพการทองเที่ยวในพื้นที่ พบวาการเดินทางเขาถึงไดสะดวก มีรถประจําทาง มีปายบอกทางที่ทําใหการ
เดินทางเขามายังภายในพื้นที่ชุมชนไดรับดีมากขึ้น ยังไมมีที่พักอยางเปนทางการ แตนักทองเที่ยวยังสามารถเขามาพักกับทาง
ชุมชนไดโ ดยการเขาพักนั้นจะเป นในรู ปแบบของการเขามาพักกับ ชาวบ านคนในชุ มชน หากต องการเขาพักกับ ทางชุ มชน
สามารถติดตอประสานงานกับคนในชุมชนไดทั้งหมด เนื่องจากวาภายในชุมชนพยายามสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
เที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทดําอยางแทจริง โดยมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในพื้นที่ดังนี้ มีสัญญาณโทรศัพท รานอาหาร และรานคา ถังขยะและการจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในชุมชน มีที่
จอดรถเพียงพอตอจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน และมีสถานที่จอดรถ บริเวณวัด และพื้นที่
บริเวณบานของชาวบานในชุมชน เนื่องจากวาพื้นที่หนาบานภายในชุมชนคอนขางมีความกวางขวางเหมาะสมแกการจอดรถ
ของนักทองเที่ยว นอกจากนี้ทางดานจุดสนใจทางการทองเที่ยว ประกอบดวย 1) กลุมผาทอของชุมชนไทดํา 2) ชุมชนไทดํามี
การใชชีวิตที่เรียบงาย ทําอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 3) ประเพณี มีพิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีการเสนเรือน พิธีปาดตง และยังมี
ประเพณีประจําป ทางชุมชนไผหูชางจะจัดงานขึ้นทุกวันที่ 19 เมษายนของทุกป คืองานวัฒนธรรมประเพณีไทดํา เปนงานรื่น
เริงที่ทุกคนคนในชุมชนมารวมงานกัน 4) วิถีชีวิตที่ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมของตนเอง ทางดานภาษา การทอผา พิธีกรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี ที่ไดสืบทอดมาตั้งแตอดีตเอาไวไมใหหายไปตามกาลเวลา และ5) พิพิธภัณฑบานไทดําเปนสถานที่ที่จัด
แสดงอุปกรณขาวของเครื่องใชตั้งแตอดีตที่ชาวไทดําใชในการดํารงชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพในสมัยโบราณ มีลานการ
จัดแสดงและยังเปนพิพิธภัณฑที่มีลักษณะบานไทดําในอดีต มีหองจัดแสดงเลี้ยงผีที่ไดจัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวไดเขามาชม
โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทอผาซึ่งกิจกรรมที่ไดรับความนิยมภายในชุมชน
5.1.3 การมีส วนร วม พบว าชุม ชนมี สวนรวมดานของการรั บรูข อมูล ขาวสาร งานกิจกรรม ประเพณีที่ จะเกิดขึ้ น
ภายในชุมชนไดคอนขางดีเนื่องจากภายในชุมชนมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และไดใหชาวบานคนในชุมชนไดเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บการจัด งานและประเพณีภ ายในชุ ม ชน มี การวางแผนและตั ด สินใจโดยมี การเรี ย ก
ประชาชนชาวบานมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงาน มีสวนรวมในดานของการปฏิบัติ ชุมชนไผหูชางใหความรวมมือ
กันค อนข างมาก ไม วาจะเปนการลงแรงลงมื อชวยกันในการปฏิบั ติง านกิ จกรรมตางๆ เมื่อทางชุมชนมี งานเทศกาลประจํ า
หมูบานชาวบานในชุมชนจะชวยเหลืองานกัน จัดสถานที่ ทําความสะอาด ชาวบานที่มีกําลังทรัพยก็จะมาชวยในดานของการ
นําอาหารมาเลี้ยงชาวบานที่มารวมงาน
5.1.4 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวาวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางเปนสิ่งที่ชาวบานในชุมชนยึดถือปฏิบัติกันมา
เปนเวลานาน คนในชุมชนรูถึงวัฒนธรรมของตนเอง และในขณะเดียวกันยังชวยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมของตนไวเพื่อเปนการ
สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป ชาวบานบางสวนไดมีการสอนลูกหลานใหตระหนัก
ถึงความเปนความเปนตั วตนของชาติ พันธุไทดําเอาไว เพื่อไมใหวัฒนธรรมความเปนเอกลักษณข องชุมชนเหล านี ้สูญหายไป
นอกจากนั้ นการอนุ รั กษ วัฒนธรรมของชุ ม ชนไผหู ช างเป นสิ่ ง ที่ ชาวบานในชุ ม ชนทุ กคนใหค วามร วมมื อกั น ในการอนุ รั กษ
วัฒนธรรมของชาวไทดํา ทั้งชวยกันอนุรักษผาทอของชาวไทดําใหคงอยูตอไป สืบสานและอนุรักษประเพณีเสนเรือน พิธีกรรม
ปาดตง ซึ่งเปนพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทดําเอาไวใหคงอยูเพื่อเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวไทดํา
ที่ไดปฏิบัติและทํากันมานั้นมีความสําคัญตอชาติพันธุไทดํา โดยกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวภายในชุมชนสวนมาก
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1525

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

เปนกลุมนักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับผาทอ โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้มีจิตสํานึกรักต อการอนุรักษวัฒนธรรม
ของชุมชน โดยไมทําลายหรือสรางความเสียหายแกคนในชุมชน
6. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
การทําผาทอในชุมชนไผหูชางไดมาจากกลุมชนชาวไทดําที่อพยพมาพักอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ตําบลไผหูชางและได
นําวัฒนธรรมการทําผาทอมาทําไวใชเองในครัวเรือนโดยวิธีการทําเนนการใชกี่กระตุก และนิยมทอออกมาเปนผาซิ่นลายแตงโม
ใชพื้นสีดํา การทําผาทอจะใชในงานประเพณีตางๆ ของชาวไทดํา ในสวนการถายทอดความรูในดานผาทอจากบรรพบุรุษสงตอ
มาถึงคนรุนหลัง ทั้งนีก้ ระบวนการทอผาของชุมชนไผหูชางเนนการทําดวยมือโดยการทําใหเสนดายสองกลุมขัดกัน โดยทั้งสอง
กลุมตั้งฉากกัน เสนดายกลุมหนึ่งเรียกวาดายยืนและอีกกลุมหนึ่งเรียกวาดายพุงซึ่งลวดลายของผาทอชุมชนไผหูชางจะเนนลาย
แตงโม ลายผักแวน ลายซิ่นตาหมี่ ลายดอกพรม และลายขอกุด ซึ่งพื้นสีนั้นจะเนนไปทางสีดําเปนสวนใหญและสามารถนํามา
ออกแบบเปนลวดลายของที่นอน หมอน ผาหม ผาเช็ดหนา ผาขาวมา นอกจากนี้ชาวบานยังสามารถถายทอดความรูเรื่องผา
ทอเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาของผาทอในการเปนสินคาทางทองเที่ยวของชุมชน โดยนักทองเที่ยวสามารถมาเรียนรู
กั บ ชาวบ า นที่ ส ามารถทอผ า ได แ ละกลุ ม ผ าทอของชุ ม ชน ในด านการมี ส วนร ว มการอนุ รั ก ษ ผ าทอเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางพบวาชาวบานมีสวนรวมในการรับรู การวางแผนและตัดสินใจ และการปฏิบัติ โดยมีสวนรวม
ในการลงมือปฏิ บัติค อนข างมาก ไมวาจะเป นการลงแรงลงมือช วยกั นในการปฏิบัติ งานกิ จกรรมต างๆ เมื่อทางชุ มชนมีงาน
เทศกาลประจําหมูบาน เนื่องจากวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางเปนสิ่งที่ชาวบานในชุมชนยึดถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานานทําให
คนในชุ ม ชนตระหนั กถึ ง วั ฒ นธรรมของตนเองจึ ง ช วยกั นดู แ ลรั กษาวั ฒ นธรรมของตนไว เ พื่ อเป นการสื บ สานและอนุ รั กษ
วัฒนธรรมของชุ มชนที่มี มาอยางยาวนานใหค งอยูต อไป ทั้ง ชวยกันอนุ รักษ ผาทอของชาวไทดําใหค งอยู ตอไป สืบ สานและ
อนุรักษประเพณีเสนเรือน พิธีกรรมปาดตง ซึ่งเปนพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทดําเอาไวใหคงอยูเพื่อเปนสิ ่งที่แสดงใหเห็นวา
วัฒนธรรม ความเปนอยูข องชาวไทดําที่ ได ปฏิบั ติแ ละทํ ากั นมานั้นมีความสําคั ญต อชาติ พั นธุไ ทดํ า โดยกลุม นักทองเที่ ยวที่
เดินทางมาทองเที่ยวภายในชุมชนสวนมากเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับผาทอ โดยนักทองเที่ยวกลุม
นี้มีจิตสํานึกรักตอการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชน โดยไมทําลายหรือสรางความเสียหายแกคนในชุมชน
แนวทางการมีสว นรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีดังนี้ 1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะนําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน
โดยการนําสีจากตนครามมาใชในการยอมผา 2) การสงเสริมใหคนในชุมชนหันมานิยมการทอผาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสรางเปนอาชีพ
เสริมสรางทางเลือกในอนาคต 3) การสรางแนวทางใหชุมชนชวยในการประชาสัมพันธผาทอของชุมชนผานสื่อโซเชี่ยล โดยการ
จัดทํ าเปนเพจของชุม ชนไวสํ าหรับแชร รูป ผาทอและอั ปเดตลวดลายผาทอใหม ๆ 4) การสร างองค ความรู ให คนในชุ มชน
และนักทองเที่ยวผานการถายทอดเรื่องราวความเปนมา และวิธีการทอใหแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการตระหนักถึงคุณคาใน
การทอและเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกผาทอใหมีคุณคาตอการอนุรักษตอไปในอนาคต
7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
ผาทอของชุมชนไผหูชางเปนผาทอที่ไดทําการสืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน เปนวัฒนธรรมการทอผาของชาวไทดํา
ที่ยังคงอนุรักษและทําการสานตอเอาไวใหคงอยูตอไป โดยวัฒนธรรมการทอผาของชาวไทดําเปนการทอผาไวสวมใสเองภายใน
ครอบครัว และเปนการแตงกายที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชาติพันธุไทดํา ดังที่ สมทรง บุรุษพัฒน (2539: 3) ไดกลาวว า
ผาทอไทดําเปนผาทอที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนผาที่ทอไวใชเองในครอบครัวเปนการทอดวยมือโดยใชกี่โบราณ กรรมวิธี
การทอผาของไทดําเป นกรรมวิธีการทอผาที่อาศัยความจํ าและความชํานาญเปนสําคัญ ไมมี ตําราหรื อหลักฐานอื่นๆ อาศั ย
ความจํ าและวิ ธีการทํ าแล วถ ายทอดสืบ ต อกั นมา โดยยั ง คงรักษาวิ ธีการทํ าลวดลาย การยอมสี การทอแบบดั้ ง เดิ ม อย าง
เครงครัด ดังนั้นจึงกลาวไดวาลายผาทอของชาวไทดํา ชุมชนไผหูชางที่ถือวามีเอกลักษณและมีความโดดเด น โดยเฉพาะลาย
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แตงโมที่มี การทอไดอยางละเอียดประณีตและเปนลายที่ ชาวบานนิ ยมทอกันมาก เนื่องจากเป นลายที่ชาวบานรูจักกันอยาง
แพรหลาย ซึ่งสุพรรณ สมไทย (2549: 31-35) ไดกลาวถึงลวดลายบนผาทอของชาวไทดําไววาเปนการสื่อความหมายถึงคติ
ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ลักษณะของลายแตงโมเปนลายแนวตั้งสลับระหวางผาฝายสีครามกับสีขาว ลายเสนสีขาว
จะมีสีเดี่ยวและคูสลับกั น ซึ่งมีความเชื่อวาลายเสนหนาชิ ดกันสองเส น เรียกวา ลายตากิ๊บ หรือ ลายตาคับ ซึ่งหมายถึงการ
รวมกลุมหรือใกลชิดกันระหวางพี่นอง ไทย ลาว และเวียดนาม สวนลายเสนเล็กเสนเดี่ยว เรียกวา ลายตาเดี่ยว เปนลายที่แสดง
ถึงการแยกจากกันเปรียบเหมือนชาวไทดําตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอน นอกจากนี้สวนลายเสนหนาหางกันสองเสนที่
เรียกวา ลายตาหมู หรือ ลายมาคู หมายถึง ชาวไทดําที่ถูกแยกจากกันไมมีโอกาสจะมาพบบรรจบกันได หรือตองพลัดพราก
ระหวางพี่นองไทดําในเวียดนาม และไทดําในประเทศไทย นอกจากนี้ชาวบานยังคงใหความรวมมือกันในการอนุรักษผาทอ
ของชุมชนไวใหคงอยูตอไป เนื่องจากวาผาทอของชุมชนเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติพันธุไทดําที่ สืบทอดตอกันมา
ตั้ง แต บ รรพบุ รุ ษ และยั ง เป นการส ง เสริ ม การท องเที่ ย วภายในชุ ม ชนที่ ช วยให ค นในชุ ม ชนนั้นมี ร ายได จากการเข ามาของ
นักทองเที่ยว ดังที่ รชพร จันทรสวาง (2546 : 24) ไดกลาววาการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะชุมชนเปนพื้นฐาน
สําคัญ คือการมี สวนร วมของชุม ชนในการจัด การแหล งท องเที่ย วในพื้ นที่ และการมีส วนชวยในการอนุรั กษ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนสามารถชวยใหชุมชนไดแสดงความเปนเอกลักษณของตนและจะสงผลดีตอชุมชนในการ
ถายทอดใหคนในชุมชนไดมองเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อดิศร วงศคงเดช (2539: 182) กลาววาความสําคัญ
ของการมีสวนรวมคือชุมชนตระหนักที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาโดยเปนการระดมทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทําใหชุมชนมีความรูสึกในความเปนเจาของและเกิดพลังชุมชนในการพึ่งตนเอง ทั้งนี้การทองเที่ยวภายในชุมชนที่เกิดขึ้นยั ง
สามารถเปนการใหความรูแกชุมชนและถายทอดสูน ักทองเที่ยว ตลอดจนเปนการสรางจิตสํานึกใหกับนักทองเที่ยวไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมภายในชุมชนไผหูชาง ทั้งนี้การที่ชุมชนไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหคนใน
ชุมชนเห็นความถึงสําคัญของการทองเที่ยว เกิดความรักแหวงแหนทรัพยากรที่มีอยูใ นชุมชนจึงชวยกันอนุรักษทรัพยากรเหลานี้
ให ค งอยู ต อไป ดั ง ที่ บุ ญ เลิ ศ จิต ตั้ ง วั ฒ นา (2548 : 286) ได กล าวว าการท องเที่ ย วที่ มี การศึ กษารวบรวมข อมู ล เกี่ ย วกั บ
ความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตรความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวเพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวใน
การเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเดินทาง และเปนการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก หวง
แหน รักษา และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวยและไดรับประโยชนตอบแทนจาก
การทองเที่ยว การสรางแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่ อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง เปนการ
สรางแนวทางใหคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของเอกลักษณของตน และสรางความเขาใจใหกับชาวบานไดรับรูขอมูลที่เปน
ความจริงที่เกี่ยวกับการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยว การไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวในแงของการขายสินคาใหกับ
นักทองเที่ยวที่อยูบ นพื้นฐานของความเปนวัฒนธรรมและยังคงเอกลักษณของชุมชนไวใหมากที่สุด สอดคลองกับพยอม ธรรม
บุตร (2557: 44) กลาววาประชาชนในทองถิ่นตองมีสวนรวมในการตัดสินโครงการตางๆที่จะมีผลตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญใน
พื้นที่ และตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวทุกๆดาน เนนการกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยตองมุงหวัง
ผลประโยชนระยะยาวแกชุมชน ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในทองถิ่น มากกวาการ
เปนแหลงทองเที่ยว และมุงใชวัสดุและผลิตภัณฑภายในทองถิ่น
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ควรศึกษาในเรื่องการสงเสริมรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง
8.2 ควรศึกษาศักยภาพในการรองรับของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน
8.3 ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมประเพณีของชาวไทดํา ชุมชนไผหูชางเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการสิง่ แวดลอมทางการทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง
ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
The participartory approach for tourism environmental management
in Wat Klang Khu Wiang floating market, Sub - District Sampatuan,
Nakhorn Chai Si District, Nakhorn Pathom Province
ถิรนันท ประทุม
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pratuma@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่ง แวดลอมทางการทองเที่ยวใน
ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสรางแนวการมีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณ กลุมเปาหมายที่ใชในการสัมภาษณครั้งนี้
มีทั้งหมด 3 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชน ประชากรในพื้นที่ และกลุมผูประกอบการรานคา จากนั้นนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทําการสังเคราะห
ขอมูล สรุป ผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) จากการศึกษาพบวาการสรางแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ตลาดน้ําวัดกลางภูเวียง ภายในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงมีความเปนแหลงทองเที่ยวสีเขียว เนื่องจากไดรับความรวมมือจากคนใน
ชุมชน ทั้งยั งมีกิจกรรมที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดล อม และคนในชุ มชนมี ความตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้ นที่ให คงอยู
แตยังขาดความเขาใจในรูปแบบการดําเนินงานหัวใจสีเขียว ดังนั้นควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสนับสนุนใหความรูแกชุมชนเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การจัดการสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวโดยชุมชน ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง
Abstract
This research topic was “The participartory approach for tourism environmental management in
Wat Klang Khu Wiang floating market, Sub - District Sampatuan, Nakhorn Chai si District, Nakhorn Pathom
province” its objective was to establish the participatory approach for tourism environmental management in
Wat Klang Khu Wiang floating market.There were 3 targed groups to be interviewed in this study which
included; 1) group of community leaders; 2) group of local populations and 3) group of retail entrepreneurs.
In-depth interview was the method for data collection to conduct content analysis together with descriptive
explantion. The results of studying revealed that Wat Klang Khu Wiang floating market, had been employed
method of 7 Greens and found it was the greenery tourism attraction. However., there of people were
still lack of understanding the model opertation of green Tourism. Consequently should be the relevant
agencies to support people Eduetion surrounding Wat Klang Khu Wiang floating market.
Keywords: participation, environmental management, community-based tourism, Wat Klang Khu Wiang
floating market
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1. บทนํา
จากความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทางดานเทคโนโลยี ดานคมนาคมและโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการเผยแพรขอมู ล
ขาวสารของสถานที่ท องเที่ ยวต าง ๆ ความสะดวกและรวดเร็ วในการเดินทาง มี ผลให การท องเที่ยวขยายตั วขึ้น “กรมการ
ทองเที่ยว” ไดสรุปสถานการณทองเที่ยวไทยป 2558 โดยประเมินจากขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบวาในปที่
ผานมามีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ลานคน ขยายตัว 20.44% สรางรายได 1.44 ลานลานบาท
ขยายตัว 23.53% ถือวามีการเติบโตสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2557 มากถึง 2.7 แสนลานบาท สวนการ
เดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากขอมูลเบื้องตนประเมินวาคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 138.8 ลานคน สรางรายได 7.9
แสนลานบาท สงผลใหในป 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวอยูที่ 2.23 ลานลานบาทสูงกวาเปาหมายที่วางไว
2.20 ลานลานบาท ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่วางไว 3 หมื่นลานบาท เว็บไซตทันเศรษฐกิจ (http://www.thansettakij.com,
สืบคนเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559)
ปจจุบันจะเห็นไดวา ประเทศไทยนั้นมีแหลงทองเที่ยวมากมายหลายประเภทซึ่งแหลงทองเที่ยวของไทยนั้นกําลังเปน
ที่นิยมสําหรับชาวตางชาติเปนอยางมากไมวาจะเปนแถบประเทศเพื่อนบานเอเชีย หรือแมกระทั่งนักทองเที่ยวแถบยุโรป ซึ่งจะ
สังเกตเห็นไดวา สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีนักทองเที่ยวมากมายหลากหลายประเทศ เชื้อชาติและมีแ นวโนมวาจะ
มากขึ้นเรื่อย ๆ และยังรวมถึงชาวไทยดวยกันนั้นก็หันมาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลจากการทองเที่ยวนั้นทําใหรายไดของ
ประเทศไทยสูงขึ้น มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตางชาติใหความสนใจและหันมาลงทุนรวมมือกับไทยในการดําเนินงานหรือรวมมือกันทาง
ธุรกิจมากขึ้นไมวาจะเปนการคาขายหรือธุรกิจทองเที่ยวเปนตน และยังสงผลใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนมากขึ้นทํา
ใหความเปนอยูของประชาชนดีกวาเดิม มีงานทํามาก รวมถึงยังชวยลดปญหาสังคมตาง ๆ ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น แตก็นับวา
การทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นชวยใหเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเปนอยางมาก เปนตัวนํารายไดเขาสูประเทศอยางมหาศาลซึ่งในจุดนี้
รัฐบาลก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวจึงไดมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเปนทะเล อุทยาน ปาไม
โบราณสถานวัด เปนตน ใหมีความสะอาดและมีจุดสนใจมากขึ้นหรือแหลงที่พักที่สะดวกสบายเพื่อรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งเปน
การลงทุนที่ตรงจุดและสําหรับเรานั้นก็ควรรักษาความสะอาดของแหลงทองเที่ยวชวยกันอนุรักษรักษาแหลงทองเที่ยวใหคงอยู
ในสภาพที่สวยงามคงเดิมไวเพราะประเทศไทยนั้นถือไดวามีแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ เปนประเทศแหงการท องเที่ยวที่ดี
แหงหนึง่ ของประเทศและเปนที่นิยมอยางมาก เว็บไซตการทองเที่ยวไทย (http://www.nookoii.blogspot.com, สืบคนเมื่อ
12 สิงหาคม พ.ศ.2559)
สถาบั นการท องเที่ ย วชุ ม ชนได กล าวถึ ง การท องเที่ ย วชุม ชนถื อว าเป นการท องเที่ ย วที่ คํ านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื นของ
สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและมีบทบาทเปนเจาของ
สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน โดยมองวาการทองเที่ยวตองทํางานครอบคลุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒ นธรรม และทรัพ ยากรสิ่งแวดล อม โดยมีชุม ชนเปนเจ าของและมีส วนในการจัด การการท องเที่ยวและถือว าการ
ทองเที่ยวเปนเครื่องมื อในการพัฒ นาและสรางโอกาสให กับชุม ชนให คนในชุมชนไดเข ามามี บทบาทที่สําคัญในการวางแผน
ทิศทางในการพัฒ นาชุ มชนของตนเองใหเป นที่รู จักในวงกวาง ใหเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู เกี่ย วกับ การวางแผน การบริ หาร
จัดการทรัพยากรและกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน เว็ บไซต
สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (http://www.cbt-i.org, สืบคนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
จังหวัดนครปฐมตั้งอยูในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีอารยธรรมที่สําคัญเนื่องจากมีประวัติความเปนมายาวนาน
ในดินแดนสุวรรณภูมิ เปนเมืองที่เกาแกและรุงเรือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมนั้นตั้งอยูริม
ทะเลเป นเมืองเกาแก ต อมาได เกิ ดความแหง แล งขึ้ นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ํ าที่ ไ หลผานตั วเมืองเปลี่ ยนเส นทาง
ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักอยูริมน้ําและสรางเมืองใหมขึ้นชื่อ เมืองนครไชศรีหรือศรีวิชัย นครปฐมกลายเปนเมืองรางมาเปน
เวลาหลายรอยป จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะที่ทรงผนวชไดธุดงคไปพบพระปฐมเจดีย และทรงเห็น
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วาเปนเจดียองคใหญ และใหขุดคลองเจดียบูชาเพื่อเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น ตอมาไดเกิดการริเริ่มกอสรางทางรถไฟผาน
เมืองนครปฐมเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดใหตั ดถนนเพิ่มขึ้ น ซึ่งทําให สะดวกในการเดินทาง
สัญจรมาทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมากขึ้น เดิมแลวจังหวัดนครปฐมก็มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่เปนเอกลักษณและโดด
เดน อีกทั้งยังเปนที่รูจักกันแพรหลายในกลุมนักทองเที่ยว และเนื่องดวยจังหวัดนครปฐมตั้งอยูใกลแมน้ําที่สําคัญไหลผานจึงทํา
ใหเกิดเปนแหลงทองเที่ยวริมน้ําที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบงายของชาวบานที่อยูกันมาชานาน ไดมีการสงเสริมทางการทองเที่ยว
ใหตลาดน้ําเกิดขึ้นเปนแหลงทองเที่ยวหลายแหง ไดแก ตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําลําพญา ตลาดทานา และตลาดน้ําวัดกลาง
คูเวียง (สํานักงานจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559)
ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ตั้งอยูที่ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยูในความดูแลของวัดกลางคู
เวียง ซึ่งวัดกลางคูเวียงเดิมชื่อ วัดกลางลาว เปนตลาดน้ําขนาดเล็กที่ยังคงความเปนธรรมชาติไดดี โดยมีภูมิทัศนที่สวยงาม มี
ภูมิอากาศที่ดี เนื่องจากมีบริเวณแนวตนไมริมฝงที่ใกลสายน้ําที่สรางความชุมชื่น และมีบรรยากาศที่เย็นสบาย เพราะมีสายลม
พัดพาความเย็นมาใหตลอดทุกฤดู จึงเหมาะที่จะเปนที่พักผอนไดสัมผัสกับธรรมชาติบริเวณสองฝงของแมน้ํานครชัยศรี และ
ความเกาแกของชุมชนตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ทําใหเปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวที่ตองการกับการสัมผัสธรรมชาติ
และนักทองเที่ยวที่ชอบการอนุรักษความเปนไทยและความเกาแกของตลาดน้ําโบราณ มีรูปแบบการคาขายเปนแบบไทย คือ
ความอบอุน มีน้ําใจใหกันทั้งตอผูขายดวยกันเองและนักทองเที่ยว ผูคาขายในตลาดน้ําแหงนี้สวนใหญจะเปนชาวบานที่อาศัย
อยูในชุมชนโดยรอบวัดกลางคูเวียง ตอมาตลาดน้ําแหงนี้ไดเปนที่รูจักและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทํา
ใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน (ทัวรออนไทย http://www.touronthai.com, สืบคนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2559)
จากการศึกษา ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงเบื้องตนสุธาทิพย เข็มนอย, (2544 : 15) ไดให แนวทางในการใหขอมูล การ
ทองเที่ยวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน ทั้งวิถีชีวิต และวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชน
มนุษยก็ถือวาเปนตนเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอมเพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมและมีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางใกลชิด มนุษยเปนผูใชทรัพยากรตาง ๆ ในโลก และไดทําลายความสมดุลแหงธรรมชาติทุกหนทุก
แหงที่มนุษยอาศัย การที่มนุษยทําลายธรรมชาติจนกอใหเกิดมลพิษจากที่ละนอยจนเพิ่มขึ้นสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นได และ
การส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได เ ข ามามี ส วนร วมในการจั ด การท องเที่ ย ว เพื่ อให ป ระชาชนเกิ ด ความตื่ นตั วและตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการปองกัน การดูแล การวางแผนและจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายในชุมชนตลาดน้ํา
วัดกลางคูเวียง
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาแนวทางการมีสวนรวมการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวใน
ตลาดน้ํ าวั ด กลางคู เ วี ย ง ต.สั มปทวน อ.นครชั ย ศรี จ.นครปฐม โดยมี จุด มุง หมายเพื่ อศึ กษาการมี ส วนร วมในการจั ด การ
สิ่งแวดลอมทางการทองเที่ย ว และศึ กษาแนวทางการพั ฒนาตลาดน้ําวั ดกลางคู เวียง ทั้ง นี้ยัง เพื่อเปนการศึ กษาปญหาและ
ขอเสนอแนะด านการมีสวนร วมของชุมชนในการพั ฒนาแหลงท องเที่ย วใหมีค วามสมบูร ณครบรู ปแบบ โดยคาดวาผลจาก
การศึกษาที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในทองถิ่นใหเขามามีสวน
รวมในการจัดการแหล งทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้ นเพื่อเปนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในแหล ง ทองเที่ย ว
ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงใหคงอยูตอไปอีกดวย
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางแนวการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ประเภทของสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว
สิ่งแวดลอมเปนทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมีหลายประเภท ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ประกอบดวยสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางแนบแนนและเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย
มีชัย วรสายัณห, (2535 : 1-2) ไดกลาววา นอกจากสิ่งแวดลอมจะหมายถึง ทุกสรรพสิ่งแลว สิ่งแวดลอมยังเปนสิ่งที่
อยูรอบ ๆ ตัวมนุษยไ มวาจะเปนสิ่ง แวดลอมธรรมชาติหรื อสิ่งแวดลอมที่ มนุษยส รางขึ้น ลวนมีอิทธิพ ลอยางลึกซึ้งต อความ
เปนอยูและการอยูรอดและมีค วามสัมพันธกับสิ่ งมีชีวิตและมนุ ษยรวมทั้งวิธีจัด การกิจกรรมต าง ๆ ของมนุษยเปนอยางมาก
เชนเดียวกับ สยาม อรุณศรีมรกต, (2549 : 3) สามารถจําแนกประเภทของสิ่งแวดลอมออกเปน 2 ประเภท คือ
1 สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา อากาศ
แสงแดด ปาไม สัตว ฯลฯ ซึ่งสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ บางชนิดอาจตองใชเวลานานนับรอยนับพันปจึงจะเกิด
ขึ้นมาได แตบางชนิดก็อาจใชเวลาในการเกิดสั้นเพียงแคชั่วโมง หรือเพียงวันเดียวก็สามารถเกิดขึ้นมาได สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาตินี้สามารถแบงยอยออกไปไดอีก 2 ประเภท
1) สิ่งแวดลอมที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติแ ละเปนสิ่ งที่มีชี วิตซึ่ งไดแ ก มนุษย สัตว พืช ฯลฯ สิ่ง มีชีวิต
เหลานี้อาจมีรูปทรงแปลก ๆ แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและพันธุกรรมของสิ่งตาง ๆ เหลานั้น
2) สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนสิ่งที่ไมมีชีวิตอาจเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นไดจับตองได
หรือเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได เชน น้ํา อากาศ เปนตน
2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจอาจเปนสิ่งที่
สามารถมองเห็ น ได เช น วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ สํ านั กงานส ง เสริ ม สั ง คมแห ง การเรี ย นรู แ ละคุ ณภาพเยาวชน
(https://www.gotoknow.org, สืบคนเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559) ไดใหคําจํากัดความไวดังตอไปนี้
1) วัฒนธรรม เปนแนวทางปฏิบัติวิถีดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของคนในชุมชนแตละชุมชนที่บงบอก
ถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ แสดงถึงภูมิปญญาของคนรุนกอนที่สงตอมาสูคนรุนหลังและสะทอนถึงตัวตน
ที่ชัดเจน เชน เอกลักษณประจําชาติของคนไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัว
2) ประเพณี เปนแบบแผนของความเชื่อที่สงผลตอการกระทําคานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ
แบบแผน ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ที่เห็นวาดีงามถูกตอง แลวสงตอเปนมรดกใหกับคนรุนหลังยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติและปรับปรุงใหดีขึ้นและเผยแพรออกไปสูสังคมอื่น ๆ ดวย
สรุปไดวา สิ่งแวดลอมก็คือทุกสรรพสิ่งมีอยู 2 ประเภท เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิตก็จะมีทั้ง มนุษย สัตว พืช และอื่น ๆ อีก
มากมาย อาจมีรูปทรงแปลก ๆ แตกตางกันไปขึ้นอยูกับพันธุกรรมของสิ่งตางเหลานั้น และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นก็จะมี
ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจอาจเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นได เชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนมีทั้ง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอทางสังคม
หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
เกษม จันทรแกว, (2525 : 202) ได ใหความหมายของการจัด การสิ่ง แวดลอมวา หมายถึง กระบวนการกระจาย
ทรั พ ยากรที่ สํ าคั ญ ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยธรรมชาติ แ ละที่ ม นุ ษย ส ร างขึ้ นเพื่ อสนองความพอใจในการนํ าสิ่ ง แวดล อมไปใช อย าง
เหมาะสมในการเปนปจจัยหลักและปจจัยรองในอนาคต
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กนก จันทรทอง, (2541 : 101) ไดกลาวถึงความจําเปนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเกิด
จากสาเหตุดังตอไปนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยอัตราการเพิ่มเปนไป
ตามขอจํากัดทางธรรมชาติทําใหไมเพียงพอกับความตองการของมนุษยซึ่งมีความตองการเพิ่มขึ้นสูงมาก
2. ประชากรโลกเพิ่ ม ขึ้ นการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จสั ง คมโดยใช ค วามเจริ ญ ก า วหน าทางวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมในการบริโภคสูงขึ้นหรือเกิดคานิยมในการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหก ารบริโภคของ
มนุษยเพิ่มมากขึ้นสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลงและเกิดวิกฤตสิ่งแวดลอมทั้งระดับโลกและระดับทองถิ่น เชน เกิด
ภาวะโลกรอนขึ้น ภัยพิบัติเพิ่มความรุนแรง พิษภัยจากสารพิษเพิ่มมากขึ้นเกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดินเมื่อ
คุณภาพและปาไมถูกทําลายมากขึ้น เปนตน
3. ทัศนคติ ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางของมนุษย ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เชน การถางปา เผาปา การเลนกีฬาประเภทยิงนก ตกปลา ลาสัตวการตองการความสะดวกสบาย สนุกสนานโดยไมคํา นึงถึง
สิ่ง แวดล อม เช น การสร างถนน สร างสนามกอล ฟ สร างรี ส อรท การทํ าสงคราม การคมนาคมขนส ง การคาและบริ การ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเปนตน
4. นโยบายของรัฐบาล บางครั้งไดมีสวนทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การใหสัมปทาน แหลงแร
การสรางเขื่อนและการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ในการจัดการ
สิ่งแวดลอมจะมีขั้นตอนคลายคลึงกับการจัดการในดานอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
1. การศึกษาปญหาและขอบเขต
2. การวิเคราะหขั้นตอนของการดําเนินการ
3. การเตรียมแผนงาน
4. การดําเนินการตามแผน
5. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการ
หลักการจัดการสิ่งแวดลอมสามารถใชหลักแนวคิด 7 Greens เพื่อนํามาพัฒนาและขับเคลื่อนใหตลาดการทองเที่ยว
เกิดเปนรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่ยึดหลักคําวา “สีเขียว”
พัฒนมาศ วงศพัฒนาศิริ (2553 : 94) ไดกลาววา หัวใจสีเขียว (Green Heart) ควรมีหัวใจสีเขียวจะตองมีทัศนคติ มี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและภัยคุกคามจากภาวะโลกรอนที่มีตอการทองเที่ยว ตองมีการ
ปฏิบัติเพื่ อปองกันรักษาและฟนฟูสิ่ งแวดล อมอยางมีความรู ความเขาใจและวิธีการที่ถูกต อง โดยหนวยงานของภาครัฐและ
เอกชนเขามาใหความรวมมือ เพื่อลดการใชพลังงานใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ซึ่ง
กอใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของเยาวชนใหมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอน
วรวิชญ (2551 : 74) ไดกลาววา รูปแบบการเดินทางสีเขียวจะตองเปนการใชยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุหลักของภาวะโลกรอน จึงมีการรณรงคใหคนขี่จักรยานแทนการเดินทางดวย
รถยนต จะชวยลดปญหาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จากการคนควาเว็บไซตไทยแลนดอะเมซิ่ง (https://thailandamazingland.wordpress.com, สืบคนเมื่อวันที่ 3
กันยายน พ.ศ.2559) โดยการใชแนวคิดของ 7 Greens เพื่อเปนการรณรงคใหคนรุนใหมรวมกันสรางสรรคและพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหเกิดรูปแบบที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมีการอนุรกั ษและใสใจตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวสีเขียวแหงอนาคต
โดยใชแนวคิด 7 Greens ไดแก
1. Green Heart : หัวใจสีเขียว
2. Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว
3. Green Attraction : แหลงทองเที่ยวสีเขียว
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4. Green Community : ชุมชนสีเขียว
5. Green Activity : กิจกรรมสีเขียว
6. Green Service : การบริการสีเขียว
7. Green Plus : ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สรุปไดวา การจัดการสิ่งแวดลอมนั้นเปนกระบวนการวางแผนในการจัดระบบการแกไขพัฒนาสิ่งแวดลอม สนับสนุน
ใหมีการใชที่เหมาะสม ประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเอื้ออํานวยประโยชนตอมวลมนุษยและไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอม ใน
การจัดการสิ่งแวดลอมนั้นจะตองมีการพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นที่อยางดี แลวมีการตัดสินใจวาจะทําอะไรที่ไมใหเกิด
อันตรายมากจนทําใหสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยูตองเสียไป โดยมีการวางแผนจัดการที่ดีมีดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําหลักแนวคิด 7 Greens มาใชในการดําเนินงานและสงเสริมการทองเที่ยวของไทย
ใหคงอยูอยางยั่งยืน ทั้งยังเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถคงอยูตลอดไป
รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน
รูป แบบการมี ส วนร วมของประชาชน เป นการมีส วนร วมของประชาชนในการพั ฒ นาผ านท องถิ่นเพื่อให องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารและพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ดวยการแสดงความคิด เห็น
การเสนอแนะหรือการเสนอความตองการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในรูปของการใชสิทธิ์เลือกทางเลือกเพื่อใหเปนฉันทา
มติ การมีสวนรวมในการปฏิบัติและการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลใหการดําเนินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ธีระพงษ แกวหาวงษ, (2543 : 149-163) ไดกลาวถึงขั้นตอนและระดับการมีสวนรวม โดยใชเกณฑในการจําแนก
แตกตางกันทั้งหมด 4 ระดับไดแก
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปนขั้นตอน
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น
ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล
Singhal อางถึงในจินตวีร เกษมศุข, (2554 : 12) ไดกลาววา นอกจากระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับชุมชนยังไดถูกนําเสนอผานหลักการ 6 Cs ซึ่งประกอบไปดวย
1) Co-operation การรวมมือของคนในทองถิ่นหมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ของตนและตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในทองถิ่นนั้นเปนสําคัญการพัฒนาจึงจะประสบความสําเร็จ
2) Compliance การยินยอมทํางานเพื่ อคนในท องถิ่ นหมายถึ ง บุ คคลที่ ได รั บหมอบหมายภารกิ จหรื อ
หนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นตองมีความยินยอมที่จะทํางานเพื่อทองถิ่นของตนดวยความเต็มใจ
3) Consultation การใหคําปรึกษา หมายถึง การสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนทองถิ่นเพื่อให
คําปรึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งการปรึกษาหารือถือเปนกระบวนการในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน โดยกระบวนการดังกลาวนี้ไดใหความสําคัญกับการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) และการสื่อสารใน
แนวราบ (Horizontal Communication)
4) Cooperation การใหความรวมมือ หมายถึง การที่สมาชิกภายในชุมชนและบุค คลภายนอกทํางาน
รวมกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม
5) Co-learning การเรี ยนรู รวมกัน หมายถึ ง การที่ ส มาชิกภายในชุ ม ชนและบุ คคลภายนอก ได มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อสรางความเขาใจรวมกันอันจะนําไปสูการทํางานเปนทีม
6) Collective Action การลงมื อกระทํ าร วมกั น หมายถึ ง การที่ ส มาชิ กภายในชุ ม ชนเป นผู กําหนด
แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติดวยตนเอง
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สรุปไดวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่นักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายไวนั้น คือ รูปแบบหรือขั้นตอน
การมีสวนรวมที่เนนความสามัคคีหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนหลักสําคัญ ซึ่งตองมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมเปด
โอกาสให ทุกคนไดแ สดงความสามารถในการตั ดสิ นใจของทุ ก ๆ ฝายที่มี สวนเกี่ ยวของซึ่ง ไม ถือวาฝายใดถูกหรื อฝายใดผิ ด
มากกวากัน แตเปนการยอมรับสิทธิของทุก ๆ คนผูที่มีสวนรวมทางความคิดที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนจะตอง
มีขั้นตอนและกระบวนการต าง ๆ ที่ เข ามามี สวนช วยในการทํ างาน การที่ป ระชาชนภายในพื้ นที่ มีการรวมกลุม ในรูป แบบ
ประชาคมหรือชุมชน เปนการสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนและสังคม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใหรวมคิดรวม
ทํารวมกันแกไขปญหา ซึ่งการแกไขปญหานั้นตองมีการรวมมือทําพรอม ๆ กันในทุกระดับ โดยพัฒนาทองถิ่นผานองคกรตาง ๆ
และการพัฒนาทองถิ่นนั้น ๆ ตองมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนภายในทองถิ่น การเรียนรูรวมกันและการลง
มือทําจึงจะสามารถทําใหเปาหมายที่ตั้งไวประสบผลสําเร็จ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมเปาหมาย
กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการศึ กษาจํ านวน 20 ท าน คื อ เจ าหน าที่ ที่ เ กี่ ย วข องในการดู แ ลตลาดน้ํ าวั ด กลางคู เ วี ย ง
ผูประกอบการรานคาและชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิธีการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การสํารวจพื้นที่แ ละทําการสัมภาษณ กลุมเปาหมาย โดยการสัม ภาษณเจ า
อาวาส กรรมการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ประชาชนในชุมชนและผูประกอบการรานคา
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ จาก
หนังสือ ตํารา บทความวิชาการจากหองสมุดและระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เอกสารของหนวยงานราชการและองคกรที ่
เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แบบการสังเกตการณมีสวนรวม
5. ผลการศึกษา
หลักการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเทีย่ ว
หลักการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวนั้น เปนองคประกอบที่สําคัญเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมให
มีความอุดมสมบูรณ โดยตองมีการคํานึงถึงหลักการเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนระบบระเบียบและงายตอการพัฒนาใน
แหลงทองเที่ยว โดยใชหลักการ 7 Greens ดังนี้
1 Green Heart : หัวใจสีเขียว คําวา หัวใจสีเขียว (Green Heart) นั้นเปนการทําใหคนในชุมชนไดเขาใจถึง
ธรรมชาติที่กอเกิดใหความรูสึกนึกคิดและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยว เพื่อปองกันรักษา
และฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยความรู ความเขาใจและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนและเปนการรักษาสิ่งแวดลอม
โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาปรับใชใหเกิดประโยชน
2 Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) เปนการเดินทาง
ไปสู จุดหมายปลายทางที่ เปนมิต รกับ สิ่งแวดล อม ดวยรูป แบบการคมนาคมหรือการขนสง จากแหลงที่ อยูอาศั ยไปยังแหล ง
ทองเที่ยว เนนการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน และเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมอยางคุมคา เพื่อ เปนการลด
ภาวะโลกรอน

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1535

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

3 Green Attraction : แหลงทองเที่ยวสีเขียว แหลงทองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) จะตองมีการบริหาร
จัดการที่ดีและการดําเนินงานในทิศทางของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนการประสานการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวใหคง
สภาพดั้งเดิมของแหลงทองเที่ยวไวใหได เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ปราศจากมลพิษทางสิ่งแวดลอมมีความเปนธรรมชาติมาก
ที่สุด
4 Green Community : ชุมชุนสีเขียว ชุมชนสีเขียว (Green Community) ตองเปนชุมชนที่เนนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ ตองคงไวซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณของชุมชน และคนในชุมชนตองมีความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิต อีกทั้งตองเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวใหควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5 Green Activity : กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) เปนกิจกรรมที่ใหความเปนธรรมชาติในแต
ละแหลงทองเที่ยวตองใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพือ่ เปนการรักษาทรัพยากรและอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว อีกทั้งยังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและตองไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่ ว
6 Green Service : การบริการสีเขียว การบริการสีเขียว (Green Service) เปนรูปแบบการใหบริการของนักธุรกิจ
ทองเที่ยวแขนงตาง ๆ ที่ส รางความประทั บใจแกนักทองเที่ยวดวยมาตรฐานคุ ณภาพที่ดี การเลือกใชวัตถุ ดิบที่ เปนมิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้รวมถึงการจัดระบบบําบัดของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากนักทองเที่ยวดวย
7 Green Plus : ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Green Plus)
เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เมื่อมีการเดินทางไปทองเที่ยวยังแหลงตาง ๆ นอกจากจะใหเกิด
ความสนุกสนานรื่นเริงแลวนักทองเที่ยวยังตองคํานึงถึงการรักษาและทํากิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเพือ่ อนุรักษสิ่งแวดลอม
6. การอภิปรายผล
เพื่อศึ กษาการมีสวนรวมในการจั ดการสิ่งแวดล อมทางการทองเที่ ยวของตลาดน้ํ าวัด กลางคูเ วียง ตําบลสัม ปทวน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
การมีสวนรวมในพื้นที่ของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การ
พิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบตอประชาชนและแหลงทองเที่ยว
1) การมีสวนรวมในดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงนั้น การมี
สวนรวมในดานการรับรูของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง คนภายในชุมชนไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากผูนําชุมชนและหนวยงาน
ภาคตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนดูแล โดยผานชองทาง การกระจายเสียงผานวิทยุ การโฆษณาทางเว็ บไซต ปาย
ประชาสัมพันธ การบอกตอกันเพื่อใหรับรูแ ละเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2) การมีสวนร วมในดานการตัดสินใจของชุ มชนตลาดน้ําวัดกลางคูเวีย งชาวบานนั้น คนในชุมชนมีส วนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดยการเขารวมการประชุมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง โดยมีการลงมติความ
เห็นชอบแตละบุคคล เชน การยกมือเพื่อออกเสียงหรือการเพิ่มเติมขอเสนอแนะที่ตองการใหเกิดขึ้นตามความเห็นชอบของคน
ในชุมชน
3) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงนั้นมีการวางแผนและ
ดําเนินงาน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการวางแผนในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
และคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว เชน การจัดสถานที่งานประจําป การจัดงานเทศกาล การ
จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแกคนในชุมชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในพื้นที่ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงภายในชุมชนของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงมี
การกระจายผลประโยชนแกคนในชุมชนทั้งจากทางตรงและทางออม ซึ่งทางตรงเปนการนําสินคาที่มีอยูแลวนํามาจําหนายแก
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงใหเกิดรายได ไดแก การนําสมุนไพรในพื้นที่มาทํายาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคตาง ๆ หรือ
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การนําพืชผัก ผลไมจากสวนของชาวบานเองมาขายใหนักทองเที่ยว ดานทางออม เปนการเลือกซื้อสินคาจากพื้น ที่ใกลเคียง
แลวนํามาจําหนายใหกับนักทองเที่ยวภายในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง เพื่อสรางรายไดและสรางอาชีพใหกับคนในชุมชน สงผลให
คนในชุมชนมีการพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) การมีสวนรวมในดานการประเมินผลในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงนั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะตองสังเกตและติดตามเปน
กระบวนการที่ทําขึ้นเพื่อสํารวจ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวังของผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต เชน การพัฒนาคุณภาพสินคาที่
นํามาจําหนาย การไดรับผลกําไรหรือขาดทุนในการจัดงานแตละครั้งเพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป
7. บทสรุป
การมีสวนรวมในดานการประเมินผล ในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงสวนใหญจะขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง และผูนํา
ทองถิ่นรวมถึงหนวยงานที่มีความเกี่ยวของจะมีการติดตามและประเมินผลหลังจากการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ
เสร็จสิ้นแลว เพื่อใหไดขอสรุปและทราบถึงปญหา รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งนํา
ปญหาที่ไดพบไปเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
8. ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ทางดานการสงเสริมการทองเที่ยวทางศาสนาในวัด
กลางคู เวี ยง ตํ าบลสั มปทวน อําเภอนครชั ยศรี จัง หวั ดนครปฐม เพื่ อเปนแนวทางในการพัฒ นาวัด กลางคูเ วีย งใหเ ปนการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ควรมีการศึกษาเรื่องประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ย วในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง เนื่องจากตลาดน้ําวัดกลางคู
เวียงขาดการโฆษณาและประชาสัม พันธที่ดี เพื่อทํ าใหเป นที่รูจักของนักทองเที่ ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงเป น
แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ควรมี การศึ กษาแนวทางในด านการมี ส วนร วมและการบริ ห ารจั ด การของผู นําชุ ม ชนในการพั ฒ นาส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการ
อยางเปนระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณแบบ
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บทบาทการมีสวนรวมของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว
ในการพัฒนาโรงเรียนเพือ่ เปนองคกรแหงการเรียนรู
Participation of Teachers under Bangkok Metropolitan Administration District
of LatPhrao for Development schools to be the learning organization
วิไลพร เปงกิจ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
kunkru-51@hotmail.co.th
บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู จํานวน 165 คน
เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติที่ใชคือ การทดสอบคา (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนรวมใน
การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ทุกดานอยูในระดับมาก 2) ครูเพศชายมีสวนรวมดานการเรียนรูรวมกันเปน
ทีมและดานการคิดอยางเปนระบบ สูงกวาครูเพศหญิง 3) ครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป มีสวนรวมดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวา
ครูที่มีอายุ 24-41 ป 4) ครูที่สอนในกลุมสาระดานวิชาการมีสวนรวมดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมสูงกวาครูที่สอนกลุมสาระ
วิชาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต และ 5) ครูที่มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการมีสวนรวมดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวาครูที่ยังไม
มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการในชวงเวลานี้
คําสําคัญ: บทบาทการมีสวนรวมของครู การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
Abstract
The purposes of this research were to study the participation of teachers in school development
and made learning organization, under the Bangkok Metropolitan Administration District of LatPhrao.
The respondents participated in this research consisted of 165 teachers, tools consisted of 5 levels questionnaire,
analyzed data by mean, standard deviation and statistics used is T-Test. Research results 1) Teachers under
the Bangkok Metropolitan Administration District of LatPhrao had a participation for developed schools
to be the learning organization. In every aspect were results as high performance. 2) Male teachers had a
participation in teamwork learning and systematically thinking more than Female teachers. 3) Teachers who
aged more than 42 have participated in self-learning more than the one who aged between 21-41.
4) Teachers in academic subject group had a higher participation in learning teamwork than teachers who
teach in life quality promotion subject group. 5) Teachers who had planned to make an academic work
had a better participation in self-learning than teachers who did not.
Keywords: participation of teachers, developed schools to be the learning organization
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บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันเปนสิ่งที่ตองเผชิญ ไมวาจะเปนกับบุคคล ระดับกลุม ระดับ
องคกร การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงบวกกับความซับซอนทางเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน นําไปสูปจจัยที่กอใหเกิด
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องคกร ทําใหความรู ขอมูลสารสนเทศ กระจายไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง จนทําใหไรขอจํากัดดานเวลา ระยะทางและ
สถานที่ไดอยางสิ้นเชิงเปนผลใหองคกรตองตระหนักในการที่จะพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรตลอดจนพัฒนางานใหมีความ
เจริ ญก าวหน าไดใ นสถานการณที่ มีการแขง ขันสูง หากองคกรใดต องการสรางความได เปรีย บในการแข งขั นไดอย างยั่ งยื น
องคกรนั้นจะตองมีการปรับตัวใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ดวยการใหความสําคัญกับ
การเรียนรูอย างต อเนื่ องสม่ําเสมอ (สาริน (นามแฝง), 2547: 12) จึงเป นแรงผลั กดันใหองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศจําเปนตองพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
แนวคิ ด องค การแห ง การเรี ย นรู ไ ด เ ขามี บ ทบาทสํ าคัญ ต อองค การตางๆ อย างมากมายในป จจุ บันจะเห็นได จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดมีความสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุงหมายและหลักการมาตรา 6 ไดกลาววาการ
จัด การศึ กษาต องเป นไปเพื่อพั ฒ นาคนไทยเพื่ อเปนมนุษย ที่ สมบู ร ณทั้ ง รางกาย จิ ตใจ สติ ป ญญา ความรู แ ละคุ ณธรรม มี
จริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545: 5)
กรุ ง เทพมหานครในมิ ติข อง “มหานครแห ง การเรี ย นรู ” จึ ง ได กําหนดแผนยุ ท ธศาสตร ในการพั ฒนาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งมีกลยุทธสําคัญคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ กี่ยวของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเทาเทียมนานาชาติ
เพิ่มขี ดความสามารถของนักเรียนเพื่อรองรั บการเปด เสรีป ระชาคมอาเซี ยนสง เสริ มการมีสวนรวมอยางตอเนื่องและทั่วถึ ง
เรงรัดการสงเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสริมสรางความปลอดภัยของนักเรียน สงเสริม
โรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (สํานักการศึกษา, 2559: ออนไลน) ในสวนของสํานักงานเขต
ลาดพราว มี ครู จํานวน 236 คน จัด การศึกษาตามพระราชกฤษฎี การะเบีย บข าราชการครูกรุง เทพมหานคร พ.ศ. 2550
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา ระดับกอนประถมศึกษาในรูปของอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตลาดพราวประกอบดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนคลองทรงกระเทียม โรงเรียนเทพ
วิทยา โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนวัดลาดปลาเคา โรงเรียนวัดลาดพราว และโรงเรียนลอยสายอนุสรณ สถานศึกษาจึงเปน
องคกรในการใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรูเปนหลักเปาหมายสุดทาย คือ “การเรียนรูของผูเรียน”
(วิโรจน สารรัตนะ, 2546: 7) ดังนั้นการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงเปนสิ่งที่ทาทายที่ ครู ผูบริหาร
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองรวมมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
จากปญหาภาระงานของครูโดยเฉพาะงานอื่นมากเกินไป ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนางานวิชาการของครูลดลง ครู
ตองทําภารกิจอื่นมากขึ้น แตวาการบริหารทีด่ ีตองเปดโอกาส ใหสมาชิกมีการพัฒนาโดยนําหลักการและแนวคิดองคกรแหงการ
เรียนรูมี เนื่องจากองคกรลักษณะนี้มีกระบวนการทํางานที่กระตุนใหสมาชิกในองคกรมีการเรียนรูตลอดชีวิต ถายทอดความรู
และพัฒ นาคนใหเปนกําลังของสังคมและชวยให ทุกสวนของสั งคมมีส วนรวมสนับสนุ น ทําใหเกิด การเรียนรูใ นองคกรทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุมละระดับองคกร ครูในโรงเรียนตองมีความรวมมือในการจัดการความรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน นําไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู บทบาทที่สําคัญในการพัฒนาโรงเรียนจึงเปนหนาที่ของครู ซึ่งเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการตางๆ
ดังนั้ นผูวิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาบทบาทการมีส วนร วมของครูสั งกัด กรุง เทพมหานคร สํ านั กงานเขตลาดพราวในการพั ฒนา
โรงเรี ยนเพื่ อเป นองค กรแห งการเรีย นรู จึง เปนชองทางหนึ่ งที่จะช วยสร างขอเสนอแนะให โรงเรี ยนสัง กัด กรุง เทพมหานคร
สํานักงานเขตลาดพราว นําไปใชในการยกระดับการมีสวนรวมของครูเพื่อจะไดพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเมื่อจําแนกตาม
ลักษณะเฉพาะบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
ครูมีลักษณะเฉพาะ ดานเพศ อายุ กลุมสาระการเรียนรู และความตั้งใจในการทําผลงานทางวิชาการที่แตกตางกัน มี
สวนรวมในการพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรู 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานการคิดมีแบบแผน
ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ แตกตางกัน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู
เซ็นเก (Senge, 1990,pp.139-269 อางอิง ใน วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544: 35-38) กลาวว า องคกรที่พัฒนาสู
องคกรแหงการเรียนรูไดตองพัฒนาองคประกอบ 5 ประการ ที่เรียกวา วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) ไดแก 1) การเปน
บุคคลที่รอบรู 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ 5) การคิดอยางเปน
ระบบ กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยสามารถสรุปได ดังนี้
1. การเปนบุคคลที่รอบรู คือ มีความกระตื อรือรนสนใจและใฝรูใฝเรี ยนรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางสิ่งใหมๆ อยูเสมอ มีเปาหมายที่ชัดเจนและมุงมั่นที่จะไปสูเปาหมายดวยการ
เรียนรูอยูเสมอ สามารถพัฒนาตนเองใหเชี่ยวชาญมากขึ้น มีการการแสวงหา แลกเปลี่ยน เผยแพรความรู พรอมทั้งมีแรงจูงใจ
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
2. การมีแบบแผนความคิด คือ มีส วนรวมในการวางแผน คิดอยางเป นระบบ มีวิสัย ทัศน มี การคิด ริเริ่ ม
สรางสรรค รูจักเปลี่ยนแนวคิดใหเหมาะสม กับหนาที่ของตนเองและองคกรมีอิสระในความคิดและสรางสรรคการทํางานใน
รูปแบบใหมๆ มีความยืดหยุน เพื่อฝกฝนใหเกิดความเขาใจและสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว
3. การสรางวิสัยทัศนรวม คือ มีสวนรวมในการรวมกันสรางภาพอนาคตที่อยากจะใหเกิดขึ้นในองคกรโดยทุก
คนทุมเทกําลังกายและใจชวยกระทําใหเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวทุกคนในองคการจะตองสามารถทําความ
เขาใจมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน มองภาพรวมของวิสัยทัศน และวัตถุประสงคขององคการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมี
ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีขึ้น
4. การเรี ย นรู ร วมกั นเป นที ม คือ ทุ กคนในองค กรมี การร วมพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข อมู ล ความคิ ด เห็ นและ
ประสบการณซึ่งกันและกันทํางานรวมกันเป นทีม นํ าความรูมาแลกเปลี่ย นกัน เรียนรูร วมกันอยางเป นระบบโดยอาศัยการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ประชุมอยางสม่ําเสมอ ยอมรับในการทํางานซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกร
5. การคิ ด อย างเป น ระบบ คื อ ทุ กคนในองค กรมี วิธีการคิ ด โดยอาศั ย ความรู ค วามเข าใจในระบบของ
กระบวนการทํางาน มีวิธีการคิดเชิงระบบในการวิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในเปาหมายและเขาใจปญหาหรือ
เหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ เขาใจความสัมพันธระหวางเหตุและผล เสริมสรางทีมงานใหเขาใจและรับรูรวมกัน โดยการใช
ขอมูลยอนกลับจากปจจัยนําเขาเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
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แนวคิดการมีสวนรวม
Cohen & Uphoff (1977, p.7 อางอิงใน พิสมัย บุญเลิศ, 2548: 9) แบงการมีสวนรวม ออกเปน 4 ชนิด ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการคิดตัดสินใจ (Decision Making) เปนการกําหนดความตองการ จัดลําดับความสําคัญ
วางแผน
2. การมี ส วนร วมในการดํ าเนิ นงาน (Implementation) เป นองค ป ระกอบต างๆ ของการดํ าเนิ นงาน
บริหารงานและประสานงาน
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) เกี่ยวกับผลประโยชนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปน
ผลทางบวกและทางลบของการกระจายอํานาจในกลุม
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งที่ตองสังเกตคือความเห็นความชอบและความคาดหวังซึ่ง
จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุม
สรุปไดวา การมีสวนรวม คือ การที่กลุมบุคคลมีสวนรวมคิดตัดสินใจรวมมือ รวมปฏิบัติ รวมแรง รวมใจ และรวม
รับผิดชอบ กําหนดความตองการ จัดลําดับความสําคัญ วางแผนการคิด การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผลเพื่อใหเกิดการดําเนินการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เกิดความมุงมั่นใน
การสร างความสํ าเร็จใหกับองคกร เกิ ดความรูสึ กเป นเจาของและผู กพันกับ องคกร เพื่อนําไปสู เป าหมายขององคกร และ
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
วิจัยที่เกี่ยวของ
วิวัฒน ภูคะนองศรี (2537) ไดวิจยั เรื่อง การมีสวนรวมกับงานตํารวจสัมพันธชุมชน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มี
เพศตางกันมีสวนรวมในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยประชาชนเพศชายมี
สวนรวมในงานตํารวจชุมชนสัมพันธมากกวาเพศหญิง
ราตรี ตะพันธุ (2549) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร ดานการมีวิสัยทัศนรวม และโดยรวม
อยูในระดับมาก
สุรภา เกตุมาลา (2552) ไดวิจัย เรื่ อง การศึ กษาการพั ฒนาสถานศึกษาเป นองคกรแหงการเรี ยนรูของผู บริ หาร
สถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจาก ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหง
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาดานความรอบรูแหงตนอยูในระดับมาก
ภาวิณี ครุฑปกษี (2559) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของครูตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือขายกลุมคุง
บางกะเจา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา โดยภาพรวมการมีสวนร วมอยูใ น
ระดับมาก เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของครูนั้นแตกตางกั นโดยครูเพศชายมีสวนรวมใน
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มากกวาครูเพศหญิงทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเครือขายกลุมคุงบางกะเจ ามีครูเพศชาย
จํานวนนอย แตมีความกระตือรือรน และมีความกลาแสดงออก จึงเขามามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
จํานวน 236 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึ กษาครั้งนี้ ไดแก ครู ผูสอนในสถานศึกษา สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
จํานวน 165 คน กําหนดไดจากตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejie Morgan 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน
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148 คน และไดเพิ่มกลุมตัวอยาง 7 % เทากับ 17 คน รวมเปนขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 165 คน จากนั้นก็ไดคํานวณสัดสวน
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมจากจํานวนเต็ม คิดเปน สัดสวนไปคูณกับจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด (พิสณุ ฟองศรี
2552: 116)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช ใ นการเก็ บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามโดยไดรั บคํ าปรึ กษาแนะนํ าจากอาจารยผู ควบคุ มและ
ผูเชี่ย วชาญในการพั ฒนาทางเครื่องมือที่ ใชใ นการวิ จัย ดวยการหาคาดั ชนีค วามสอดคลอง (IOC) แลวนําแบบสอบถาม ไป
ทดลองใชกับ บุคลากรสัง กัดสํานักงานเขตจตุจักร ที่ไมใชกลุ มตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการ ของครอนบาค Cronbach (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ: 264-265) ไดคาความ
เชื่อมั่น 0.98
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิจัย ดํ าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยการขอความร วมมื อไปยั ง ผู อํานวยการโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ านั กงาน
เขตลาดพราว เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตอบแบบสอบถามและกําหนดวันรับคืน โดยผูวิจัยไปรวบรวมแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 165 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลลักษณะเฉพาะของครู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
2. ความตั้งใจที่จะทําผลงานทางวิชาการของครู โดยทดสอบคา (t-test)
3. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉลี่ย
เทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103)
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00
หมายความวา
ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4. 50
หมายความวา
ระดับการมีสวนรวมมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3. 50
หมายความวา
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2. 50
หมายความวา
ระดับการมีสวนรวมนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.01 – 1.50
หมายความวา
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
ผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะหข อมู ลที่ ไ ด จากการศึ กษาบทบาทการมีส วนรวมของครู สัง กั ด กรุ ง เทพมหานคร สํานั กงานเขต
ลาดพราว ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
2. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เมื่อจําแนกตามเพศพบวาครูที่มีเพศตางกันมี
การมีสวนรวมในประเด็นเรื่อง การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดอยางเปนระบบอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.02 และ 0.01
ตามลําดับ สวนองคประกอบอื่นไมพบความแตกตาง
3. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เมื่อจําแนกตามอายุพบวาครูที่มีอายุต างกันมี
การมีสวนรวมในประเด็นเรื่อง การเปนบุคคลที่รอบรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.04 สวนองคประกอบอื่นไมพบความแตกตาง
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4. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เมื่อจําแนกตามกลุมสาระที่สอนพบวาครู ที่สอน
กลุมสาระตางกันมีการมีสวนรวมในประเด็น เรื่อง การเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 สวนองคประกอบ
อื่นไมพบความแตกตาง
5. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เมื่อจําแนกตามสถานะการทําผลงานวิชาการ
พบวาครู ที่สถานะการทํ าผลงานวิชาการตางกั นมีการมี สวนรวมในประเด็น เรื่อง การเปนบุคคลที่ร อบรู อยางมีนัยสําคัญ ที่
ระดับ 0.04 สวนองคประกอบอื่นไมพบความแตกตาง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่นําเสนอทั้งหมดสามารถกลาวโดยสรุปไดวา
1. ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
2. เมื่อจําแนกตามลักษณะเฉพาะบุคคลผลการวิจัยบทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตลาดพราวในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา
- ครูเพศชายมีสวนรวมในดานการทํางานรวมกันเปนทีมและการคิดอยางเปนระบบสูงกวาครูเพศหญิง
- ครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป มีสวนรวมในดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวาครูที่มีอายุ 24-41 ป
- ครู ที่ส อนในกลุ มสาระดานวิ ช าการมี สวนร วมในดานการเรีย นรูร วมกั นเปนที มสู ง กว าครู ที่ส อนกลุม สาระวิ ช า
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
- ครูที่มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการมีสวนรวมในดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวาครูที่ยังไมมีแผนจะทําผลงาน
ทางวิชาการในชวงเวลานี้
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยบทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราวในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป น
องคกรแหงการเรียนรู ในดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
และด านการคิด อยางเปนระบบ ผลการวิ จัยพบวาทุ กดานอยูใ นระดั บมาก ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากครูทุกคนโรงเรี ย นเกิ ดการ
เรียนรูรวมกันในองคกรสรางเสริมเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง คิดรวมกันเปนทีมอยางเปนระบบ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนตนเอง
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนองคกรมุงสรางผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน โดยผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้
1. การมีสวนรวมของครูในดานการเปนบุคคลที่รอบรู อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูใน
การพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู แยกตามสถานภาพ มี 2 ประเด็น ที่มีผลตอการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อ
เปนองคกรแหงการเรียนรู คือ อายุ และสถานะการทําผลงานทางวิชาการ
อายุ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป จะมีสวน
รวมในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลที่รอบรู สูงวาครูที่มีอายุระหวาง 24-42 ป อาจเนื่องมาจาก
ครูที่ มีอายุ 42 ปขึ้ นไป เปนครู ที่มี อายุง านและประสบการณในการทํ า งานมากกวาทั้ งทางดานความรู ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ จึงมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อ
เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สูงกวา
สถานะการทําผลงานทางวิชาการ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยครู
ที่เตรียมหรือทําผลงานทางวิชาการแลวจะมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลที่รอบรู
มากกวาครูที่ยังไมมีแผนทําผลงานทางวิชาการในชวงเวลานี้ อันเนื่องมาจากครูที่เตรียมหรือทําผลงานทางวิช าการแลว มีการ
เตรียมความพรอมในการดําเนินงานเพื่อทําผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ ครูจ ะตองมี
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การพัฒนาตนเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เขารวมกิจกรรมสม่ําเสมออยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาวิชาชี พและเปนการ
พัฒนาองคกร ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรภา เกตุมาลา, 2552 ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
เปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจาก ผลการวิจัยพบวา
การพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาดานความรอบรูแหงตนอยูในระดับมาก
2. การมีสวนรวมของครูในดานแบบแผนความคิด ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก แตไมสามารถจําแนกไดวา มีครู
ลักษณะใดที่มากกวาลักษณะใด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูในโรงเรียนรวมกันวางแผน รวมสรางความคิดความเขาใจในหนาที่ของ
ตนเองและโรงเรียนมีอิสระในความคิดและสรางสรรคการทํางานในรูปแบบใหมๆ มีการยอมรับและกาวทันการเปลี่ยนแปลง
สอดคล องกั บ เป าหมายขององค ก ร นั่ นเป น สั ญ ญาณที่ ดี ใ นการพั ฒ นาโรงเรี ย นให เ ป นองค กรแห ง การเรี ย นรู เ พราะจาก
ผลการวิจัยจะเห็นวาครูในโรงเรียนสํานักงานเขตลาดพราวสวนใหญมีความคิดอยูในรูปแบบเดียวกันซึ่งน าจะเปนฐานใหเกิด
การพัฒนาตอไปไดงายกวาถาพบผลวาครูมีความคิดที่แตกตางกันมาก สอดคลองกับแนวคิดของ ประยูร อิ่มสวาสดิ์, 2552:10
การมีแบบแผนความคิด สามารถใชแบบแผนความคิดเพื่อตัดสินใจในงานพัฒนาไดงายกวาและเหมาะสม
3. การมีสวนรวมของครูดานการมีวิสัยทัศนรวม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ถือเปนตัวบงชี้ที่ดีแตไมสามารถ
จําแนกไดวา ครูประเภทใดมีสวนรวมดานวิสัยทัศนสูงกวาครูประเภทใดจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาครูในโรงเรียนสํานักงาน
เขตลาดพราวจะทํางานพัฒนาในเรื่องของการสรางโรงเรี ยนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูไดมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูใน
โรงเรีย นมี สวนร วมในการกํ าหนดวิสั ยทั ศน รวมกั น มีค วามเขาใจและมองเห็ นภาพในอนาคตขององคกรร วมกันในทิศ ทาง
เดียวกันเพื่อไปสูจุด มุงหมายที่ กําหนดไว และนําไปสูอนาคตที่ดีกว าขององคกร สอดคลองกับงานวิ จั ยของสุร ภา เกตุม าลา,
2552 ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากผลการวิจัยพบวาการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการมีวิสัยทัศนรวมอยูในระดับมาก
4. การมีสวนรวมของครูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก และยังพบอีกวาครูท ี่เพศ
ตางกันและสังกัดอยูในกลุมสาระการสอนที่ตางกันมีสวนรวมการเรียนรูรวมกันเปนทีมแตกตางกัน โดยครูเพศชายมีการเรียนรู
รวมกันเปนที ม สูง กวาเพศหญิ งทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจาก โรงเรีย นในแต ละแหง มี กิจกรรมให ครู เ พศชายมาปฏิ บั ติ งานรวมกั น
หลากหลายกิจกรรม เชน การอยูเวรยามกลางคืน รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมและการจัดสถานที่ การมีสวนรวมกับผูปกครอง
ชุมชน องคกรภายนอกในการสงเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการประสานงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียนกับองคกร
ภายนอกอื่นๆ เชนงานแกปญหานักเรียน การสํารวจกลุมเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเพศ สารเสพติด ซึ่งจะตองมีการติดตอประสานงาน
ใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว และรอบดานเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในการแลกเปลี่ยนความรู เพื่อ
หาทางแกปญหารวมกันเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี ครุฑปกษี, 2559: 7 ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของครูตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือขายกลุมคุงบางกะเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 พบวา โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของครู
นั้นแตกตางกันโดยครูเพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มากกวาครูเพศหญิงทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน
เครือขายกลุมคุงบางกะเจามีครูเพศชายจํานวนนอย แตมีความกระตือรือรน และมีความกลาแสดงออก จึงเขามามีสวนรวมใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
5. การมีส วนรวมของครูดานการคิด อยางเป นระบบ ผลการวิจัยพบว าอยูในระดับมาก และยัง พบอีกวาครูที่เพศ
ตางกันมีสวนรวมในดานการคิดอยางเปนระบบแตกตางกัน โดยครูเพศชายมีการคิดอยางเปนระบบสูงกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ครูเพศชายไดถูกมอบหมายใหทํางานรับผิดชอบในงานของโรงเรียนหลายดานเนื่องจากครูเพศชายมีจํานวนนอย
งานส วนใหญเ ปนงานที่ต องแกปญ หาที่ มียุงยากซั บซอนของโรงเรีย น เพราะฉะนั้นเป นไปไดวาครู กลุมนี้ ตอ งสามารถแปลง
ความคิดออกมาเปนชิ้นงานไดชัดเจนกวาครูผูหญิง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยที่อาจไมเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงของ
วิวัฒน ภูคะนองศรี, 2537 ในประเด็นเรื่อง การมีสวนรวมกับงานตํารวจสัมพันธชุมชนพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวน
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รวมในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยประชาชนเพศชายมีสวนรวมในงาน
ตํารวจชุมชนสัมพันธมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมคานิยมที่เปดโอกาส ยอมรับ
ใหเพศชายเปนผูนําและมีบทบาทหนาที่ทางสังคมและเปนผูมีอิทธิพลในการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมไปสูจุดมุงหมายที่ตั้ง
ไวมากกวาเพศหญิง
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ควรศึกษาระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. ควรศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
4. ควรศึกษาปจจัยสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3
Desired Characteristics of Schools Administrators Perceived by the Teachers
Affiliated to Institutes of Vocational education: Southern 3 Region
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยู
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จํานวน 249 คน จากสูตร
ของยามาเน (Yamane) ใชวิธีสุมแบบแบงชั้นโดยกําหนดขนาดของวิทยาลัยเปนชั้นในการสุม และสุมอยางงาย เครื่องมือเปน
แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่น .978 และ .979 สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) การวิเคราะหดวยการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อพบวาคาสถิติมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญจึงทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูดวยสถิติของเชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 2) ครูที่มีอายุตางกัน
มีระดับความคิดเห็นในดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนําไมแตกตางกัน สวนดานความรูทาง
วิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน และโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ 4) ครูที่ปฏิบัติหนาที่
ราชการอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีระดับความคิดเห็นในทุกดานและโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษา ความคิดเห็น ครู
Abstract
The objectives of the present study are 1) to investigate the desired characteristics of school
administrators as perceived by the teachers affiliated with the Institutes of Vocational education: Southern
3 Region. 2) to compare the level of perception the desired characteristics of school administrators as
perceived by the teachers affiliated with the Institutes of Vocational education: Southern 3 Region.
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The sample group consisted of 249 teachers working affiliated with the Institute of Vocational education:
Southern 3 Region differentiated by age, educational level, and the size of the institution where they work.
The calculated by employing the formula advanced by Yamane, stratified random sampling, and simple
random sampling. The degree of reliability was .978 and .979 Statistical analyses were performed by t-test
and F-test to determine frequency, percentage, mean ( x ), and standard deviation (S.D). Upon finding
significant differences, a Scheffe’s test was performed to determine mean differences of the pairs.
It was found that 1) the overall mean of perception and the means of perception of each of the
6 desired characteristics of the teachers affiliated with the Institutes of Vocational education: Southern 3
Region were high; 2) the level of perception of teachers with different ages of physical and mental health
characteristics, human relation, and leadership were not different, while the overall perception of general
academic knowledge, vocational knowledge, knowledge and ability in performing work were significantly
different, at .01 and .05 3) teachers with different educational levels had different levels of perception on
the desired characteristics of school administrators; and 4) the perception of all of the 6 specific characteristics,
and the overall characteristics of teachers working in institutes of different sizes were not different.
Keywords: desired characteristics, school administrators, opinion, teachers
1. บทนํา
การจัดการศึกษาในประเทศไทยในดานวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยเปนการเนนการเรียนการสอนภาคการปฏิบัติเพื่อให
ผูที่จบการศึกษามีความสามารถหรือสมรรถนะไปประกอบอาชีพได ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ หรือโดย
การมีสวนรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการทางดานอาชีวศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามเปาหมายของชาติ จึงไดมีการจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาขึ้น เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพที่มีหนาจัดการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2549 : 3-4) และ ในเอกสารโครงการพัฒนาบุคลากร ดานบริหารจัดการสถาบันและการบูรณาการการทํางาน
ภายในสถาบั นตามโครงสรางใหม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 (2557 : 3 - 4) มีบทความบอกถึงความเปนมาและ
ความสํ าคั ญ ของการจั ด ตั้ ง สถาบั นการอาชี วศึ ก ษาตามมาตรา 13 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ การอาชี ว ศึ กษา พ.ศ. 2551 โดย
กําหนดให “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกั นตั วกันเพื่อจัด ตั้ งเป นสถาบั นการอาชีวศึกษาได โดยการรวมตั วของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษานี้ใหกระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน” ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง
การบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางใหมในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ซึ่งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาหนึ่ง
ในจํ านวน 19 สถาบันที่จัดตั้ งขึ้ นและยกฐานะเปนสถาบันอุด มศึ กษาทางด านวิช าชี พตามกฎหมายดั งกลาว ซึ่ งยิ่ งส งผลให
ผูบริหารสถาบัน ผูบริหารสถานศึกษาและทีมผูบริหารอื่นๆ มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะจะเปนผูนําพาสถาบันใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายหรือไม ชาหรือเร็วและมีความมั่นคงและยั่งยืนหรือไมในอนาคต และในยุดนี้เปนการเขาสูยุดประเทศไทย
4.0 ตามประกาศของรัฐบาล และรัฐบาลชุดปจจุบันยังใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเปนอยางมาก โดยมี
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การประกาศเปนนโยบายสงเสริมใหมีการมาเรียนทางดานอาชีวศึกษาใหมากขึ้นและเพื่อใหบรรลุตามนโยบายของรัฐ บาลนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาแตล ะสถานศึกษานับได วาเป นสวนสําคัญ เปนอย างยิ่ง และต องได รับความรวมมือรวมใจในการทํางาน
รวมกันของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวน ดังนั้นการไดมาซึ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค
หรือผูบริหารที่ทําหนาที่อยูแลวไดมีขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บุคคลดังกลาวก็จะสงผลใหสถาบันไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดตั้งสถาบันและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
ในยุดประเทศไทย 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามเอกสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 (2557 : 8)
จากงานวิ จัยที่เ กี่ยวของกั บคุณลักษณะหรื อพฤติ กรรมของผูบริ หารในสถานศึ กษาที่ มีอิท ธิพลต อการบริห ารงานที ่ มี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ในสังกั ดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการศึกษาของ จักรี นิลวิสุทธิ์ (2555 : 85 - 90) ได
ดําเนินการศึกษาวิจัยในหัวขอเกี่ยวคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบวาดาน
การมี ภ าวะผู นําเป นคุ ณลั กษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู อํานวยการวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ กษา สั ง กั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามความคาดหวังของผูบริหาร และบุคลากรโดยรวมอยูในระดับดีมาก และผลจากการศึกษาวิจัยของ ณัฐชยารัตน
ชูมีวศิน (2552 : 97-102) เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารกับการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานผูบริหารเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับดีมาก
โดยเรียงลําคับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ คุณลักษณะทางวิชาการ ดานความรูทางวิชาชีพ ดานความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ดานความรูทางวิชาการทั่วไป และประสบการณและคุณลักษณะสวนตัว ดานความเปนผูนํา ดานร างกายและ
จิตใจ ดานมนุยสัม พันธ และเป นไปในแนวทางเดียวกับ ลักฮั้ว แซ โ คว (2551 : 80-87) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวคุ ณลักษณะที่พึ ง
ประสงคของผูบริหารในทัศนะของบุคลากรครู โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม พบวา คุณลักษณะสวนตัว ของผูบริหาร
ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ผูบริหารควรมีความกระตือรือรนในการทํางาน สวนในดานมนุยสัม พันธ ผูบริหาร
ควรมี เหตุ ผลและจริ งใจ และดานคุณธรรม ควรมีค วามซี่ อสัต ยโปรงใสในการปฏิบัติ งาน สําหรับด านความเปนผู น ํา ควรมี
วิสัยทัศน มองการณไกล และคุณสมบัติทั่วไปนั้น ควรมีประสบการณในงานที่รับผิดชอบ และคุณลักษณะที่พึงประสงคสวน
วิชาชีพ มี 2 ดาน คือ ดานความรูเกี่ยวกับงาน ควรมีความรูเกี่ยวกับระบบงาน รวมถึงขอบขายหนาที่ที่รับผิดชอบ และในดาน
ความสามารถ ควรมีทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบงาน
ดังนั้นปญหาที่เกี่ยวคุณลักษณะของผูบริหารในตําแหนงตางๆ และทีมผูบริหารทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนับ ไดวาเปน
ส วนสํ าคั ญ มากที่ มี ส ว นทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ถ าสถาบั นการอาชี ว ศึ กษาได
ผูอํานวยการสถานศึกษา และทีมผูบริหารในตําแหนงตางๆ ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคก็จะเกิดการยอมรับของบุคลากรสวน
ใหญที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทั้งหมดที่กลาวมาคือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยูในทั้ง 9 วิทยาลัย ที่สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 นั้น แตจากที่ผานมาไมวาจะจากคํากลาวของนักวิชาการการศึกษาดานการอาชีวศึกษาและ
งานวิจัย ปญหาของการจัดการการศึกษาดานการอาชีวศึกษาหรือดานวิชาชีพที่ไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนไป
ตามเปาหมาย ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่ไมไดรับความรวมมือรวมใจในการทํางาน
ในดานตางๆ นั้นเอง ดัง นั้ นผู วิจัย จึง สนใจเกี่ ยวกั บคุ ณลักษณะที่พึ ง ประสงคข องผู บ ริห ารสถานศึกษา และที ม ผู บริ ห ารใน
ตําแหนงตางๆ ในสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปนที่ยอมรับของบุคลากรภายในองคการเปนสวนสําคัญที่สุดที่จะนําพาสถาบันการ
อาชีวศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอกจนสามารถพัฒ นาการ
บริหารจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาไปสูสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ยั่งยืนในอนาคตจึงเปนที่มาของการวิจัยใน
หัวขอดังกลาว
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต 3
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ พึงประสงคของผูบริหารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็นของครู สั งกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ครูมีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 แตกตางกัน
3.2 ครูมีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 แตกตางกัน
3.3 ครู ที่ อยู ใ นสถานศึ ก ษามี ข นาดต างกั นมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 แตกตางกัน
4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ประคอง รั ศมีแ กว (2551 : 148) กลาวสรุปไวเป นแนวทางเดียวกับลั กฮั้ว แซโค ว (2551 : 41) ไดกล าวไว
เชนเดียวกันและไปตามแนวคิดของสตอกดิลล (Stogdill, 1981 : 72 –76) เชนเดียวกับแคมปเบล และคณะ (Campbell and
other, 1983 : 115) ไดกลาวถึงผลการวิจัยและใหความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารวาเปน ดังนี้ 1)
คุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวย ดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา เพราะสวนประกอบทั้ง 3
ดานคือ การมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจเปนหลักประกันใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพเพราะทํางานใหไดผลดังกลาวตอง
อาศัยความเฉลียวฉลาด ความแข็งแรง การมีอารมณมั่นคง ทําใหผูบังคับบัญชามีความเชื่อมั่น และการตัดสินใจปญหาดวย
ความรอบครอบประกอบกั บ การมี ความประพฤติ ที่มี คุณธรรมและ 2) คุ ณลั กษณะทางวิ ชาการประกอบด วย ด านความรู
วิช าการทั่ วไป ด านความรู วิช าชี พ และดานประสบการณ ในการทํางาน ซึ่ งผู บ ริห ารควรมีค วามรูใ นหลั กการเบื้ องต นของ
รายวิชาการทั่วไปและวิชาชีพ เพื่อการตรวจสอบ การควบคุม และการใหคําแนะนําแกคณะครูไดและควรตองผูมีประสบการณ
สรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ไดวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่ ดีจําเปนตองมี
เพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปน
ผูนํา ดานความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ และดานความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยยึดแนวความคิดของ
แคมปเบลและคณะ (Campbell and other, 1983 :72 -76) สตอกดิลล (Stogdill, 1981 : 115) ลักฮั้ว แซโคว (2551: 41)
ประคอง มีแกว (2551: 148) และณัฐชยารัตน ชูมีวศิน (2552 : 78)
4.2 คุณลักษณะดานรางกายและจิตใจ
บุญ ทัน ดอกไธสง (2544 : 94) ไดกล าวไวเ ช นเดี ยวกั บจั นทรานี สงวนนาม (2545 : 137) ไดกล าวถึ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) เปนผูมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีในการ
บริ ห ารและการจั ด การศึ กษา ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป นแบบอย างที่ ดี ใ นการครองตน ครองคน ครองงาน และยึ ด มั่ นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เปนผูทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค ไดแก มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะเปนผูนําและผูตามที่ดี มี
ความคิดริเริ่มไปในทางสรางสรรค มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความคิดเปนประชาธิปไตยและมีการทํางานกันเปนทีม 3) เปนผูมี
ความรูความเข าใจในหลักการบริหารการศึกษา ไดแก ความรูทั่วไปการบริห ารจัดการที่เกี่ย วของกับการศึกษา และความรู
เฉพาะตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา 4) เปนผูที่มีวิสัยทัศนในการบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษา การวิเคราะหสภาพปจจุบันและสรางความมุงหวังในอนาคต
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4.3 คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ
จัทรานี สงวนนาม (2545 : 137) ไดกลาวสรุปไวเปนเชนเดียวกับที่อาคม วัดไธสง (2547 : 88 – 89) ไดกลาวถึง
ผูบริหารที่มีมนุษยสัมพันธดีก็จะสงผลใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน ซึ่งประกอบดวยดังนี้ 1) ทําใหเกิดความสามัคคีในหมู
คณะ 2) ทําใหเกิดบรรยากาศแหงความเปนมิตร เปนกันเอง และมีความอบอุนในการทํางาน 3) ทําใหเกิดความเขาใจ รักใคร
นับถือ และศรัทธาซึ่งกันและกันในหมูคณะหรือสมาชิกในองคกร 4) ทําใหเกิดความรมมือรวมใจกันในการทํางานเต็มศักยภาพ
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 5) ทําใหทุกคนมีความสุขกับการทํางาน และการรวมกันทํางานเปนทีม 6) ทําใหทุกคนเกิดการ
เรียนรูซึ่งกันและกันในการทํางาน สงผลใหเกิดการพัฒนาและมุงมั่นในการทํางาน 7) ทําใหลดความขัดแยงในองคกรสงผลให
องคเกิดความมั่นคงและพัฒนาความสามารถ 8) ทําใหเกิดกลุมพลังผูทํางานดวยกัน 9) ทําใหทุกคนมีความพึงพอใจในดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานจิตใจ 10) ทําใหการทํางานขององคการบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และทุกคนมี
ความพึงพอใจรวมกัน
4.4 คุณลักษณะดานความเปนผูนํา
จอมพงศ มงคลวนิช (2555: 210) ไดกลาวไวเปนแนวทางเดียวกับที่สัมมา รธนิธย (2556 : 55-59) ไดกลาวไว
และไปในทิศทางเดียวกันกับสตอกดิลต (Stogdill, 1983 : 72 -76) ไววาคุณลักษณะของผูนําที่ดีไวดังนี้ 1) คุณลักษณะทาง
กายภาพ เชน เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง เปนผูที่มีความสงางาม 2) พื้นฐานทางสังคม เชน เปนผูที่มีการศึกษาดีและมีสถานะ
ทางสังคมดี 3) มีสติปญญาและความสามารถ เชน เปนผูที่มีสติปญญา มีความเฉียวฉลาด มีความกลาในการตัดสินใจในสิ่งที่ดี
4) มีบุคิกภาพ
4.5 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการทั่วไป
นพพงษ บุญจิตราดุล (2540 : 94 - 97) ไดกลาวสรุปไวและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับโกศล ศรีทอง (2543 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการบบริหารวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยมีคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการดังนี้ 1) ดานการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ 2) ดานการวางแผนทางวิชาการ 3) ดานการไดรับการศึกษาอบรมหลักสูตรทางการบริหาร
4.6 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาชีพ
ธีระ รุญเจริญ (2548 : 19) ไดกลาวไวเชนเดียวกับกมล สุดประเสริฐ (2550 : 39) และยังเปนไปในแนวทาง
เดียวกับรัตติกรณ จงวิศาล (2556: 105-108) ไดกลาวสรุปวาการนําการเปลี่ยนแปลงเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ
ที่สุดอยางหนึ่งของผูนําหรือผูที่มีภาวะผูนํา และเปนที่ตองการมากของสังคมในปจจุบัน ภาวะผูนําที่ มีประสิทธิผลสูงมีความ
จําเปนที่จะตองกระตุนและเอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู ต ลอดเวลา และการจะนํ าการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ไปสู เ ป าหมายสิ่ ง ที่ ดี กว า และที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ผู นําจํ า เป นต องริ เ ริ่ ม
เปลี่ยนแปลงใหเปนตัวอยางกอน ดังนั้นเมื่อผูนําจะตองนําการเปลี่ยนแปลงในองคการทั้งตัวผูนําและคนอื่นๆ ในองคการควร
จะตองเขาใจเหตุผลวาทําไมองคการตองมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากองคเปนระบบเปดจึงไดรับอิทธิพลจากภายนอก ปจจุบัน
องคการตางๆ ไดรับผลกระทบและตองเผชิญกับความทาทายตางๆ มากมาย
4.7 คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิ คนฉลาด (2540 : 43 – 45) ไดกลาวสรุปไวและเปนไปในแนวทางเดียวกับเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni,
1983 : 119 – 120) เชนเดียวแนวคิดของแคทซ (Katz, 1955 : 33 – 42) ไดกลาววานักบริหารที่ประสบความสําเร็จในการ
บริห ารจะตองมีค วามสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติ งาน 3 ประการ 1) ทั กษะทางด านเทคนิค (Technical skills) คื อ
ความสามารถในการใชความรู ความสามารถในการใชเทคนิคและเครื่องมือที่จําเปนเพื่อผลสําเร็จของงานที่ไดมาจากการดั่งสม
ประสบการณ การศึกษาและฝกอบรมความสามารถในการปฏิบัติงานในดานตางๆ รวมทั้งมีความชํานาญในการใชเครื่องมือ
ตางๆในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะดานมนุษย (Human Skills) คือ ความสามารถในการในการตัดสินใจทํางานรวมกับคนอื่น
การจู งใจ ความสามารถในการสร างความร วมมื อในระหว างทีม งาน 3) ทักษะด านมโนภาพ (Conceptual Skills) คื อ
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ความสามารถในการเขาใจองคการไดอยางลึกซึ้งวาองคการโดยภาพรวมมีรูปแบบและลักษณะอยางไร และเกี่ยวของของกับ
สวนยอยหรือระบบตางๆ มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันอยางไร
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด สถาบันการอาชีวศึ กษาภาคใต 3 ปการศึกษา 2559
จํานวน 657 คน
5.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูปฏิบัติการสอน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 249
คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของยามาเน ( Yamane 1973 : 200 – 202) และใชวิธีการสุมแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึ กษา แล วทําการสุ มแบบแบง ชั้นตามสั ดสวนตามขนาดของ
สถานศึกษาอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีจับสลากดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ขนาดของสถานศึกษา
จํานวนวิทยาลัย
เล็ก
3
กลาง
4
ใหญ
2
รวม
9

ประชากร
117
112
228
657

กลุมตัวอยาง
45
119
85
249

5.3 เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือการวิจัย
5.3.1 เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Cheek List) จํานวน 3 ขอ จําแนกเปนตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารการศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิด
ของลิเคิรท (Likerts Rating Scale) โดยที่แบบสอบถาม ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยผูวิจัย
กําหนดระดับคาน้ําหนักและแปลความหมายของคะแนนไว 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยู ในระดับนอยที่สุด
5.3.2 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
วิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) แลวนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตาม
กัลยา วานิชยบัญชา (2552 : 114)
กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของกัลยา วานิชยบัญชา (2552 : 114) มีคาเฉลี่ย ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามผูวิจัยดําเนินการไปเก็บจากครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จํานวน 249
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ 249 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางมี
ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.10 อายุ 30 - 40 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 37.10 อายุ 40 –
50 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 30.50 อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 21.70 กลุมตัวอยางมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 65.10 มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ
34.90 กลุ มตั วอย างที่ ทํ างานในสถานศึ กษาขนาดเล็ ก จํ านวน 66 คน คิ ด เป นร อยละ 26.50 กลุ ม ตั วอย างที่ ทํางานใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 39.40 และกลุมตัวอยางที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 85
คน คิดเปนรอยละ 34.10
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ในภาพรวมและรายดาน
n = 249
ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับ
S.D.
x
1 ดานรางกายและจิตใจ
4.1504
0.6398
มาก
2 ดานมนุษยสัมพันธ
4.1506
0.6763
มาก
3 ดานความเปนผูนํา
4.2423
0.6151
มาก
4 ดานความรูทางวิชาการทั่วไป
4.1428
0.5685
มาก
5 ดานความรูทางวิชาชีพ
4.1810
0.5744
มาก
6 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
4.2143
0.6443
มาก
รวม
4.1806
0.5472
มาก
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จํ าแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิ การศึ กษา และขนาดของสถานศึกษา ดังตารางที่ 3 –
ตารางที่ 11
ตารางที่ 3 เปรียบเทีย บคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค าที (t-test) ความคิดเห็ นของครูต อ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ความแปรปรวน df
SS
MS
F
Sig.
ระหวางกลุม
3
3.079 1.026 2.554 .056
ดานรางกายและจิตใจ
ภายในกลุม
245 98.466 .402
รวม
248 101.545
ระหวางกลุม
3
3.039 1.013 2.249 .083
ดานมนุษยสัมพันธ
ภายในกลุม
245 110.381 .451
รวม
248 113.421
ระหวางกลุม
3
2.968
.989 2.667* .048
ภายในกลุม
245 90.871 .371
ดานความเปนผูนํา
รวม
248 93.839
ระหวางกลุม
3
2.796
.932 2.952* .033
ดานความรูทางวิชาการทั่วไป
ภายในกลุม
245 77.352 .316
รวม
248 80.148
ระหวางกลุม
3
3.247 1.082 3.375* .019
ดานความรูทางวิชาชีพ
ภายในกลุม
245 78.586 .321
รวม
248 81.833
ระหวางกลุม
3
4.800 1.600 3.994** .008
ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภายในกลุม
245 98.143 .401
รวม
248 102.943
ระหวางกลุม
3
3.215 1.072 3.696* .012
รวม
ภายในกลุม
245 71.033 .290
รวม
248 74.248
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นของครูเ กี่ยวกับคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค ของผูบริ หารสถานศึ กษา สั งกัด สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 ดานความเปนผูนํา ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉลี่ยรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe)
ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
40 – 50 ป
50 ป ขึ้นไป
อายุ
( x = 4.0333)
( x = 4.3186)
( x = 4.3212)
( x = 4.1481)
.2851
.2879*
.1148
ต่ํากวา 30 ป ( x = 4.0333)
30 – 40 ป ( x = 4.3186)

-

-

.0028

.1703

40 – 50 ป ( x = 4.3212)

-

-

-

.1731

-

-

-

-

50 ป ขึ้นไป ( x = 4.1481)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นของครูเ กี่ยวกับคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค ของผูบริ หารสถานศึ กษา สั งกัด สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต3 ดานความรูทางวิชาการทั่วไปตามตัวแปรอายุดวยคาเฉลี่ยรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe)
ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
40 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
อายุ
( x =3.9143)
( x =4.2284)
( x = 4.1926 )
( x = 4.0876)
.3140*
.2783
.1733
ต่ํากวา 30 ป ( x =3.9143 )
30 – 40 ป ( x =4.2284)

-

-

.0357

.1407

40 – 50 ป ( x = 4.1926)

-

-

-

.1050

50 ปขึ้นไป ( x = 4.0876)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-

-

-

ตารางที่ 6 เปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นของครูเ กี่ยวกับคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค ของผูบริ หารสถานศึ กษา สั งกัด สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 ดานความรูทางวิชาชีพ ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉลี่ยรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe)
ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
40 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
อายุ
( x = 3.9375)
( x = 4.2589)
( x = 4.2549)
( x = 4.1134)
.3214*
.3174
.1759
ต่ํากวา 30 ป ( x = 3.9375)
30 – 40 ป ( x = 4.2589)

-

-

.0039

.1455

40 – 50 ป ( x = 4.2549)

-

-

-

.1415

50 ปขึ้นไป ( x = 4.1134)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-

-

-
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นของครูเ กี่ยวกับคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค ของผูบริ หารสถานศึ กษา สั งกัด สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉลี่ยรายคูทางสถิติของเชฟเฟ
(Scheffe)
ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
40 – 50 ป
50 ป ขึ้นไป
อายุ
( x = 3.9143)
( x = 4.2284)
( x = 4.1926)
( x = 4.0876)
.3938*
.3754*
.2044
ต่ํากวา 30 ป ( x =3.9143)
30 – 40 ป ( x = 4.2284)

-

-

.0183

.1894

40 – 50 ป ( x = 4.1926)

-

-

-

.1710

50 ป ขึ้นไป ( x = 4.0876)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-

-

-

ตารางที่ 8 เปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นของครูเ กี่ยวกับคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค ของผูบริ หารสถานศึ กษา สั งกัด สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 ในภาพรวม ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉลี่ยรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe)
ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
40 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
อายุ
( x = 3.9477)
( x = 4.2618)
( x = 4.2547)
( x = 4.1008)
.3141*
.3070
.1530
ต่ํากวา 30 ป ( x =3.9477)
30 – 40 ป ( x =4.2618)

-

-

.0071

.1610

40 – 50 ป ( x = 4.2547)

-

-

-

.1539

50 ปขึ้นไป ( x = 4.1008)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-

-

-

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
ปริญญา
สูงกวาปริญญาตรี
ดาน
t
Sig.
สถานศึกษา
(n = 162)
(n = 87)
S.D.
S.D.
x
x
1 ดานรางกายและจิตใจ
4.1392 0.6384 4.1714 0.6459
.378
.706
2 ดานมนุษยสัมพันธ
4.1630 0.6517 4.1333 0.7233
.329
.742
3 ดานความเปนผูนํา
4.2371 0.6089 4.2519 0.6299
.181
.857
4 ดานความรูทางวิชาการทั่วไป
4.1465 0.5631 4.1359 0.5817
.140
.889
5 ดานความรูทางวิชาชีพ
4.798
0.5670 4.1832 0.5913
.045
.965
6 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
4.2301 0.6442 4.1847 0.6471
.529
.597
รวม
4.1826 0.5392 4.1767 0.5649
.081
.936
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ตารางที่ 10 ค าเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิด เห็นของครูเ กี่ ยวกั บคุ ณลักษณะที่ พึง ประสงค ข อง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปร ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดของสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ดาน
สถานศึกษา
(n = 66)
(n = 98)
(n = 85)
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
1 ดานรางกายและจิตใจ
4.2218 0.5763 4.0844 0.5517 4.1712 0.7686
2 ดานมนุษยสัมพันธ
4.2470 0.5805 4.0806 0.5907 4.1624 0.8205
3 ดานความเปนผูนํา
4.3737 0.5686 4.1565 0.5318 4.2392 0.7198
4 ดานความรูทางวิชาการทั่วไป
4.2135 0.4942 4.0975 0.5235 4.1401 0.6650
5 ดานความรูทางวิชาชีพ
4.1847 0.5630 4.1486 0.5089 4.2154 0.6536
6 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
4.2738 0.6277 4.1880 0.5291 4.1983 0.7702
รวม
4.2524 0.4776 4.1259 0.4602 4.1878 0.6746
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ดานรางกายและจิตใจ

ดานมนุษยสัมพันธ

ดานความเปนผูนํา

ดานความรูทางวิชาการทั่วไป

ดานความรูทางวิชาชีพ

ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม

ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248
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SS
.800
100.745
101.545
1.104
112.317
113.421
1.862
79.617
93.839
.532
79.617
80.148
.205
81.629
81.833
.323
102.620
102.943
.638
73.610
74.248

MS
.400
.410

F
.976

Sig.
.378

.552
.457

1.209

.300

.931
.324

2.490

.085

.266
.324

.821

.441

.102
.332

.308

.735

.162
.417

.387

.679

.319
.299

1.065

.346
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานรางกายและจิตใจ ดาน
มนุ ษยสั ม พันธ ด านความเป นผูนํา ด านความรู ท างวิ ช าการทั่วไป ด านความรู ท างวิ ช าชี พ และด านความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริ หารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก และทุกรายขออยูในระดับมาก
7.2 ผลการวิเคราะหขอเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 สรุปไดดังนี้
7.2.1 ครู ที่ มี ช วงอายุ ตางกั น มี ค วามคิด เห็ นต อคุ ณลั กษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาโดย
ภาพรวมแตกตางกันอย างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค าเฉลี่ย รายคู พบวา ด านความเปนผู นํา ดาน
ความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ .05 สวนดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
7.2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
7.2.3 ครูที่ทํางานอยูในสถานศึกษาทีม่ ีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิด เห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต 3 โดยภาพรวมอยูระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญมาก อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ของผูบ ริห ารสถานศึ กษา เปนคุณลั กษณะที่มี อยูแ ลวในตัวบุ คลากรที่ ต องปรั บเปลี่ย นเมื่อมี การเปลี่ ย นแปลงทาง
โครงสรางการบริหารงานในหนวยงานจากสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปเปนสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 ซึ่งสวนใหญเปนคุณลักษณะทางดานวิชาการ ประกอบดวย ดานความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรู
ทางวิชาชีพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงานที่มากดวยประสบการณ และคุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวยดานรางกาย
และจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา ซึ่งในทุกดานของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความพึงประสงค
มาก คือมีความต องการใหไดผูบ ริหารที่ มีความรอบรูในทุ กดานเนื่องจากผูบริหารเปนผูที่ มีบทบาท และความสําคั ญในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนาและเพื่อเปนขอมูลใหทางสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ไดกําหนดกฎเกณฑในการ
คัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 พึงมีคุณสมบัติตามความคิดของครูเพื่อ
สงผลใหเกิดความรวมมือทํางานเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของวิทยาลัยและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ไปสู
เปาหมายไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของอัชราธร สังมณีโชติ (2550 : 54 – 58 ) ที่ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคของชุมชน พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคของชุมชน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของพิพัฒน ฉ่ําเมืองปก (2551 : 143-144) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐชยารัตน ชูมีวศิน (2552 : 78) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอําเภอ พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ปรารถ หลงสมบุญ (2552 : 91 – 94) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการรวมมือของชุมชนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
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8.2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่แตกตางกันตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลไดดังนี้
8.2.1 ครูสังกัด สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต 3 ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกั บคุณลั กษณะที่พึ ง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว โดยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึก ดานความเปนผูนํา ครูที่มีอายุ 40 – 50 ป ครูที่มีอายุ 30 – 40
ป และครูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูอายุต่ํากวา 30 ป จากผลการศึกษาภาพรวมและรายไดมีคาแตกตางกันเปนไป
ตามขอสมมุติฐานนั้นนาจะมาจากครูที่มีอายุมากนั้นแสดงวามีความเปนอาวุธในหนวยงานหรือมีความเปนผูใหญมากกวาอายุ
จึงมีความตองโดยการแสดงความคิดเห็นในคุณลั กษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่มีความเปนผูนํามากและเรียงลงมาตาม
ระดับความเปนอาวุธของหนวยงานยกเวนครูที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป ซึ่งวัยที่เริ่มอยูตัวกับการทํางานคือสามารถทํางานได
ดวยตนเองตามภาระหนาที่จึงใหความสําคัญกับการที่ผูบริหารจะมีความเปนผูนํามากนักแตก็ยังใหความสําคัญมากกวาครูที่มี
อายุต่ํากวา 30 ปซึ่งเปนวัยเริ่มแรกของการเขาทํางานจึงมีความมุงในการทํางานมากกวาที่จะสนใจวาผูบริหารจะมีความเป น
ผูนํามากนอยเพียงใด โดยไปใหความสําคัญกับการทํางานมากวา สอดคลองกับผลการศึกษาของอนุศรา โกงเหลง (2556 : 94 95) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาในดานรางกายและจิตใจ
มีคาเฉลี่ยสูงสุดแลวรองมาก็เปนดานความรูเ ชิงวิชาการและดานความเปนผูนําเปนลําดับตอมา ซึ่งจะเห็นคาครูที่มีอายุต่ํากวา
30 ปมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดี๋ยวกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบารนาด (Barnard, 1969 : 93 – 100) ไดศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของผูบริหาร พบว า ผูบริ หารในองคกรทุกองค กรจําเปนตองมี คุณลั กษณะ ดังนี้ 1) ความมีชีวิต ชีวาและความ
ทนทาน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจ 3) ความฉลาดและไหวพริบ 4) มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ และ5) มีความ
รับผิดชอบ และยังเปนไปตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner, 1990 : 46) ซึ่งกลาวคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารควรที่จะ
ประกอบไปดวย การมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสามารถในการตัดสินใจในบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบ มีความเฉลียว
ฉลาด มีความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับตัวไดมีความยืดหยุนพอสมควรสมสถานการณ มีความพรอมที่จะรับผิดชอบ มีทักษะในการ
สื่อสาร การจูงใจ และมีความตองความสําเร็จในงาน
8.2.2 ครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน เนื่องมาจากครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต 3 ที่มี วุฒิ การศึ กษาที่แ ตกตางกันมองผู บ ริ หารสถานศึกษาว ามี ความตองการเกี่ย วกับ คุณลักษณะที่พึ งประสงคไ ม
แตกตางกันเพราะมองเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการทํางานในฐานะตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 9 วิทยาลัยที่สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต 3 สอดคลองกับผลการศึ กษาของจิดาภา เทียนคํา (2556 : 112) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึ กษากั บ มาตรฐานการอาชี วศึ กษา สัง กั ด สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา พบวา ภาวะผู นําของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกด าน ซึ่ง
ผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันนาจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามา
เปนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 และฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นไมวาครูที่ปฏิบัติการสอนอยูในวิทยาลัยทั้ง 9 สถานศึกษาไมวาจะมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาระดับ
ปริญญาตรียอมไดรับผลการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เหมือนกันจึงเหตุผลใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกันนั้นคือ ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน.
8.2.3 ครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่ทํางานอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึ กษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน นาจะเนื่องมาจากครู
สังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต 3 ที่ ทํางานอยูในสถานศึกษาที่มีข นาดแตกตางกั น มองเห็นวาลักษณะงานที่ผู บริหาร
สถานศึ ก ษาต องทํ าในการบริ ห ารสถานศึ กษาไม ว าจะเป นสถานศึ กษาขนาดใหญ ขนาดกลางหรื อ ขนาดเล็ ก ผู บ ริ ห าร
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สถานศึกษาก็มีหนาที่และภาระงานที่รับผิดชอบในฐานะเปนหัวหนาสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน
จึงสงผลใหครูที่ปฏิบัติการสอนอยูในสถานศึกษาที่รวมตัวกันจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จึงไดแนวคิดและแสดง
ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ คุ ณลักษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บริ ห ารสถานศึกษา ซึ่ ง ไม วาครู จะปฏิ บั ติการสอนหรื อทํ างานอยู ใ น
สถานศึ กษาที่มี ขนาดต างกัน คือ ไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก แต ความคิ ดเห็นเกี่ย วกั บ
คุณลั กษณะที่ พึงประสงค ของผูบ ริหารสถานศึกษาจึ งไม แตกตางกันและยัง สอดคล องกั บผลการศึกษาของอุทัย วรรณ ฝอย
สุวรรณ (2551 : 76) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
พบว าครูแ ละผู บริ หารที่ ทํางานอยู ในสถานศึ กษาตางกั นในภาพรวมและรายด านไม แตกตางกั นไม สอดคลองกับ สมมุ ติ ฐาน
เชนกัน.
9. ขอเสนอแนะ
ผูบริห ารสถานศึ กษารวมทั้ งบุคคลที่ต องการจะเสนอตนเองเป นผูบริ หารสถานศึกษา สัง กัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต 3 ควรนําผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ดาน คือ ดานรางกายและจิตใจ ดาน
มนุ ษยสั ม พันธ ด านความเป นผูนํา ด านความรู ท างวิ ช าการทั่วไป ด านความรู ท างวิ ช าชี พ และด านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ไปเปนขอมูลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาตนเองใหมีคุณลั กษณะที่พึงประสงคของครู ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาเพื่อให
เกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน โดยอยางยิ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในชวงแรกจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาสูการเปนสถาบัน
การอาชีวศึกษา ซึ่งยกฐานะเปนสถานบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพสงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานวิชาชีพสูไทยแลนด 4.0 อยาง
มั่นคงและยั่งยืน.
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พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0
The Administration of Education Thailand 4.0 with Integration
of The Buddhadhamma Principles
มงคล สามารถ
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บทคัดยอ
ทิศทางในการสรางเด็กยุคไทยแลนด 4.0 ใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม ๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนเยาวชน และขับเคลื่อนสังคมไทย
ที่กําลังจะเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
ผูบริหารควรมีหลักการบริหารที่บูรณาการเขากับหลักพุทธธรรม หลักคําสอนทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้นกลาวถึงหลักความ
เปนจริงตามกฎธรรมชาติ มุงเนนใหรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิตในปจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวพุทธธรรมนั้น
นับวามีสวนสําคัญในการกระตุนผูนําใหตระหนักถึงความเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม หนุนเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
อยูรวมกันอยางมีความสุข รวมขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาองคกรใหยั่งยืน การบริหารงาน
ตามแนวพุทธธรรม จึงเปนการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการบริหารตนเองของผูบริหาร การบริหารบุคคล และการ
บริหารงานในองคการ ทั้งนี้ยังสอดคลองกับหลักการครองตน ครองคน และครองงาน นอกจากนี้การใชหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการ และการทํางานยอมกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดโดยเฉพาะการนําไปบูรณาการกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในยุค 4.0 โดยหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมดังกลาว ประกอบดวย หลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อการครองตน หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
การครองคน และหลักอิทธิบาท 4 เพื่อการครองงาน
คําสําคัญ: การบริหารการศึกษายุค 4.0 การบริหารการศึกษา หลักพุทธธรรม ประเทศไทย 4.0
Abstract
The direction children of Thailand 4.0 have the knowledge and skills in the application to access
the technology and create new innovations. It is considered the success of the quality of education of
the national educational management. The director are key role in the development of the children and
youth Thai society will change from a country drive with the industrial sector to the Driven by technology.
It should have the governance of integrated with the Buddhist Doctrine. The Buddha Dhamma in Buddhism
consists morality and ethics focus on the truth of the world literacy and currently lives. Particularly, the
administration based on Buddha Dhamma is an important part of the stimulus the subordinates to live
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together happily, developing a sustainable and successful organization. The leaders seized by Buddhist
principles to social acceptance. Leaders need to sacrifice personal gain for the public benefit. The Educational
Administration 4.0 based with Buddha Dhamma is the principles of Buddhism. It can be used for administrators
in the self-administration, human resource management and the management of the organization. It is
consistent with principles of self-managing, people managing, and task managing by using the teachings
of the Lord Buddha in the management and implementation to achieve maximum benefit which consisted
of: Sappurisa-dhamma7, Sangahavatthu 4, Iddhipada 4
Keywords: educational administration 4.0, educational administration, Buddha-Dhamma, Thailand 4.0
1. บทนํา
ทิศทางในการสรางเด็กยุคไทยแลนด 4.0 สรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการ
ประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูที่ยากขึ้น ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จของ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กตองพัฒนาทั้งดานความรู และทักษะการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู
จากปญหาจริงที่เกิ ดขึ้น เรีย กวาเปน Problem Based Learning การพัฒ นาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สู
ศตวรรษที่ 21 เริ่มดวยการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพี่เลี้ยง ครูฝก (Coach) การเรียน
แบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรูกับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูรู ปธรรมใหผู เรียนมีทักษะที่ตองการ เชน การ
ทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาตองสรางความพอใจให ผูเรียนและทาทายสูการ
สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การศึ กษามี ส วนสํ าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อนนโยบายในการการสร างคนไทยให มี จิต ใจวิ ท ยาศาสตรแ ละวั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร อันเปนลักษณะของความใฝรู รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปญญา ชอบคนควา แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และ
การทดลองจนคนพบความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝสรางสรรค และจิตใจแหงนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสูสิ่ง
ยาก นอกจากจะตองหันมาสรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูสูสิ่งยากแลว ทานยังเห็นวา คนไทยยังจะตองมีวัฒนธรรมแหงการมอง
กวาง คิดไกล และใฝรู อีกดวย นั่นก็คือ คนไทยจะตองไมมองเห็นเฉพาะประโยชนของตัวเอง ของพวกพอง หรือมองเห็นเฉพาะ
ประโยชนเฉพาะหนาเทานั้น แตจะตองมองใหกวางออกไปในสังคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิไดจํากัดขอบเขตอยูกับเพียงสังคม
ใดสังคมหนึ่ง และจะตองมองในลักษณะของการสรางสรรควัฒนธรรมอีกดวย นั่นคือ การที่จะสรางสรรคไดจะตองมีความใฝรู
ในสิ่งตางๆ อยูเสมอ สิ่งที่สังคมไทยจะตองดําเนินการอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแหงเมตตาใหคงอยูอยางยั่งยืน
ไดแก การรักษาความมีน้ําใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนการนับถือกันเปนพี่
นอง เปนตน อันเปนพื้นเพภูมิหลังของสังคมไทยมาแตเดิม (ทิศนา แขมมณี, 2545: 1-2)
ดวยหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา ทําใหผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีการกําหนด บทบาท
ของตนหลายอยางในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยตองมี
การกําหนดบทบาทของตนเองใหชัดเจนในฐานะที่เปนผูนําสถานศึกษา และจําเปนตองกําหนดบทบาทใน การดําเนินงานกับ
คณะบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาเพื่อใหมีการประสานความรวมมื อในการทํากิจกรรมภายใน สถานศึกษารวมกัน
รวมทั้งการกําหนดบทบาทในการบริหารจัดการภาระงานทั้งระบบ ใหดําเนินไปไดอยางเปนระบบและ มีความชัดเจนในการ
ดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งการจะทําใหได ผลเชนนี้นั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูนํา สถานศึกษาตองมีแนวทาง หลัก
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ทฤษฎี และหลักธรรมเพื่อนํามาใชเปนกลไกสําคัญเพื่อที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนการ พัฒนาการบริหารสถานศึก ษาทั้งระบบ
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดนั้น ผูบริหารแตละคน ตางมีเสนทางในการบริหารของตนแตกตาง
กันไปตามความถนัดและความสามารถที่ตนมีอยู ในเสนทางที่หลากหลายนั้น ลวนจําเปนตองยึดถือแนวทางในการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น (ทิศนา แขมมณี, 2547: 1-2)
ผูนําทางการศึกษาที่จะประสบความสําเร็จในการบริห ารองคการในยุ คไทยแลนด 4.0 จําเปนอยางยิ่ งที่จะตองมี
คุณลักษณะที่สําคัญก็คือวิสัยทัศน และมีความสามารถในการกําหนดกลยุทธเปนอันดับหนึ่ง วิสัยทัศนและกลยุทธ จึงเปนตัว
แปรของผูนําที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหภาวะผูนําในการบริหารองคการสูความสําเร็จได ความสามารถของผู นําในการสรางและ
สื่อสารวิสัยทัศนในอนาคตขององคการ โดยชี้ใหเห็นวาองคการจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึ้นจากปจจุบัน อยางนาเชื่อถือ
นาสนใจ และมีความเปนไปไดจริง วิสัยทัศนเชนนี้หากไดรับการเลือกและปฏิบัติอยางเหมาะสมจะเปนพลังขับ เคลื่อนตอการ
สรางอนาคตขององคการ ซึ่งในกระบวนการนี้ ทักษะ พรสวรรคและทรัพยากรจะถูกนํามาใชไปอยางเต็มที่ เพื่อทําใหวิสัยทัศน
ปรากฏเปนจริง การบริหารตามแนวพุทธธรรมก็เปนอีกแนวทางที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาใหเกิด
ความ เปนธรรม และพัฒนาไดอยางยั่งยืน โดยใชระบบตามหลักธรรมของพระพุทธเจามาประยุกตบริหารจัดการในยุคไทย
แลนด 4.0
2. พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษายุคไทยแลนด 4.0
2.1 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยสูยุคไทยแลนด 4.0
การเขาสูไทยแลนด 4.0 เปนการเขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง การศึกษามุงสรางเด็กและ
เยาวชนไทยใหมคี วามรู ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สร างความคิดของ
เด็กและเยาวชนไปสูส งิ่ ใหมๆ สิง่ ทีท่ าทาย แตการพัฒนาเยาวชนไทยอยางยั่งยืนและสอดคลองกับสังคมไทย ควรพัฒนาควบคู
กับหลักพุทธธรรม ที่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษารวมกันปลูกฝงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหกับเด็ก เมื่อใดก็ตามที่
เด็ กและเยาวชนมี ค วามคิ ด ว ายิ่ งยากยิ่ งท าทายนั่นคื อความสํ า เร็จของการยกระดั บ คุ ณภาพการศึกษาของชาติ เส นทางสู
การศึกษาไทย 4.0
2.1.1 Education 1.0 คือ การจัดการศึกษาที่การสอนแบบครูเปนผูใหนักเรียนเปนผูรับเนนการทองจําตํารา
และทําแบบฝกหัดตามตํารา ไมไดเนนกระบวนการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียนแตละคน
2.1.2 Education 2.0 คือ การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับความถนัด ความสนใจและแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตวิญญาณแหงเรียนรูและ แสวงหาความรูดวยตนเอง
จากแหงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผูสนับสนุน และเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน
2.1.3 Education 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการ
ใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ ม) และใหผูเรียนปฏิสัมพันธและมีสวน
รวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูให
ผูเรียน
2.1.4 Education 4.0 คือ การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไปการประยุกตใช
เทคโนโลยีส มัย ใหมเ ปนเครื่องกระตุนการเรีย นรู มุ งเนนให ผูเรี ยนสร างสรรค นวั ตกรรมและการวิ จัย ดวยวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขันของประเทศ
เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย 4.0 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนให
สามารถขับเคลื่อนไปสูก ารศึกษาไทย 4.0 ไดอยางสําเร็จ
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2.2 หลักพุทธธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษายุคไทยแลนด 4.0
การที่ผูบริหารนําหลักพุทธธรรมมาใชในการบริหารการศึกษาเปนการสรางความเชื่อถือ การยอมรับจาก
สังคม สรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชาภายในสถานศึกษาในการที่จะสรางศรัทธาทําใหองคกรตางๆ ในสถานศึกษา
ขับเคลื่อนหรือพั ฒนาไปในทิศทางที่ต องการได หลั กพุทธธรรมที่ผูบ ริหารควรเลือกสรรและนํามาประยุกตใ ชในการบริหาร
สถานศึ กษาเพื่ อบริ หารการศึ กษา ยุค ไทยแลนด 4.0 ได อย างยั่ ง ยืน ในการปฏิ บัติ ต นที่ ส งผลตอผูบ ริ หารสถานศึ กษา การ
ปฏิ บั ติ ง านของครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาได มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ได แ ก หลั กสั ป ปุ ริ ส ธรรม 7
หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักอิทธิบาท 4
2.2.1 หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการครองตน
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย
แลนด 4.0 แตอยางไรก็ต ามสถานศึกษาตองมี ผูบริห ารที่เ ปนคนดี มีความซื่อสั ตย มี ความตั้ งใจในการบริหารงาน ประพฤติ
ปฏิบัติใหมีการครองตนอยางสมบูรณ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของหลัก สัปปุ ริสธรรม7 วา
หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี มีดังนี้
2.2.1.1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลักหรือรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักเกณฑ รูกฎ
แห ง ธรรมดา รู ก ฎเกณฑ แ ห ง เหตุ ผ ล และรู ห ลั ก การที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ผล เช น หลั ก ธรรมข อ นั้ น ๆ คื อ อะไร มี อ ะไรบ า ง
พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราช ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือ
กระทําตามหลักการขอนี เกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เปนตน)
2.2.1.2 อัตถัญุตา (ความรูจ ักอรรถ รูความมุงหมาย หรือรูจักผล คือ รูความหมาย รูที่ประสงค รู
ความมุงหมาย รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา หรือความเปนไปตา รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมาย
วาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร ไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมาย
อยางไร เมื จะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน)
2.2.1.3 อั ต ตั ญ ุ ต า (ความรู จั ก ตน คื อ รู ว า เรานั้ น ว า โดยฐานะ ภาวะ เพศ กํ า ลั ง ควา
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรมเปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสมและ รูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป)
2.2.1.4 มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับ บริโภค
ปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เปนตน)
2.2.1.5 กาลัญุตา (ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะ ตอง
ใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงานหรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน)
2.2.1.6 ปริสัญ ุตา (ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุ มชน และรู จักรูกิริยาที่ ประชุ มจะประพฤติ ต อ
ชุมชนนั้นๆ วา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชน อยางนี้ เปนตน)
2.2.1.7 ปุคคลัญุตา หรือปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหงบุ วาโดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏ ตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบ
หรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร
นอกจากนี้ยั งมีสัป ปุริสธรรมอีก7 ไดแก (1) มีคุณสมบั ติ7ประการ คือ ศรัทธา หิ ริโอตตัปปะ พาหุ สัจจะ
วิริยะ สติ และปญญา (2) อวิหิงสา ปรึกษาหารือ ไมใหผูอื่นเดือดรอนพฤติกรรมของตน (3) ปรารถนาดี มีเมตตาจิต ไมคิดราย
ตอใคร (4) พูดจาปราศรัยเชื่อถือได ไพเราะ (5) ทําประโยชนไม บกพรอง ช วยงานสังคมไมยอหยอน (6) มีระดับจิตสูงดวย
ทัศนคติและอุดมการณและ (7) เอื้อเฟอเผื่อแผและสุภาพออนโยน
กลาวโดยสรุปไดวาหลักสัปปุริสธรรม7 หมายถึง ธรรมที่พึงปฏิบัติ 7 ประการของผูที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
เปนธรรมที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองเปนผูมีเหตุผลรูจัก ตัวเองและผูอื่นรูจักกาลเทศะรูจักนิสัยความถนัด
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และความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเพื่อจะได เลือกใชคนใหถูกกับงานสงผลใหงานนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการในยุค 4.0
2.2.2 หลักสังคหวัตถุ 4 ในการครองคน
ผูบริหารการศึกษา ควรยึดถือหลักสังคหวัตุ 4 ในการครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดตอ
สัมพันธกับผูอื่น สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากความสามารถในการประสานสัมพันธและ
สรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน เปนผูมีมนุ ษยสัมพันธดี มีนํ้าใจซึ่ง
กันและกัน เปนเหตุใหเกิดความรัก ความ สามัคคี เปนรากฐานที่มนั่ คง ในการขับเคลื่อนไปสูก ารศึกษายุคไทยแลนด 4.0
ดํารงค ชลสุข และคณะ (2541: 39)กลาววา พระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไว เรียกวา
สังคหวัตถุ หมายถึง วิธีผูกใจคน พระองคตรัสวา รถมาแลนไปไดเพราะมีลิ่มสลัก สวนประกอบตางๆ ของรถมาเขาดวยกัน ฉัน
ใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือรวมกันเปนกลุมหรือก็เพราะลิ่มสลักทําหนาที่เปนกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเขาดวยกัน ลิ่ม
สลักดังก สังคหวัตถุ
สังคหวัตถุ มาจากคําวา สังคหพละ แปลวา กําลังแหงการสังเคราะหหรือมนุษยสัมพั เปนธรรมที่สําคัญมาก
สําหรับนักบริหารผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น ถานักบริหารบก มนุษยสัมพันธก็จะไมมีคนมาชวยทํางาน เมื่อไมมีใครชวย
ทํางานเขาก็เปนนักบริหารไมไดนักบริหารจะ สามารถผูกใจเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถุ 4 ประการคือ
2.2.2.1 ทาน หมายถึง การให (โอบออมอารี) นักบริหารที่ ดีตองมีาใจรู
น จักเอื้อเฟอเผ แกเพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชา การใหทานจะชวยใหผูกใจคนอื่นไวได ดังพุ “ททํ คนฺถติ มิตฺตานิ ผูใหยอมผูด”การทําทานจะไม
สูญเปล าใจมิต รไวไ ผูใหสิ่ งที่ดีย อมไดรั บส ตอบแทน ดังบาลีวา “มนาปทายี ลภเต มนป ผู ใหสิ่ง ที่นาพอใจยอมไดรับ สิ่งที่นา
พอใจ” นักบริหาร อาจใหทานได 3 วิธีคือ
ก. อามิสทาน หมายถึง การใหสิ่งของแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเฉ การใหเพื่อผูกใจนี้สําคัญ
มาในยามที่เขาตกต่ําหรือมีความเดือดรอน
ข. วิทยาทานหรือธรรมทาน หมายถึง การใหคําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานที่ถูกต รวมถึงการจัดหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรหรือสงไปศึกษาดูงานค. อภัยทาน หมายถึง การใหอภัยเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางานหรือลวงเกินซึ่ และกัน
การใหอภัยไมทําใหผูใหตองสูญเสียอะไร เปนการลงทุนราคาถูกแตไดผลตอบแทนราคา คือ ไดมิตรภาพกลับคืน มาและมีคน
สนองงานเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่ง
2.2.2.2 ปยวาจา หมายถึง การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีจะรูจักผูกใจ
คนดวยคําพูดออนหวาน คําพูดหยาบกระดาง ผูกใจใครไมได ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของตองใชของออน เชน เชือก หรือลวด
มัด ในทํานองเดียวกัน เราจะมัดใจคนไดก็ดวยคําออนหวาน
2.2.2.3 อัตถจริยา หมายถึง การทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอื่น (สงเคราะหประชาชน)
2.2.2.4 สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ําเสมอ (วางตนพอดี) เมื่อนักบริหารไมทอดทิ้ง ผูรวมงาน
ทั้งหลาย เขาจึงจะสามารถสรางทีมงานขึ้ นมาได นั กบริ หารตองกลารั บผิด ชอบในการตัด สินใจของตน ถาผลเสีย ตกมาถึง ผู
ปฏิบัติตามคําสั่งของตน นักบริหารตองออกมาปกปูองคนนั้นไม เอาตัวรอดตามลําพัง
เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุทั้ง 4 ประการคือ โอบออม อารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน และวางตน
พอดี เขามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถผูกใจคนไวได แตสังคหวัตถุเหลานี้เปนเรื ภายนอกที่แสดงออกมาเพื่อใหแสดงพฤติกรรม
เหลานั้นมาโดยไมตองฝนใจ การบริหารก็จะเปนดวยความราบรื่น
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2.2.3 หลักอิทธิบาท 4 ในการครองงาน
ผูบริหารควรยึดถือหลักอิทธิบาท 4 ในการครองงาน คือ การมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ และงานที่
ไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบตอหนาที่ ศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ มีใจรัก ไมยอทอตอการทํางาน มีใจอยู
กับงาน ไตรตรองตรวจสอบ จะทําใหประสบผลสําเร็จในการทํางานขับเคลื่อนการศึกษาเขาสูยุคไทยแลนด 4.0
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของหลักอิทธิบาท4ไววาอิทธิบาท แปลวา ธรรม เครื่องให
ถึงอิทธิฤทธิ์หรือความสําเร็จ)หรือธรรมเปนเหตุใหประสบความสําเร็จ แปลงายๆ วาทางแหงความสําเร็จมี 4 อยาง คื อ ฉันทะ
(ความพอใจ) วิริยะ(ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ)และวิมังสา(ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวามีใจรัก
พากเพียร เอาจิตฝกใฝใชปญญาสอบสวนและหลักอิทธิบาทนั้นพระพุทธเจาตรัสพัวพันไวกับเรื่องสมาธิเพราะ อิทธิบาทเปนขอ
ปฏิบัติที่ทําใหเกิดสมาธิและนําไปสูผลสําเร็จที่เปนจุดหมายของสมาธิ
หลั กอิ ท ธิ บ าท 4 ในการนํ า เสนอสู แ นวทางใน การครองงานด า นการบริ ห ารสถานศึ กษาให ป ระสบ
ความสําเร็จขอนําเสนอความหมายของหลัก อิทธิบาท 4 ตามความหมายของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ดังนี้
2.2.3.1 ฉันทะความพอใจ ไดแกความมีใจรักในสิ่งที่ทําและพอใจใฝุรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํา นั้นอยากทําสิ่ง
นั้นๆ ใหสาํ เร็จอยากใหงานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมายพูดใหลึกลงไปในทางธรรม วาความรักใฝ ใจปรารถนาตอภาวะดีงาม
เต็มเปยมสมบูรณซึ่งเปนจุดหมายของสิ่งที่กระทําหรือซึ่งจะ เขาถึงไดดวยการกระทํานั้นอยากใหสิ่งนั้ นๆเขาถึงหรือดํารงอยูใน
ภาวะดี งดงามที่ประณีต ที่สมบูรณที่สุดของมันหรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งนั้นๆของงานนั้นเกิดมีเปนจริง
ขึ้นอยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น
2.2.3.2 วิ ริยะความเพี ยร ได แ ก ค วามอาจหาญ แกล วกลาบากบั่ นก าวไป ใจสู ไ ม ย อท อ ไม ห วั่ นไหวต อ
อุปสรรคและความยากลําบากเมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคาควรแกการบรรลุถึงถาวิริยะเกิดขึ้น แกเขาแลวแมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึง
ไดยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นป เทานี้เดือนเขาก็ไมทอถอยกลับเห็นเปนสิ่งทาทายที่เขาจะเอาชนะให
ไดทําใหสําเร็จ
2.2.3.3 จิตตะความคิดจดจอหรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอ เฝาคิดเรื่องนั้น ใจอยูกับงานนั้น
ไมปลอยไมหางไปไหนถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองาน อยางใดอยางหนึ่งคนผูนั้ นจะไมสนใจไมรับรู
เรื่องอื่นๆใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆจะไมสนใจแตถาพูดงาน นั้นจะสนใจเปนพิเศษทันทีบางทีจะทําเรื่องนั้นงานนั้นขลุกงวนอยูไดทั้ง
วันทั้งคืนไมเอาใจใสรางกาย การแตงเนื้อแตงตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไมสนใจเรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆบางทีก็ไมรูตัวทําจนลืมวันลืมคืน
ลืมกินลืมนอนความมีใจจดจอฝกใฝุเชนนี้ยอมนําใหสมาธิเกิดขึ้นจิตแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทํามีกําลัง มากเฉพาะสําหรับกิจนั้น
เรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมนั้นก็เกิดความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนดวย
2.2.3.4 วิมังสาความสอบสวนไตรตรอง ไดแกการใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตรา หาเหตุผล
และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของในกิจที่ทํารูจักทดลองและคิดคน หาทางแกไขปรับปรุงขอนี้เปนการใช
ปญญาชักนําสมาธิซึ่งจะเห็นไดไมยากคนมีวิมังสาชอบคิดคนหา เหตุผลชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทําอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบ
ไปเชนคิดวาผลนี้เกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่เปนองคประกอบเหลาถานําองคประกอบนี้
เทานี้ ออกเสียจะเปนอยางนี้และเพิ่มองคประกอบอื่นเขาไปแทนจะเกิดผลอยางนี้ลองเปลี่ยนองคประกอบ นั้ นแลวไมเกิดผล
อยางที่คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขที่จุดไหน
สรุปวา กระบวนทัศนใ นการบริหารการศึกษายุคไทยแลนด 4.0 ซึ่ งเปนนโยบายที่เปนการวางรากฐานการพัฒนา
การศึกษาในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาลนั้น
สาระสําคั ญที่ สุด ยอมอยู ที่การพั ฒนาคนให มีศั กยภาพหรื อคุณภาพในการที่จะไปพัฒ นาในภาคสวนตาง ๆ ใหเ ป นไปตาม
นโยบายที่วางไวนั่นเอง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยในฐานะนักปราชญทางพระพุทธศาสนาในปจจุบัน ไดนําเสนอไววา ถามอง
จากปญหาสังคมไทย ที่ขาดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตรตามแบบอยางตะวันตก สิ่งที่ตองดําเนินการดวน
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ก็คือ จะตองสรางคนไทยใหมีวัฒนธรรมของความใฝรู สูสิ่งยากขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป โดยการสราง
จิตใจของนักผลิตและนักสรางสรรคขึ้นมา นั่นก็คือการสรางคนไทยใหมีจิตใจวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร อันเปน
ลักษณะของความใฝรู รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปญญา ชอบคนควา แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และการทดลองจนคนพบ
ความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝสรางสรรค และจิตใจแหงนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสูสิ่งยาก นอกจากจะตองหัน
มาสรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูสูสิ่งยากแลว ทานยังเห็นวา คนไทยยังจะตองมีวัฒนธรรมแหงการมองกวาง คิดไกล และใฝรู
อีกดวย นั่นก็คือ คนไทยจะตองไมมองเห็นเฉพาะประโยชนของตัวเอง ของพวกพอง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชนเฉพาะหนา
เทานั้น แตจะตองมองใหกวางออกไปในสั งคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิไดจํากัดขอบเขตอยูกับเพียงสังคมใดสั งคมหนึ่ง และ
จะตองมองในลักษณะของการสรางสรรควัฒนธรรมอีกดวย นั่นคือ การที่จะสรางสรรคไดจะตองมีความใฝรูในสิ่งตางๆ อยูเสมอ
สิ่งที่สังคมไทยจะตองดําเนินการอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแหงเมตตาใหคงอยูอยางยั่งยืน ไดแก การรักษาความ
มีน้ําใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนการนับถือกันเปนพี่นอง เปนตน อันเปนพื้น
เพภูมิหลังของสังคมไทยมาแตเดิม ในขณะเดียวกัน สังคมไทยก็จะตองพัฒนาวัฒนธรรมในการแสวงปญญา คือ ความใฝรู เขาถึง
ความจริง และการคิดหาทางแกไขปญหาในสิ่งตางๆ เพื่อที่จะสามารถดํารงสังคมอยูไดในโลกแหงการแขงขันในปจจุบัน การที่
คนไทยจะกาวไปสูทิศทางที่กําหนดไวไดนั้น ทานเห็นวา “คนไทยจะตองมีปญญาที่เขมแข็ง จะมองเรื่องอะไรตองมองใหชัด จะ
ศึกษาอะไรตองใหรูเขาใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเรา จะตองใหเขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ไดปญญาที่แท ไมใชอยูแค
สักแตวาความโก แต จะตองกระจาง แจ มแจง เรียนรู อะไรต องชัดเจน ให เกิดป ญญาที่แ ทจริง แลวเราก็จะมาชวยแกปญหา
สรางสรรคสังคมไดจริง สังคมก็จะเดินหนาไปได” การพัฒนาสังคมไทยที่จะกาวไปสูการเปน “ประเทศไทย 4.0 “ เพื่อพัฒนา
ประเทศใหมีศักยภาพเพื่อกาวไปสูการแข งขันกับนานาชาติ หรือการที่จะกาวไปสูการเปนผูนําในเวทีโลก จึ งจําเปนที่จะตอง
นําเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช อยางนอยก็จะตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม โดยหันมาเนนในการ
สรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูและสูส ิ่งที่ยาก ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นไดนั้น ก็ดวยการศึกษาหรือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
และศักยภาพนั่นเอง การบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ผูบริหารควรมีหลักการบริหารที่บูรณาการเขากับหลักพุทธธรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 สรางนวัตกรรมใหมๆ มีคุณธรรมเปนแนวทางการดํารงชีวิต จําเปน
อยางยิ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบจะตองชวยพัฒนาเยาวชน ขับเคลื่อนสังคมไทยใหเขาสูย ุคไทยแลนด 4.0 ที่กําลังจะเปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
3. เอกสารอางอิง
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ดํารงค ชลสุข และคณะ,“กําลังความรู กําลังความขยัน กําลังความสุจริต และกําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธ:
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
The parents’ participation in Further Education of The Children’s CaretakerTeachers In administration Child Development Center of Si Wilai
Sub-District Municipality, Si Wilai District, Bueng Kan Privince
พรทิพย ชนะดิษฐ
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
Chailda000@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามสถานภาพของผูปกครอง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล จํานวน 261 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทเลือกตอบ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการศึกษาคือ คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยคา t (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนา เด็กเล็กทั้ง 3 แหง
ในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการวางแผน ดานจัดสรรทรัพยากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประสานงานและดานการตัดสินใจ อยูในระดับ
ปานกลาง และ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง พบวา ในแตละดานไมมีความแตกตางกัน เนื่องจากมีคา
นัยสําคัญทางสถิติ (P) มีมากกวา P (P<0.05) ที่กําหนดไวแสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่
ไดตั้งไวทุกขอ
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การสงเสริมการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
The purpose of this Research is study levels of engagement and compare the level of participation
of parents in Further Education of the Children’s Caretaker Teacher in administration Child Development
Center of Sriwilai Sub – District Municipality, Sriwilai District, Bueng Kan Province. The estimated to be in
the study is the parents in Futher Education of the Children’s Caretaker Teacher in administration Child
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Development Center of Sriwilai Sub – District Municipality, Sriwilai District, Bueng Kan Province. That’s a
tool of the study is Questionnaire, Check List, Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test
and One Way ANOVA. Research finding were as followed 1.The level of participation of mening parents
in education of the children’s Caretaker Teachers In administration Child Development Center of Sriwilai
Sub-District, Municipality, Sriwilai District, Bueng Kan Province. The images are included in the medium term.
When taking into account found planning, resources, teaching, the cordination and decisions in medium
term. 2.The level of participation in education of The Children’s Caretaker Teachers In administration Child
Development Center of Sriwilai Sub – District, Sriwilai District, Bueng Kan Province. The graded status of
parents found in each, there is no difference. In addition, hinting at the historical record (P) more than
P (P<0.05). Then set a showed that ther were no significant statistical. As a result. it was the assumption
that there were set to go.
Keywords: participate, promote the study, administration child development center
บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการศึกษาเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ การจัดการศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแสโลกาภิวัตน รัฐบาลจึงตองสรางกฎหมายเพื่อให
เปนกรอบในการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหประโยชนแกเยาวชนมากที่สุด มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งการมีสวนรวมสามารถสรางความเจริญกาวหนาในดานการศึกษา ตลอดจนสรางความสมดุล
ในระบบ
การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 8 ใหสังคมมีสวนรวมในการ จัด
การศึกษา มาตรา 9 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษาการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มาตรา 24 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิกามารดา ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการฯการพัฒนาระหวาง
ชุมชน มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ
มาใชจัดการศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542-2559) มีแนวนโยบาย เพื่อดําเนินการในดานสถานศึกษา สนับสนุนให
พอแม ผูป กครอง คนในชุมชน ปราชญชาวบาน พระภิกษุ นักบวช ผูนําทางศาสนา และ ผูประกอบอาชีพตางๆ ใหมีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนรูที่มุงประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) ตองใหประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน โดย
ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยพัฒนารูปแบบกลไก ระบบและวิธีทํางาน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหภาค ประชาสังคม
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และภาคประชาชนเขามามีสวนรวม เชน วางหลักเกณฑให แตละสวนราชการจัดใหมีระบบการปรึ กษาหารือกับประชาชน
สํารวจความตองการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบ และใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครับในการชวยกันทําใหเกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น
การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการบริหารโรงเรียน การมีสวนรวมของผูปกครองมีความสําคัญ ใน
การมี ส ว นร วมที่ จะพั ฒ นาหลั กสู ต รและการเรี ย นการสอนให ส อดคล องกั บ ความสามารถและความต องการของผู เ รี ย น
การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุ คคล สังคม และประเทศ
ใหการศึกษาที่ดีกับเยาวชนอยางครบถวนพอเหมาะกันในทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองจึงมีคุณภาพ ขณะเดียวกัน หาก
ผูปกครองมีสวนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือชวยเหลือก็จะทําใหคนในปกครองไดเรียนรูในสิ่งที่ผูปกครองตองการใน
การดํ าเนิ นชีวิตประจําวั นไปดวยการบริการงานของโรงเรีย นจะประสบผลสําเร็จตามเป าหมายต องอาศัยความสัมพั นธกั น
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชุมชนตองอาศัยโรงเรียนในการบริหารการจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ตอง
พึ่งพาอาศัยและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเชนเดียวกัน การควบคุมป จจัยตางๆ เพื่อใหระบบการศึกษาสนองตอความ
ตองการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ การเขามามีสวนรวมตอการ จัด
การศึกษาทั้งในรูปของบุคคล คณะบุคคล และองคกรตางๆ ไดแก พอแม ผูปกครอง ประชาชนในชุมชน องคกรในทองถิ่น
องคการบริหารธุรกิจ และหนวยงานอื่นในชุมชน สวนการดําเนินงานใหกระทําในรูปการจัดตั้งเปนคณะกรรมการ โดยเลือก
ตัวแทนแตละฝายมารับผิดชอบรวมกัน สงเสริมใหพอแม ผูปกครองใหความรวมมือสนับสนุนโรงเรียนใหความคิดเห็นในการ
บริหารงานตามขอบขายภาระงานของโรงเรียน โดยเฉพาะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตร การจัดหาแหลงการเรียนรู จัดหาบุคลากรที่มีความรู ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับบาน
การมีสวนรวมของผูป กครองในการสงเสริมการศึกษา เปนนโยบายสําคัญของรัฐในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเปดโอการสให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การกําหนดนโยบาย วางแผนงานตามกระบวนการการรวมปฏิบัติตามแผนทางการศึกษา
ซึ่งระบบการศึกษายอมตองการใหประชาชนทุกภาคสวนมามีสวนรวมโดยเฉพาะผูปกครองซึ่งมีความใกลชิดกับบุตรหลานมาก
ที่สุด
เทศบาลตําบลศรีวิไล มีสถานศึกษาในสังกัดซึ่งเปนสถานศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนย
พัฒนาเด็ กเล็กบานศรีวิไ ล ศูนย พัฒนาเด็ กเล็กวัด อรัญญวิ เวก และศูนยพั ฒนาเด็กเล็กวัด จันทวารี ซึ่งผูบ ริหารได เล็งเห็ น
ความสําคัญในการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโดย มุง
พัฒนาการเด็กใหครบทั้ง 4 ดาน เพื่อใหเด็กเปนเยาวชนที่ดีของชาติตอไป
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
มีความสนใจที่จะศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไลใน
ดานตาง ๆ และเพื่อจะไดนําไปใชเปนประโยชนในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองในการส ง เสริ ม การศึ ก ษาในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
2. เพื่อเปรีย บเที ย บระดั บ การมีส วนรวมของผู ปกครองในการสง เสริม การศึ กษาในศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาล
ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามสถานภาพของผูปกครอง
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ระดั บ การมี ส วนร วมของผู ป กครองในการส ง เสริ ม
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยผูวิจัยไดนํากรอบแนวความคิดมาจาก
งานวิจัยของ (สุจิตรา เรืองวุฒิชนะพืช, 2545: 4) ที่ไดศึกษาเรื่องความตองการและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และกรอบการจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มี 7 ดาน สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพียง 5 ดาน ที่
ผูปกครองนักเรียนสามารถสังเกตเห็นหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน สรุปเปนกรอบแนวคิด ไดดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
สถานภาพของผูป กครอง
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- ดานการวางแผน
- ดานการจัดสรรทรัพยากร
- ดานการจัดการเรียนการสอน
- ดานการประสานงาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ ชในการศึกษา

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เ ปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการมีส วนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ได แก ผู ปกครองนักเรี ยนศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กเทศบาลตํ าบลศรีวิไล อํ าเภอศรี วิไ ล จัง หวั ดบึ งกาฬ จํานวน 261 คน
เครื่ องมือที่ใ ชใ นการวิจัย ได แก แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสวนประเมิ นค า
(Rating Scale) มาตรากําหนดไว 5 ระดับ โดยอาศัยเทคนิคของลิเคิรท (Liert Scale) สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t-test
การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ขอหนั ง สื อเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ลจากบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร น
เพื่อเสนอถึงนายกเทศมนตรีตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขอความรวมมือในการใหผูปกครองของ
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิไล ทั้ง 3 แหง กรอกแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยเปนผูจัดเก็บแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ดวยตนเอง
3. ตรวจสอบกรอกขอมูลตามความเปนจริงที่ไดอยางสมบูรณของแบบสอบถาม
4. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
3. นํ าขอมูล ที่ ได จากการประมวลผลของกลุม ตัวอยางมาแจกแจงความถี่ Frequencies) และคํานวณคาร อยละ
(Percentage)
4. ทําการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิด
ของกลุมตัวอยางทั้งโดยภาพรวม รายดานและเปนรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบการแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว
5. การเปรี ยบเที ย บความคิด เห็ นของผู ตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส วนร วมของผู ป กครองในการส ง เสริ ม
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ โดยใชการวิเคราะหความแตกต างดวย T-test
สําหรับสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายกลุม t-test
ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียนที่มีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 261 คน สวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 52.5 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 47.5 จําแนกตาม
อายุ พบวา สวนใหญเปนผูที่มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.4 รองลงมาตามลําดับไดแก ผูที่มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 30.7 ผูที่มีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 20.7
ผูที่มีอายุ ต่ํากวา 30 ป จํ านวน 29 คน คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลําดับ กลุมตัวอยางส วนใหญเ ปนผูที่มีการศึกษาในระดั บ
ประถมศึกษา จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาไดแกกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60
คน คิดเปนรอยละ 23.1 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 10 และต่ําสุดเปนกลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเห็นรอยละ 7.7 ตามลําดับ สวนใหญเปนผูที่มี
อาชีพเกษตร จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 27.5 และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.3 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิ จสวนตัว จํ านวน 22 คน คิ ดเปนรอยละ 8.3 และประกอบอาชีพอื่ น ๆ จํานวน 9 คน คิดเป นรอยละ3.5
ตามลําดับ สวนใหญเปนผูที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาไดแกผูที่มี
รายไดระหวาง 5,001-8,000 บาทตอเดือน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 23.5 กลุมที่มีรายไดระหวาง 8,001-10,000 บาท
ตอเดือน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และกลุมที่มีรายไดตั้งแต 10,001 บาทขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ
9.5 ตามลําดับ
2. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการวางแผน มีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผนติดตาม
ประเมินผล ( X =3.74) มีสวนรวมอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การวางแผนเตรียมการดานอาคารสถานที่
( X =3.26) มีสวนรวมในระดับปานกลาง
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3. การมี สวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพั ฒนาเด็กเล็ ก ดานการจัดสรรทรัพ ยากร พบว า
มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เมื่ อจําแนกเป นรายข อพบวา ข อที่มี คาเฉลี่ ยมากที่ สุด คือ การจั ดหาพี่เ ลี้ย ง
สํ าหรั บ ชั้ นปฐมวั ย ( X =3.72) มี ส ว นร วมในระดั บ มาก ส วนข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย น อยที่ สุ ด คื อ อนุ ญ าตให ใ ช บ านและสถาน
ประกอบการของตนเปนแหลงการเรียนรูของเด็กในบางเรื่อง ( X =3.23) มีสวนรวมในระดับปานกลาง
4. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการเรียนการสอน พบวา มีสวน
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ ย ( X = 3.41) เมื่อจํ าแนกเป นรายขอพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยมากที่สุด คื อ กําหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.72) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ จัดหาคูมือครู
เอกสารประกอบกิจกรรมเพื่อบริการแกผูสอน ( X =3.08) มีสวนรวมในระดับปานกลาง
5. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการประสานงาน พบวา มีสวน
รวมในระดับปานกลาง ( X = 3.56) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประสานงานกับหนวยงานของ
ราชการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X = 3.72) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประสานงานกับครู
ผูปฏิบัติการสอนระดับอื่นๆ ( X =3.15) มีสวนรวมในระดับปานกลาง
6. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการตัดสินใจ พบวา มีสวนรวมใน
ระดั บปานกลาง ( X = 3.61) เมื่อจําแนกเปนรายข อพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ย มากที่สุด คือ มีส วนรวมในการตั ดสินใจอนุมั ติ
หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย ( X =3.65) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความคิดเห็น
ทางดานการปรับปรุงการพัฒนางานดานตางๆ ของโรงเรียน ( X =3.40) มีสวนรวมในระดับปานกลาง
7. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามสถานภาพดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได พบวา การ
มี ส วนร ว มของผู ป กครองในการส ง เสริ ม การศึ กษาในศู นย พั ฒ นาเด็ ก เล็ กทั้ ง ในภาพรวม และรายด านทุ กด านไม มี ค วาม
แตกตางกันทุกสถานภาพ
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง 1. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งนี้เปนเพราะวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหง ชาติฉ บับ ที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 และพระราชบัญ ญัติ การศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไดเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมกัน ในการมีสวนรวมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดมความคิดเห็น ระดมทรัพยากรบุคคล ปรึกษา หารือ และรวมติดตามประเมินผลในเรื่องตางๆ ของ
ประเทศ โดยขอมูลขาวสารที่เขาถึงไดดวยการศึกษา โดยวิธีการตางๆ และการบริหารโรงเรียนก็เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขา
มามีสวนรวมในดานตางๆ
ดานการวางแผน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวาผูปกครองบางคนไมไดเขารวมประชุม
แสนอความคิ ดเห็น กําหนดวั ตถุ ประสงค เป าหมาย เสนอป ญหาของศู นย พัฒ นาเด็ กเล็กในโอกาสที่ศู นยฯ นั ดประชุม ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบัณฑิต เดชขันธ (2548 : 112) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานนาดอกไม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานนาดอกไม ดานการวางแผนการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
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ดานการจัดสรรทรัพยากร พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญใน
เรื่องของการศึกษาของบุตรหลานและเห็นวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังตองการงบประมาณตางๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากผูปกครองในการสนับสนุนทั้งดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนัญญา ทับคลาย (2550 : 54)
ศึกษาเรื่องระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดบางคูลัด อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
พบว า ระดั บ การมี ส วนร วมของผู ป กครองในการจัด การศึกษาของโรงเรี ย นตลาดบางคู ลั ด ด านการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ
การศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ดานการจัดการเรียนการสอน พบว าผูปกครองมีส วนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวาผู ปกครองตองประกอบ
อาชีพเพื่อหารายไดมาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ผูปกครองบางคนก็สามารถมารวมจัดการเรียนการสอนได ผูปกครองบาง
คนก็ไมสามารถมารวมกิจกรรมได จึงทําใหระดับการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปาริฉัตต กลอมสกุล (2550 : 96) ศึกษาเรื่องสภาพ และแนวทาบงการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา :
กรณีศึกษาโรงเรียนทายพิกุล พบวาสภาพการมีสวนรวมจริงของผูปกครองในการมีสวนรวมในการปฏิบัติและดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทายพิกุลอยูในระดับปานกลาง
ดานการประสานงาน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวา ผูปกครองคิดวาเปนหนาที่ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองจึงไมคอยเขามาติดตาม ตรวจสอบ นโยบายและการดําเนินงานของศูนยฯเมื่อพิจารณาเป นรายขอ
พบวา ทุกขอผูปกครองมีสวนรวมในการประสานงานดานศึกษาในระดับปานกลาง ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปาน
กลาง 3 ขอแรก คือ การประสานงานกับคนในชุมชน ทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย รองลงมา คือ ประสานงานกับ
หนวยงานที่กํากับดูแล อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย และประสานงานกับหนวยงาน
ที่จัด การศึ กษาปฐมวั ยอื่นๆ ขอที่ผูป กครองมีส วนรวมนอยคื อการประสานงานกั บครูผู ปฏิบั ติการสอนระดับ อื่นๆ ด านการ
ประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ดานการตัดสินใจ พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวา ผูปกครองคิดวาเปนการตัดสินใจของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองจึงไมเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในศูนยฯ เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอผูปกครองมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปาน
กลาง 3 ขอแรก คือ การมีสวนรวมเขาประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยฯ รองลงมาคือ รวมเปนคณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครูของศูนย ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมนอย คือ มีความคิดเห็นทางดานการปรับปรุงการพัฒนางานดานตางๆ
ของศูนยฯ
2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบล
ศรีวิไล ทั้ง 3 แหง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได
ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบล
ศรีวิไล ทั้ง 3 แหง ตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดที่ตางกันจําแนกในแตละดานไมมีความ
แตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยฯที่ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. สง เสริม ใหผูปกครองเขามารวมพิ จารณาแกไขปรับปรุ ง แผนงาน โครงการตางๆของศูนยพั ฒนาเด็กเล็ ก
โดยประชาสัมพันธใหผูปกครองไดมีความรูในเรื่องตางๆ ของศูนยฯ รวมทั้งประชาสัมพันธใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการ
มีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษาในศูนยฯ ซึ่งจะทําใหผูปกครองเขามีสวนรวมมากขึ้น
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2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรนัดประชุมผูปกครองหรือจัดกิจกรรมตางๆ เปนวันหยุด หรือเสาร อาทิตย เพื่อให
จํานวนผูปกครองที่เขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้น
3. ศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ควรสร างความสั ม พั นธ ที่ ดี กับ ผู ป กครอง โดยเข าร ว มกิ จกรรมต างๆ ของชุ ม ชนที่
ผูปกครองอาศัยอยู ชวยเหลือในเรื่องตางๆ ที่ทางศูนยฯ สามารถทําได เชน อนุญาตใหใชพื้นที่ของศู นยฯ สําหรับเลนกีฬา
เพื่อเกิดความคุนเคย ซึ่งจะทําใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษามากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป
1. ควรมี การศึ กษาปจจั ยที่ มี ผลต อการตั ดสิ นใจมี สวนรวมในการจั ดการศึ กษาของศูนย พัฒ นาเด็ กเล็ กของ
เทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
2. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมตอการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตอําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในแตละแหงตอไป
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การประเมินความตองการจําเปนสําหรับการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
วิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
Need Assessment for Implementing Mathematics Ordinary National
Education Testing (O-NET) Used to Improve High School
Students in Nakhon Pathom
เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
mathasit24@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชใ น
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุมที่ศึกษา ไดแก ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 54 คน เครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถามความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติ
วิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบทีแบบไมอิสระตอกัน และคาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุงในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณา
จากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 2) โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ 3) ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุงเทากับ 0.23, 0.19 และ 0.18 ตามลําดับ และ
พบวาตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุงเทากับ 0.08
คําสําคัญ: การประเมินความตองการจําเปน ผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตร โอเน็ต
Abstract
The research objective was to study need of mathematics ordinary national education testing
(O-NET) implementation for high school students in Nakhon Pathom province. The research samples
were 54 mathematics teachers at high school in Nakhon Pathom province. A research instrument was a
set of questionnaire. The data analysis applied were arithmetic mean, standard deviation, non-pooled
t-test and the modification of priority needs index (PNImodified).
The result of this research found that, 3 important need indicators were 1) teacher write lesson
plans based on the mathematics O-NET result to improve students’ mathematics achievement 2) school
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using mathematics O-NET result for admission to a higher level, and 3) student using mathematics’
O-NET result for develop their mathematics achievement by PNImodified equal to 0.23, 0.19, and 0.18
respectively and found that least need indicator was school using mathematics O-NET result for internal
and external quality assurance by PNImodified equal to 0.08.
Keywords: need assessment, mathematics ordinary national education testing, O-NET
1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 9 กําหนดใหการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการ
ปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 26 กําหนดใหสถานศึกษาใชวิธีการที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสในการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชในการประกอบการพิจารณา นํามาสู
แนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งแบงการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ (คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูข องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 6 เข ารับ การประเมิน โดยผลจากการประเมินจะใชเ ปน ข อมู ลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบายของประเทศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เปนหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึ กษาและการทดสอบระดั บชาติ ตลอดจนใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่ งในป พ.ศ. 2549 ไดดําเนินการจัด ทดสอบทางการศึกษาแหง ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Testing: O-NET, โอเน็ต) โดยนโยบายของ สทศ. มุงเนนใหมีการนําผลการ
ทดสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมถึงนําผลการทดสอบไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร ใชเปน
สวนหนึ่งของการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษา (สัมพันธ พันธุพฤกษ, 2557)
การนําผลการทดสอบโอเน็ตใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการจั ด
การศึกษา (พินดา วราสุนันท และคณะ, 2558) โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาคณิตศาสตรซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบ
ในระดับต่ํา แตเนื่องจากการพัฒนาผลการทดสอบดังกลาวสามารถทําไดหลายวิธีตามปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ผูสอน และ
ผูบริหาร เปนตน ซึ่งในการปฏิบัติจริงจะตองดําเนินการพัฒนาตามลําดับความสําคัญของวิธีดําเนินการ จากการศึกษาพบวา
วิธีการหนึ่งที่ทําใหไดขอสารสนเทศที่แสดงลําดับความสําคัญ คือ การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) ซึ่งเปน
แนวคิดตามปรัชญากาวหนานิยม (Progressivism) และเปนเครื่องมือที่จะชวยปองกันไมใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปในทิศทางที่
ไมพึงประสงค อีกทั้งยังชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของในการตัดสินใจและวางแผนที่สนองความตองการจําเปน
ของกลุมเปาหมายไดอยางโปรงใส ยุติธรรม และสอดคลองกับความเปนจริง (สุวิมล วองวานิช, 2553) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะ
สมาชิกศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จึ งทํ าการวิจัยประเมิ นความต องการจํ าเปนในการนําผลการทดสอบระดับ ชาติวิชาคณิ ตศาสตร ไปใช ในการพั ฒนา
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คุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อใหไดขอสารสนเทศเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัด การ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดนครปฐมตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
3. นิยามศัพทเฉพาะ
3.1 ผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในวิชาคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3.2 ความตองการจําเปน หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพที่เป นจริ งกับ สภาพที่ค าดหวั งในการนําผลการ
ทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม วัดไดจากแบบสอบถาม
ความตองการจําเปน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 กลุมที่ศึกษา ไดแก ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 54 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected Method) (วาโร เพ็งสวัสดิ์
, 2551; มาเรียม นิลพันธุ, 2554) เนื่องจากเปนครูที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนในเครือขาย
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนราชินีบูรณะ 2)
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 3) โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 4) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 5) โรงเรียนคงทองวิทยา 6) โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา 7) โรงเรียนสามพรานวิทยา 8) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 9) โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 10) โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย 11) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 12) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 13) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลั ย 2 14)
โรงเรียนวัดปรีดาราม 15) โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม 16) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ 17) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
และ 18) โรงเรียนแหลมบัววิทยา
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ (พินดา วราสุนันท และคณะ, 2558)
I1: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
I2: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
I3: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปเทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาอื่น
I4: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน
I5: ผูบริหารนําผลการทดสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตรไปพัฒ นาการเรีย นการสอนและยกระดั บผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
I6: หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ไปวางแผน
การจัดการเรียนการสอนและวางแผนผูสอนไดเหมาะสม
I7: ผูสอนทําการวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรในแตละตัวชี้วัด
I8: ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
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I9: ผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบโอเน็ตของผูเรียน
I10: ผูเ รียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง
I11: ผูเ รียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการวางแผนเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5. เครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ได แ ก แบบสอบถามความต องการจํ า เป นในการนํ าผลการทดสอบระดั บ ชาติ วิ ช า
คณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรูปแบบการตอบสนองคู (Double Respond) ระหวางสภาพที่คาดหวังและ
สภาพที่เปนจริง (สุวิมล วองวานิช, 2553) จํานวน 11 ตัวบงชี้ จากผลงานวิจัยของพินดา วราสุนันท และคณะ (2558) ซึ่งมี
ความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยมีคาไคสแควร (Chi-square) เทากับ 22.45 (p-value = 0.61, df = 25)
คาดัช นีวัด ระดับ ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) เท ากับ 0.99 คาดัชนี วัดระดับความกลมกลืนที่ป รับแกแล ว
(Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.97 และคาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ
(Root Mean Square Error of Approximation) เทากับ 0.00 โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
ทั้งนี้ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 5, 4, 3, 2, และ 1 แทนดวยระดับคุณภาพ มากที ่สุด,
มาก, ปานกลาง, นอย, และนอยที่สุด ตามลําดับ
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean: X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) การทดสอบที (t-test) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551; ชูศรี วงศรัตนะ, 2552; ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) และ
คาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุง (Modification of Priority Need Index: PNImodified) สําหรับการทดสอบทีไดใชแนวคิด
ในการแปลผลคาอิทธิพล (Effect Size) ของ Cohen (1988) ซึ่งจําแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก (Large Effect) หมายถึง
คาอิทธิพลตั้งแต 0.80 ขึ้นไป ระดับปานกลาง (Medium Size) หมายถึง คาอิทธิพลอยูในชวง 0.31 ถึง 0.79 และระดับนอย
(Small Size) หมายถึง คาอิทธิพลอยูในชวง 0.20 ถึง 0.30
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทํ าการเก็บรวบรวมข อมูลโดยการแจกแบบสอบถามที่ส รางขึ้นไปยังกลุ มที่ศึ กษา ซึ่ งเขาร วมโครงการเรงรั ด
พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม จํานวน 70 ฉบับ ไดรับกลับมา
เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 77.14
8. ผลการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนผูว ิจัยทําการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ระดับชั้นที่ทําการสอน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตร
นอยกวา 5 ป
5 -10 ป
11 - 20 ป
21 ปขึ้นไป
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ

จํานวน (คน)

รอยละ

54

100.00
33
21

61.11
38.89

54

100.00
12
14
11
17

22.22
25.93
20.37
31.48

6
14
23
11

11.11
25.93
42.59
20.37

54

ปานกลาง

I1
4.64
0.56
4.30
0.77
3.38**
0.94
0.42
I2
4.17
0.96
3.49
1.09
6.79**
1.88
0.69
I3
4.47
0.72
4.08
0.92
3.05**
0.85
0.39
I4
4.36
0.83
3.81
1.18
4.28**
1.19
0.51
I5
4.55
0.70
4.02
0.87
4.67**
1.30
0.54
I6
4.60
0.72
4.09
0.90
4.64**
1.29
0.54
I7
4.53
0.77
4.00
0.88
4.97**
1.38
0.57
I8
4.42
0.80
3.60
0.79
8.34**
2.32
0.76
I9
4.45
0.77
3.79
0.79
6.81**
1.89
0.69
I10
4.42
0.75
3.74
0.92
6.16**
1.71
0.65
I11
4.47
0.72
3.83
0.80
7.50**
2.08
0.72
I = สภาพที่คาดหวัง, D = สภาพที่เปนจริง, PNImodified = (I - D) / D, **p-value < .01, df = 52

อันดับ

S.D.

PNImodified

.X.

ขนาดอิทธิพล

S.D.

Effect Size

.X.

t-test

ตัวบงชี้

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการจําเปน
I
D

Cohen’s d

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับ ชาติวิชาคณิตศาสตรไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบวาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของทุกตัวบงชี้มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาถึงคาอิทธิพล (Effect Size) ของการทดสอบทีโดยใชการทดสอบของ Cohen (1988) พบวามีคา
อิทธิพลอยูระหวาง 0.39 ถึง 0.76 นั่นคือ สภาพที่คาดหวังมีความแตกตางจากสภาพที่เปนจริงในระดับปานกลาง แสดงผลการ
วิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 2

0.08
0.19
0.10
0.14
0.13
0.12
0.13
0.23
0.17
0.18
0.17

9
2
8
5
6
7
6
1
4
3
4
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เมื่อพิจารณาคา PNImodified ซึ่งแสดงถึงอันดับของความตองการจําเปน พบวาตัวบงชี้ผู สอนเขียนแผนการสอนโดย
พิจารณาจากผลการสอบโอเน็ ตวิ ชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน (I8) เปนตัวบงชี้ ที่มี คาอั นดั บความตองการ
จําเปนสูงที่สุด (0.23) รองลงมา ไดแก ตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในระดับ ที่สูงขึ้น (0.19) และตัวบงชี้ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิช าคณิตศาสตรมาใชใ นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเอง (I10) นอกจากนี้พบวาตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก เปนตัวบงชี้ที่มีคาอันดับความตองการจําเปนนอยที่สุด (0.08) แสดงการเปรียบเที ยบคาดัช นี
ลําดับความสําคัญแบบปรับปรุง (PNImodified) ของแตละตัวบงชี้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
9. สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จัย พบวา 1) ตั วบ งชี้ ผูส อนเขี ยนแผนการสอนโดยพิ จารณาจากผลการสอบโอเน็ ตวิ ชาคณิ ตศาสตร เพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 2) ตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น และ 3) ตัวบงชี้ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ตนเอง เปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด 3 อันดับแรก สวนตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุดในการนําผลการทดสอบระดับชาติ
วิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
10. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียนเป นตัวบงชี้ ที่มีความตองการจําเปนสูงสุดในการนําผลการทดสอบระดับชาติ วิชาคณิ ตศาสตร ไปใชใ น
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพการนําผลการทดสอบโอเน็ต วิชา
คณิตศาสตรไปใชของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจัง หวัดนครปฐม เมื่อผูบริหารหรือผูสอนได รับทราบผลการทดสอบของ
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โรงเรียนตนเองแลว ไดมีการนําผลการทดสอบนั้นไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลายโรงเรียนไดทําการจัดสอนเสริม
ดวยรู ปแบบตางๆ อาทิ เชน การจั ดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเชิญวิ ทยากรจากสถานบันกวดวิชา หรื อ
อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งของรัฐและเอกชน มาใหความรูแกนักเรียน โดยเห็นวาเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มคะแนน
การสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไดในการสอบปตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของปนัดดา หัสปราบ (2557) ที่พบวาในดาน
การพัฒนานักเรียนเมื่อโรงเรียนไดรับผลการทดสอบแลวไดดําเนินการจัดสอนเสริม ทบทวนเนื้อหาเพื่ อเตรียมความพรอมใน
การสอบใหกับผูเรี ยน โดยอาจมีการเชิญวิทยากร ติวเตอรที่มี ชื่อเสียง หรือครู ในโรงเรี ยนในการสอนเนื้ อหากอนสอบ หาก
พิจารณาแลววิธีการดังกลาวเปนการเรงรัดใหนักเรียนมีผลการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น อาจไมใชวิธีการที่ทําใหผลการทดสอบ
สูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและคงทนเชนการเขียนแผนการสอน ซึ่งเปนเครื่องมือการวางแผนการสอนที่เปนระบบ โดยกําหนด
ขั้นตอนตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
โดยผูสอนเปนผูเตรียมการเองทั้งหมด (สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, 2551) สอดคลองกับผลการวิจัยของพินดา วราสุนันท และ
คณะ (2558) ที่พบวาตัวบงชี้การนําผลการทดสอบระดับชาติไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูง
ที่สุด คือ ผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบโอเน็ตของนักเรียน และผูสอนเขียนแผนการสอน
โดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Standardized
Factor Loadings) เทากับ 0.74 และ 0.72 ตามลําดับ ดวยเหตุนี้ตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบ
โอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจึงเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงสุด
จากผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก เปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเปนระบบที่มีความสําคัญและแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของแตละ
โรงเรียน โดยใชใ นการเทีย บเคีย งคุณภาพการศึกษาและสะทอนผลการดําเนินงานของโรงเรีย นเพื่อการปรับ ปรุง แกไ ข
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ที่กลาววาใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา
48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบ
โอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกจึงเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุด
11. ขอเสนอแนะ
11.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
11.1.1 ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พ บว าตั วบ ง ชี้ผู ส อนเขี ยนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ต วิ ช า
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงสุดในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชา
คณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการ
เพื่อพัฒนากระบวนการเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร และมีการนิเทศ กํากับติดตาม
อยางจริงจังและตอเนื่อง
11.1.2 หากพิจารณาถึงความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการ
พัฒ นาคุณภาพผู เรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาในจัง หวั ดนครปฐม สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 9 ควรจั ดสรร
งบประมาณในการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรโดยเรียงลําดับตามความตองการจําเปน ไดแก 1) การเขียน
แผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิ ชาคณิ ตศาสตรเพื่ อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ของผูเรีย น 2) โรงเรีย นนําผลการ
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ทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ 3) ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชา
คณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง ตามลําดับ
11.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้พบวาการเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ ของผู เรี ย นเปนตัวบ งชี้ ที่มี ค วามต องการจําเป นสูง สุด ดัง นั้น ควรมี การศึ กษาวิจัย รูป แบบและผลของการเขี ย น
แผนการสอนดังกลาวตอผลสัมฤทธิข์ องผูเรียนทั้งในระดับชั้นเรียนตลอดจนระดับชาติอยางตอเนื่อง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน กอนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่เรียนดวยสื่อการสอนที่พัฒ นาขึ้น กลุมเป าหมายในการวิจัยเปนขาราชการตํารวจที่สัง กัดกองทะเบี ยนประวัติอาชญากร
คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชวิธีสมัครใจ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) สื่อการสอน
ดวยโมชันกราฟก 2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัด
ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อการสอน ประกอบดวย 2 เรื่อง ไดแก why and how to fingerprint และ การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ
ลายนิ้วมือ 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อยูในระดับ ดีมาก ( ̅ = 4.65, S.D.= 0.40) และผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคอยูในระดับดี ( ̅ = 4.30, S.D.= 0.38) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.52, S.D.= 0.61)
คําสําคัญ: โมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the web-based instruction by motion graphic
about fingerprint; 2) to study the expert’s opinion forward the developed Instruction; 3) to compare learning
achievement of populations, before and after learning with the developed Instruction; and 4) to measure
of population the satisfaction in the developed Instruction. The population consisted of 30 policemen
working in the Criminal Record Division selected by a simple random sampling using voluntary methods.
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The tools used in this research were 1) the web-based instruction by motion graphic about fingerprint;
2) evaluated an expert’s opinion forms; 3) test for achievement evaluation; and 4) questionnaire’s
satisfaction of the police officers who have learned instruction by motion graphic. The data was analyzed for
mean and standard deviation. The results of this study were 1) there were two prototypes include ‘why
and how to fingerprint’ and ‘practice on fingerprints’; 2) the assessment of the overall content experts
( ̅ = 4.65, S.D.=0.40), which was very good. And an assessment of the technical expert’s opinion ( ̅ =
4.30, S.D.= 0.38), which was good. 3) Average scores of the posttest were higher than the average scores
of the pretest at .05 level of significant; and 4) The learner’s satisfaction on the instruction was at a
highest level. ( ̅ = 4.52, S.D.=0.61).
Keywords: motion graphic, web-based instruction, fingerprints
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (การวิจัย)
กองทะเบีย นประวัติอาชญากร มีอํานาจหนาที่ และความรั บผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการใหค วามสนับสนุ นขอมู ล
เก็บบันทึกเรื่องราว รายละเอียดตาง ๆ ของผูกระทําความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวของในคดีอาญา เพื่อ
การสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรม (กองทะเบียนประวัติอาชญากร, 2556) โดยยึดถือระเบียบสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ วาด วยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ พ.ศ.2554 ลงวันที่
1 ส.ค. 2554 เป น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ง านด า นพิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาในระเบี ย บ ฯ ทั้ ง หมด 4 บท ได แ ก
บทที่ 1 การปฏิบั ติเกี่ยวกับ การพิมพล ายนิ้วมือ ผู ตองหา จํ าเลย ผูตองขัง ผูตองกักขัง ผู ถูกกักกัน ผู รับการอบรม และศพ
บทที่ 2 หลักการการพิมพลายนิ้วมือผูขออนุญาตตาง ๆ บทที่ 3 การพิมพลายนิ้วมือผูขอสมัครเขารับราชการ หรือเขาทํางาน
ในหนวยงานตาง ๆ บทที่ 4 การคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติ หรือบัญชีประวัติ (ปจจุบันมีการ
แกไขเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 4 ตามระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2557
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยเรือ่ ง ความเขาใจประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ
ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 ของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
สํ านั กงานพิ สู จน ห ลั ก ฐานตํ ารวจ ของ พั นตํ ารวจตรี ป ระภาส หยงสตาร สรุ ป ได ดั ง นี้ ข าราชการตํ ารวจชั้ นสั ญ ญาบั ต ร
ฝายทะเบี ยนประวั ติอาชญากร 7 มีค วามเขาใจระเบี ยบฯ ในภาพรวมอยู ในระดับ มาก ซึ่ง จําแนกไดดั งนี้ อั นดั บหนึ่ง คื อ
ดานการคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมื อ และรายการประวัติ หรือบัญ ชีประวัติ อั นดับสอง คื อ หลักการการพิม พ
ลายนิ้วมือผูขออนุญาตตาง ๆ อันดับสาม คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผูตองกักขัง
ผูถู กกั กกัน ผู รั บการอบรม และศพ และอันดั บสุ ดท าย คือ การพิม พล ายนิ้ วมื อผูข อสมั ครเขารับ ราชการ หรื อ เขาทํ างาน
ในหนวยงานตาง ๆ จากขอสรุปขาราชการตํารวจมีความเขาใจ แตขาดความแมนยําของขอมูล (ประภาส, 2556)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวายังไมมีการพัฒนา หรือมีการเรียนการสอน หรือการอบรมเพิ่มเติม เพื่อใหขาราชการ
ตํารวจมีความเขาใจในเนื้อหาที่ขาดความแมนยําของขอมูล ผูวิจัยจึงไดสอบถามขาราชการตํารวจ สังกัดกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรที่ ผานการอบรมหลักสูต รนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้ นฐาน ดานการพิมพล ายนิ้วมือและการทะเบียนประวั ติอาชญากร
และสอบถามวิทยากร ถึงขอขัดของและปญหา พบวาขาราชการตํารวจที่เขารับการอบรมมีพื้นฐานเรื่องที่เกี่ยวของนอย เนื้อหา
มีจํานวนมาก ระยะเวลาการอบรมมีนอย สื่อการสอนที่ใชในปจจุบันยังเปนเอกสารประกอบในการเรียนการสอน
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การนําเทคนิคการคิดเชิงเห็นภาพ เปนเทคนิคที่สงเสริมการคิดโดยใชภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและ
เขาใจเกี่ยวกับภาพหรือสิ่งที่มองเห็น และใชความสามารถนั้นในการแปลความหมาย สรางสรรค และสื่อความหมายตอสิ่งที่ได
เรียนรูจากภาพหรือสิ่งที่มองเห็นไดอยางถูกตอง (Williams, 1983 อางถึงใน มณิษวาส, 2543) การออกแบบภาพกราฟก และ
ตัวการตูน สงผลใหการรับรูเกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ที่มีความซับซอนของเนื้อหาอยูในเกณฑดี (พงษพิพัฒน, 2556) และการนําเสนอดวย
โมชันอินโฟกราฟก สามารถถายทอดเนื้อหาไดดี มีความเขาใจงาย ทําใหผูชมสามารถจดจําเนื้อหาไดอยางเต็มที่ (กิจติพงษ, 2559)
จากเหตุผ ลและงานวิจัย ที่กล าวมาข างต นนั้ น ทํ าให ผู วิจัย มีค วามสนใจที่จะพั ฒ นาสื่ อการสอนด วยโมชันกราฟ ก
บนระบบเครื อข ายอิ น เทอร เ น็ ต เรื่ องการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ ตามหลั กสู ต รนิ ติ วิ ท ยาศาสตร ขั ้ นพื้ นฐาน
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดยการนําเสนอเปนสื่อการสอนผานการเรียนการสอนบนเว็บ เพื่อเปนสื่อการสอนนําเสนอ
บทเรียนดวยการผสมผสานระหวางขอมูล ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบรวมไวเปนหนึ่งเดียว ใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง โดยขาราชการตํารวจสามารถศึกษาไดตามความสนใจทุกที่ทุกเวลาโดยไมจํากัด เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรูแกผูเรียนได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒ นาสื่อการสอนดวยโมชั นกราฟ ก บนระบบเครือขายอิ นเทอรเน็ ต เรื่ องการปฏิบั ติเ กี่ย วกั บการพิม พ
ลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
2.2 เพื่ อ ส อบถามความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญ ที่ มี ต อ สื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรียบเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนรู ของผู เรียน กอนและหลัง เรียนดวยสื่ อการสอนดวยโมชันกราฟ ก
บนระบบเครื อข ายอิ น เทอร เ น็ ต เรื่ องการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ ตามหลั กสู ต รนิ ติ วิ ท ยาศาสตร ขั้ นพื้ นฐาน
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยสื่อการสอนสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ ที่พัฒนาขึ้น
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
โมชั นกราฟ ก (Motion Graphic) งานกราฟ กที่ เ คลื่ อนไหวได โดยการนําภาพมาจั ด เรี ย งตอกั น หรื อเป นการ
ผสมผสานระหวางการเคลื่อนไหวกับภาพที่ออกแบบ ทําใหเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวที่นาสนใจขึ้นมา พรอมกับใสเสียงประกอบ
กราฟกสวนใหญจะเปนขอความ ภาพ คลิปวิดีโอ และเสียง เพื่อใหสามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย ไมตองตีความมากนัก
การเรียนการสอนผานเว็บ (Web Based Instruction - WBI) การรวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ (Hypermedia)
กับคุณลักษณะของอินเตอรเน็ตและเวิลดไวทเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธ
กันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงถึง WBI
การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผู
ตองกักขัง ผูรับการอบรม และศพ ตามหนาที่ของพนักงานสอบสวน กองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนยพิสูจนหลักฐาน
หรือพิสูจนหลักฐานจังหวัด ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะ
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ที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ พ.ศ.2554 (บทที่ 1) ซึ่งบรรจุอยูในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 1 เรื ่อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือผูตองหาฯ และศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ คือ ศึกษาโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใช
ในการวาดภาพฉาก ตัวละคร โดยการแยกเลเยอรที่ตองการใหมีการเคลื่อนไหวในทุกเลเยอร ศึกษาโปรแกรม Abode After
Effects CS6 ใชทําภาพเคลื่อนไหว ศึกษาโปรแกรม Adobe Audition CS6 ใชบันทึกและปรับแตงเสียง ศึกษา Google
Apps ชุดเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน ใชในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการทําแบบทดสอบ รวบรวมเนื้อหา วิดีโอ
4.2 กํ าหนดแบบแผนการทดลองการวิจัยในครั้ งนี้ เป นการวิจัยเชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ใช แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design (มนตชัย, 2554) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองใชแบบแผนการทดลองวิธี One Group Pretest Posttest Design
กลุม
กลุมทดลอง (E)

ทดสอบกอนเรียน
O1

วิธีการเรียน
X

ทดสอบหลังเรียน
O2

โดยที่

E หมายถึง กลุมทดลอง
X หมายถึง การเรียนดวยสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
O1 หมายถึง คะแนนสอบกอนเรียน
O2 หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียน
4.3 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
4.3.1 ประชากร คือ ขาราชการตํารวจที่สังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร จํานวน 265 คน
4.3.2 กลุมตั วอยาง คื อ ข าราชการตํารวจที่สั งกัด กองทะเบียนประวั ติอาชญากร คั ดเลื อกกลุ มตัวอยางดวย
วิธีการสุ ม อย างงาย โดยใช วิธีสมั ค รใจ จํ านวน 30 คน จากข าราชการตํ ารวจที่ผ านการอบรมหลั กสู ตรนิ ติ วิท ยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน ดานการพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร
4.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้วางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการตาง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินผล เพื่อให
เครื่องมือสามารถนําไปใชได จริงดั งนั้น วิจัยนี้ จะใช รูปแบบดําเนินงาน ADDIE Model (มนตชั ย, 2548) เพื่อใหการสราง
เครื่องมือสําเร็จตามเปาหมาย
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Analysis

Implementation

Evaluation

Design

Development

ภาพที่ 1 แผนภาพ ADDIE Model
4.4.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ดานการพิมพลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติ
อาชญากร เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ
4.4.2 วิเคราะหหัวเรื่องและเนื้อหา เพื่อใหได เนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุ ประสงคเชิ ง
พฤติ กรรม โดยจะต องทํ าความเข าใจกั บ เนื้ อหาที่ จะนํ ามาสร างเป นบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน มี การนํ ารู ป ภาพมา
ประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ คือ 1) หนาที่ของพนักงานสอบสวน 2) หนาที่ของกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร 3) หนาที่ของศูนยพิสูจนหลักฐานหรือพิสูจนหลักฐานจังหวัด
4.4.3 ประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง และวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหัวขอ นําเนื้อหาและ
วัต ถุ ป ระสงค เชิ ง พฤติกรรมเสนอผู เชี่ ย วชาญทํ าการตรวจสอบและประเมิ น จากนั้ นนํ าไปปรั บ ปรุ งตามข อเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดหัวเรื่องที่จะนําไปสรางสื่อการสอน
4.4.4 การออกแบบสื่อการสอนยึดหลักการ การเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP ดังนี้
ก) ขั้นสนใจ (Motivation) เริ่มดวยการกระตุนความสนใจผูเรียนกอนเขาบทเรียน โดยการเลาเรื่องเกริ่น
นําถึงความสําคัญของการพิมพลายนิ้วมือ ใหผูเรียนเกิดความสนใจ แลวใหคําถามแกผูเรียนวาทําไมเราตอ งพิมพลายนิ้วมื อ
เพื่อใหผูเรียนรูสึก และคิดตามนําไปสูการหาคําตอบในเนื้อหาทั้งหมด
ข) ขั้นศึกษาขอมูล (Information) นําเสนอเนื้อหาทั้งหมดดวยโมชันกราฟกใหกับผูเรียน เรื่องการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิม พลายนิ้วมื อ ผู ตองหา จํ าเลย ผูต องขั ง ผูต องกั กขัง ผูรับ การอบรม และศพ ตามระเบี ยบสํ านักงานตํ ารวจ
แหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554
ค) ขั้นพยายาม (Application) ตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ
หรือไม โดยการใชแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนกับผูเรียนเมื่อเรียนครบทั้งหมด
ง) ขั้นสําเร็จผล (Progress) นําคะแนนของผูเ รียน มาตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แล ว
สรุปผลกลับไป ถาไมบรรลุตามวัตถุประสงค ก็จะรูวาผูเรียนยังขาดความรูอะไร และทําการแกไข แลวก็สรุปทําความเขาใจอีก
ครั้งหนึ่ง
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอนตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP
ตารางที่ 2 ตัวอยางการออกแบบการนําเสนอสื่อการสอน Motion Graphic
เนื้อหา

ลักษณะภาพ motion graphic

[1] เจ าหนาที่ ตํารวจไมวาจะเปนฝ าย [2] ปองกั น
และปราบปราม ฝ าย [3] สืบสวนสอบสวน ฝาย
[4] จราจร หรือแมแตฝาย [5] ธุรการ ตางก็มีความ
จํ า เป น ที่ จ ะต อ งทราบถึ ง ตั ว บทกฎหมาย อย า ง
กวางขวางและแมนยํา เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานใหไดมากที่สุด

4.4.5 พัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรมตาง ๆ ดังนี้
ก) โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใชในการวาดภาพฉาก ตัวละคร โดยการแยกเลเยอรที่ตองการให
มีการเคลื่อนไหวในทุกเลเยอร
ข) โปรแกรม Abode After Effects CS6 ใชทําภาพเคลื่อนไหว
ค) โปรแกรม Adobe Audition CS6 ใชบันทึกและปรับแตงเสียง
ง) Google Apps ชุดเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน ใชในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการทํา
แบบทดสอบ รวบรวมเนื้อหา วิดีโอ
4.4.6 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยสรางขอสอบแบบปรนัย
4 ตัวเลือก ที่ มีคํ าตอบที่ ถู กที่ สุ ดเพีย งขอเดีย ว จํ านวน 32 ขอ หาคาความเที่ ยงตรงเชิง เนื้ อหา โดยนํ าแบบทดสอบเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาวาแบบทดสอบวัดไดตรงตามเนื้ อหาหรื อไม หาคาความสอดคลองระหว างคําถามแตล ะขอกั บ
วัตถุประสงค (IOC) ถามีคา 0.5 ขึ้นไปสามารถนําคําถามมาใชได ดังนั้นแบบทดสอบนี้ใชไดทั้งหมด 29 ขอ
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4.4.7 นําแบบทดสอบมาทดลองใชกับขาราชการตํารวจสังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร จํานวน 30 นาย
นําคะแนนมาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ โดยวิเคราะหความยากงาย คาอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความ
ยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏวามีขอสอบที่ผานเกณฑทั้งหมด 29 ขอ
4.4.8 วิ เ คราะห ค าความเชื่ อมั่ น ของแบบทดสอบ โดยใช สู ต ร KR-20 ผลวิ เ คราะห ค าความเชื่ อมั่ นของ
แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 0.75 แสดงวาแบบทดสอบนี้มีความเชื่อมั่นในระดับเกณฑที่เหมาะสม สามารถนําไปใชกับ
ผูเรียนได จากนั้นนําแบบทดสอบที่ไดไปสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4.5 การดําเนินการทดลอง
4.5.1 ผูวิจัยนําสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก ที่พัฒนาเรียบรอยแลว รวมทั้งแบบทดสอบ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ไปติดตั้งบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผานชุดเครื่องมือ Google Apps
4.5.2 ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาบทเรียนผานสื่อการสอน ใหกับผูเรียนกลุมตัวอยาง
4.5.3 ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียน ทําแบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบสอบถามความพึง
พอใจ
4.5.4 ผูวิจัยสามารถเขาไปตรวจสอบผลการทดสอบไดตลอดเวลา

ภาพที่ 3 หนาจอแสดงหัวขอความสําคัญของการพิมพลายนิ้วมือ

ภาพที่ 4 หนาจอแสดงแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินความคิดเห็นอยูใน
ระดับดีมาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.40 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
5.2 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินอยูในระดับมาก โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.38 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
5.3 ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน มีคาเทากับ 8.30 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 11.87 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบ 2 ครั้งดวยการทดสอบ
สถิติ t-test มีคาเทากับ 7.73 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
5.4 ผลจากการสอบถามความพึ งพอใจของผูเ รียนที่เ รียนดวยสื่อการสอนด วยโมชั นกราฟ ก บนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานั กงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ จํานวน 30 คน พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.61
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ที่มีตอสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พบวา มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก
6.2 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ที่มีตอสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พบวา มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี แตควรปรับปรุงเรื่องเสียงดนตรีใหมีความลงตัว และนาสนใจ
6.3 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นจากสื่อการสอนดวยโมชั นกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอร เน็ต เรื่ องการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้ น
เพราะชวงอายุมีผลตอการใชเทคโนโลยี และสนใจอยากเรียนรู
6.4 ผลความพึงพอใจทีม่ ีตอสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด
7. ขอเสนอแนะการวิจัย
7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
7.1.1 ควรเพิ่มสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก ที่มีลักษณะปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากกวานี้ เพื่อใชเปนสื่อที่ชวยให
ผูเรียนเกิดการตรวจปรับความเขาใจของตนเอง และจะไดเปนสื่อแบบสองทาง
7.1.2 ควรเตรียมหอง ทรัพยากรใหพรอม เพราะกลุมตัวอยางบางทานไมมีความพรอมเรื่องเครื่องมือ
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 ควรมี การใช รู ป แบบในการนํ าเสนอแบบอื่น เช น เป นกรณี ศึกษา จํ าลองเหตุ การณ ตาง ๆ หรือจาก
บทบาทสมมติ
7.2.2 ควรจัดทดลองกับกลุมที่ยังไมเคยอบรมเพื่อเปนการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอีกครั้ง
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียนแบบปญหา
เปนฐาน (Problem - based Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Development of computer network lessons based on the concept of
problem-based learning in html language programming,
high vocational certificate
สุภภณ สวาสดิพันธ
นักศึษา คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ
supaponsawasdipan@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย และ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 80/80 3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอร
เครือขาย กลุมเปาหมายในการวิจัย นักเรียนชั้น ปวส.1 จํานวน 13 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย2) แบบประเมิน
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอการพัฒนาบทเรียนกอนการนําไปใชงานกับกลุมเปาหมาย 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยสถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย วิชา การโปรแกรมภาษาเอชทีเอมแอลผล มีประสิทธิภาพ 70.18/70.3 2) การประเมิน
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับดี ( ̅= 3.9, S.D.=0.54) และผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดี ( ̅= 4.23, S.D.= 0.61)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรระบบเครือขาย การจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
Abstract
The Objectives of the experimental research where 1) to creative web based instruction 2) to
determining the quality of the develop web based instruction 80/80 3) the subjects had the highest
satisfaction towards the use of web based instruction The target group of the research is Student have
13 member selected by a specific sample from sukhothai commerce technological college The tools used
in this research are:1) web based instruction 2) evaluated an expert opinion on web based instruction
with the group test 3) The statistics used in this study is the mean and standard deviation The results
showed that :1) The findings show those effective 70.18/70.3 2) the assessment of the technical expert
opinion ( ̅ = 3.9, S.D.=0.54), which was good. And an assessment of the overall content experts ( ̅ =
4.23, S.D.= 0.61)
Keywords: web based instruction, problem-based learning
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

1. บทนํา
อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูขนาดใหญชวยในการคนหาความรูและขอมูลขาวสารที่ตองการโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คนหาขอมูลความรูตางๆสนับสนุนการศึกษาอินเทอรเน็ตชวยใหการแลกเปลี่ยนความรูสามารถทําไดอยางรวดเร็วและสะดวก
มากยิ่งขึ้นสงผลใหการกระจายความรูในกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางมากขึ้นจึงชวยลดปญหาและขีดขอจํากัดในเรื่องของ
ระยะทางและระยะเวลา (สมชายนําประเสริฐชัย) การศึกษาไทยไดทดลองใชบทเรียนบนเครือขาย Webbased Instruction
(WBI) สามารถนําไปใชไดทันทีไมวาจะเปนการนําไปใชเพื่อการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมรวมถึงทั้งยังเป นไดทั้งสื่อหลัก
หรือสื่อเสริมในชั้นเรี ยนไดเ ปนอยางมีประสิทธิภาพดี (ภาสกร เรืองรอง )การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระดั บ
สถานศึกษาและระดับหองเรียนใช ICT เพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการสอน
สงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลนและจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการเรียนการสอนสงเสริมคุณภาพและสราง
ความเขมแข็งในการพัฒนาครู ผลิตเครือขายครู SocialMedia และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา)
จากประสบการณสอนและสอบถามอาจารย ประจําวิชาการสรางโปรแกรมภาษา HTML ผูเรียนยังขาดความเขาใจ
คําสั่งพื้นฐานในการสรางเว็บเพจปญหาเปนฐาน PBL : Problem base learningเปนวิธีการสอนกระตุนผูเรียนโดยใชปญหา
เปนหลักผูเรียนสแวงหาความรูรวมกลุมเพื่อแกปญหาโดยผูสอนมีสวนรวมนอยที่สุดเฉลิมวราวิทย(2531 อางในอุดมรัตนอัมพร
โสภณ, 2544: 35) วิธีการสอนในรูปแบบปญหาเปนฐานนั้นนํามาใชในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปพ.ศ.2531ของคณะแพทย
ศาสตร ที่จุฬาลงกรณ ม หาวิท ยาลั ยและสถานบันในระดั บอุ ด มศึ กษาตางๆนํ าวิ ธีการสอนป ญหาเป นฐานมาประยุ กต ใช ใ น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วิชาการใชโปรแกรมHTML เปนวิชาที่เนน ทักษะพิสัย และ พุทพิสัย รวมอยูดวยกัน โดยตอง
เน นความรู ความจํ า นํ าไปใช วิ เ คราะห ตลอดจน สั ง เคราะห เช น ความหมายของอิ นเทอร เ น็ ต ความหมายของผู  ใ ช
ความหมายของผูใหบริการ คําสั่ง HTML DHTML java css เปนตน ดังนั้นจึงเหมาะแกการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
หรือ Problem based Learning ผูเรียนสามารถกําหนดสิ่งที่อยากรู ศึกษาดวยตนเอง มีการทํางานเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความรู สังเคราะหตลอดจนประเมินผล
ผูวิจัยจึง เกิ ดความสนใจในการพั ฒนาบทเรีย นคอมพิ วเตอร บนระบบเครือขายโดยใชรูป แบบการจั ดการเรียนแบบ
ปญหาเปนฐาน ( Problem-basedLearning)วิชาการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรเครือขาย
3. ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตงานวิจัยการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยใชรูปแบบการจัด การ
เรียนแบบปญหาเปนฐาน
ขอบเขตดานบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย เปนบทเรียนมีทั้งหมด 4 หนวยการเรียนทดสอบก อนเรีย น
ทดสอบระหวางและทดสอบหลั งเรี ยน พัฒนาโดยใชโ ปรแกรม Adobe Captive 7 ในการสรางบทเรีย นสามารถรันบน
Windows โปรแกรมรวมพัฒนา Photoshop ในการตกแตงภาพประกอบ โปรแกรม Camtasia Studio ในการบันทึกเพื่อ
จัดทําเปนสือ่ วีดีโอ และ Moodle 2.9 เพื่อการจัดขอมูลสมาชิก เก็บคะแนนและกิจกรรม
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ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวนทั้งหมด 13 คน โดยใขวิธี
เลือกแบบเจาะจงที่มาจากสาชาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการสุโขทัย
4. วิธีการดําเนินงาน
วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยใชรูป แบบการจัด การเรีย นปญ หาเปนฐานผูวิจัย ได
ดําเนินงานตามหัวขอ โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ คือ ศึกษาเนื้อหารายวิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็ม
แอล ศึกษาการสรางบทเรียนโดยใชโปรแกรม Adobe captive Cs7 ศึกษาการบันทึกภาพและเสียงเพื่อทําสื่อวีดีโ อ โดย
ใชโปรแกรม Camtiasia Studio ศึกษาการใชงานโปรแกรม adobe photoshop cs 6
แบบแผนการทดลองวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ใชแบบแผนการทดลองแบบ
One-Group Pretest – Posttest Control Design
กลุมทดลอง
สอบกอนเรียน
การทดสอบ
สอบหลังเรียน
E
T1
X
T2
T1 หมายถึง การทดกอนหลังเรียน
X หมายถึง การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายเทคนิค การเรียนแบบปญหาเปนฐาน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
E หมายถึง กลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้น
เมื่อผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองแลว ขั้นตอไปผูวิจัยทําการกําหนดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะใชนํามาทดลองใชใน
งานวิจัย โดยกําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวนทั้งหมด 13 คน โดยใขวิธี
เลือกแบบเจาะจง ที่มาจากสาชาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการสุโขทัย
โดยการวิจัย ในครั้ง นี้ไ ดดําเนิน การตามขั้นตอนวิธี ADDIE MODEL ซึ่ง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแ ก การวิเ คราะห
ออกแบบ พัฒนา นําไปใชและประเมินผล

ภาพที่ 1 แผนงาน ADDIE MODEL
การวิเคราะห (Analysis) วิเคราะหเนื้อหารายวิชา การโปรแกรมเว็บเอชทีเอ็มแอล โดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชาเพื่อนํา
ขอมูลมาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย
การออกแบบ(Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย กําหนดการใชงานของบทเรียและกิจกรรม
การพัฒ นา (Development) การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอรบ นระบบเครื อขาย เครื่องมื อที่ ใชพั ฒนท คือ การการ
โปรแกรม Adobe Captive cs 7 รวมกับ Moodle เวอรชั่น 2.9 มีขั้นตอนพัฒนาตามแผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 2 การทํางานบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย

ภาพที่ 3 หนาแรกเขาสูบทเรียน

ภาพที่ 4 หนาจอจุดประสงครายวิชา การใชโปรแกรมเว็บดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1601

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ภาพที่ 5 หนาจอแบบทดสอบกอนเรียน

ภาพที่ 6 หนาจอวีดีโอ
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5. สรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพของบทเรียน E1

ภาพที่ 8 ประสิทธิภาพของบทเรียน E2
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ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2 ) ผลอยูในระดับ 70.18/70.3 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐานโดยผูเชี่ยวชาญด าน
เทคนิคผลอยูในระดับ ดี โดยเฉลี่ยอยูที่ 3.9 และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาผลอยูในระดับ ดี โดยเฉลี่ยอยูที่ 3.74 ผลการประเมิน
ควมพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐาน ผลอยูในระดั บ
ปานกลาง เฉลี่ยอยูที่ 3.94
6. อภิปรายผลงานวิจัย
ผลการวิ เคราะหขอมูลประสิ ทธิ ผลของการเรีย นรายวิช า การโปรแกรมด วยภาษาเอชทีเ อ็มแอล หลั กสูต ร ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาระหวางเรียน จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนจบทั้ง 4 หนวยแลว จัดไดวา การเรียน
การสอนโดยการนําวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มาชวยใน รายวิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี เพราะนักศึกษาสามารถทําการสอบวัดผลสัมฤทธแลวไดคะแนนอยูในชวงคะแนนในระดับ ดี แสดงให เห็นวา
การเรียนการสอนโดยการนําวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มาชวยในการเรียนรูรายวิชาการโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็ม
แอล จึงสอดคลองกับแนวคิดของ บุญศรี พรหมมาพันธ และคณะ ซึ่งไดใหความหมายไววา "ชุดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ลักษณะคําถามที่มุงวัดความรูความสามารถและสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ทักษะ ของผูเรียนหลังเกิดการเรียนรู”
7.ขอเสนอแนะ
7.1 การทดลองวิ จัย จําเป นต องใช เครือขายที่ มีค วามเร็ วคงที่ เมื่ อนั กศึ กษาใชง านพร อมกันจะไม เกิ ดป ญหา ระบบ
เครือขายหนวงหรือชา
7.2 การนํ าการพั ฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรบ นระบบเครื อขาย ตามแนวคิดการจั ดการเรียนแบบ ป ญหาเปนฐาน
(Problem - based Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สามารถปรับกิจกรรมและนําไปใชไดหลายวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน
7.3 บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียนแบบ ปญหาเปนฐาน (Problem - based
Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงควรออกแบบใหเหมาะกับ
ระดับของผูเรียน
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ความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร
The Construct Validity of Satisfaction Model toward Mathematical
Learning Management
เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนราชินีบูรณะ
mathasit24@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร มีวัตถุประสงค เฉพาะ
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้น กลุมตั วอยางที่ใชในการตรวจสอบความตรง
ตามโครงสรางของแบบจําลอง เปนนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จํานวน 232 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 ไดมาโดยการสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย เลขคณิต
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวาแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้นประกอบดวย
4 ตัวบงชี้หลัก และ 13 ตัวบงชี้ยอย มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้ง แต 0.52 ถึง 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีคาความเที่ยงขององคประกอบ (R-Square) ตั้งแต 0.43 ถึง 0.92 ซึ่งมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
จากการคํานวณพบวาคาสถิติไคสแควรเทากับ 60.14 (df = 46, p = 0.08) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.04 คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.04
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.92 โดย
ตัวบงชี้หลักที่มนี ้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้หลักดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมาไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน
ดานการวัดประเมินผล และดานเนื้อหา ตามลําดับ
คําสําคัญ: แบบจําลองความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
Abstract
The objective of this research was to construct the satisfaction model toward learning mathematics
and specific objective was testing of construct validity for satisfaction model toward learning mathematics.
The research samples were 232 Rachineeburana School students in the second semester of academic
year 2016, acquired by random. A research instrument was a set of questionnaire. The data analyses applied
were percentage, arithmetic mean, standard deviation and confirmatory factor analysis. The result of
this research indicated; the satisfaction model toward learning mathematics included 4 major indicators
and 13 single indicators had factor loadings since 0.52 to 0.88 at .01 statistical significant level and had
reliability (R-Square) since 0.43 to 0.92 ,this model was consistent with empirical data, by calculate found that;
chi-square test = 60.14 (df = 46, p = 0.08), standardized root mean square residual (SRMR) = 0.04, root
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mean square error of approximation (RMSEA) = 0.04, goodness of fit index (GFI) = 0.96, and approximation,
0.97 for goodness of fit index, and 0.94 for adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.92. The most important
weight major indicator was activity followed by teacher, evaluation and content respectively.
Keywords: satisfaction model, mathematical learning management.
1. บทนํา
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนตัวแปรทางจิตวิทยาลําดับแรกๆ ที่ไดมีการศึกษาอยางแพรหลายในงานวิจัยทาง
คณิตศาสตรศึกษา ควบคูไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งมีความหมายวา ความรูสึกชอบ
ความรูสึกที่ดี ประทับใจ หรือเจตคติที่ดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไดรับในเชิงบวก โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการ
ทางดานรางกายและจิตใจ ดังนั้น ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรจึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ หรือชอบใจ ในการ
รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และตองการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูนั้นใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งองคประกอบ
สําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับนักเรียนไดเรียนรูดว ยความประทับใจ
(เกริก ทวมกลาง และจินตนา ทวมกลาง, 2555)
จากการศึ กษางานวิ จัย ทางคณิ ต ศาสตร ศึ กษาที่ ใ ช ป ระกอบการเลื่ อนวิ ท ยฐานะของข าราชการครู ใช ป ระกอบ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรศึกษา พบวานิยมตั้งตัวแปรความพึงพอใจเปนวัตถุประสงคห นึ่ง
ของการวิจัยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู หรือเพื่อทดลองใชรูปแบบ วิธีการสอนแบบตางๆ
และปรากฏเปนตัวแปรตามนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานตางๆ บอยครั้ง
สาเหตุของกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกลาว ประการหนึ่งมาจากแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ (2556) ผูที่คิดคนกระบวนการ
ในการทดสอบประสิทธิ ภาพสื่ อหรือชุดการสอนที่กลาววา “สําหรับการผลิ ตสื่อและชุด การสอน การทดสอบประสิท ธิภาพ
หมายถึง การนําสื่อนวัตกรรมหรือชุดการสอนไปทดสอบดวยกระบวนการสองขั้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใชเบื้องตน
(Try out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่กําหนดใน 3 ประเด็น คือ 1)
การทําใหผูเรียนมีความรูเ พิ่มขึ้น 2) การชวยใหผูเรียนผานกระบวนการเรียนและทําแบบประเมินสุดทายไดดี และ 3) การทําให
ผูเรียนมีความพึงพอใจ...” ดังนั้น จึงทําใหงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาจํานวนมากไดมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากใชสื่อหรือนวัตกรรมที่ผูวิจัยทานนั้นๆ ไดสรางหรือพัฒนาขึ้น แตกลับ พบวาภายใตค วามหมายเดีย วกันของความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร นักวิจัยแตละทานไดกําหนดองคประกอบของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร (Satisfaction toward learning mathematics: SLM) ไวตางกัน เชน ธันยพัฒน พันธุพํานัก และคณะ (2558)
จําแนก SLM ออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานครูผู สอน ดานเนื้อหา และดานกิจกรรมการเรียนการสอน เกริก ทวมกลาง และ
จินตนา ทวมกลาง (2555) จําแนก SLM เปน 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรมการสอน ดานสื่อ/นวัตกรรม และดาน
การวัดประเมินผล รุจิรา คงนุย และคณะ (2559) จําแนก SLM เปน 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่ ดานสื่อการเรียนการสอน ดาน
ผูสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานการนําไปใชประโยชน เปนตน แตกลับยังไมปรากฏการตรวจสอบวาองคประกอบ
เหลานั้นมีความสอดคลองเปนองคประกอบเดียวกันของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรหรือไม
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่พัฒนาแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูค ณิต ศาสตรที่มีค วามสอดคลอง
เปนองคประกอบเดียวกันและแสดงคาน้ําหนักขององคประกอบตางๆ ที่อยูภายใตนิยามของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร และสามารถนําไปใชประกอบการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทางดานคณิตศาสตรใหกับนักเรียนตอไป
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้น
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร (Satisfaction of Learning Mathematics :
SAT) ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (Latent Variable) ในแบบจําลองการวิเคราะหองคประกอบ โดยประกอบดวย 4 ตัวบงชี้หลัก (Major
indicator) ไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน (Teacher : TE) ดานเนื้อหา (Content : CO) ดานกิจกรรมการเรียนรู (Activity : AC)
และดานการวัดประเมินผล (Evaluation : EV) และประกอบดวย 13 ตัวบงชี้ยอย (Single indicator) ดังนี้
ดานครูผูสอน (Teacher : TE) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 (X1) การชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตรใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน ตัวบงชี้ที่ 2 (X2) การใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง และตัวบงชี้
ที่ 3 (X3) การสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
ดานเนื้อหา (Content : CO) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 4 (X4) การเรียงเนื้อหาเปนลําดับจากงาย
ไปยาก ตัวบงชี้ที่ 5 (X5) การจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาเรียน และตัวบงชี้ที่ 6 (X6) ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ
วิธีการจัดการเรียนรู
ดานกิจกรรมการเรียนรู (Activity : AC) ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7 (X7) นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 8 (X8) นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัวบงชี้ที่ 9 (X9) กิจกรรมการเรียนรูกระตุน
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และตัวบงชี้ที่ 10 (X10) กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนทําโจทยหรือขอสอบไดมากขึ้น
ดานการวัดประเมินผล (Evaluation : EV) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 11 (X11) เกณฑการใหคะแนน
มีความชัดเจน เชื่อถือได ตัวบงชี้ที่ 12 (X12) การพิจารณาผลการเรียนมีความเหมาะสม ยุติธรรม และตัวบงชี้ที่ 13 (X13) การให
ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการเรียน
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน
3,019 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 232 คน ไดมาจากการคัดเลือกจากประชากรดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) กําหนดเกณฑในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชแนวคิดของ Hair (2010) ที่กลาววาจะตองใช
กลุมตัวอยาง 15 หนวย ตอ 1 ตัวบงชี้ยอย การวิจัยนี้มีการสรางแบบจําลองโดยใช 13 ตัวบงชี้ยอย ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยาง
ตองไมนอยกวา 195 คน แตเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและเพียงพอ ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 232 คน
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร มีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 13 ขอ จําแนกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานครูผูสอน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และ
ดานการวัดประเมินผล มีขอคําถามจํานวนดานละ 3, 3, 4 และ 3 ขอ ตามลําดับ ทั้งนี้มีคาความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ดวยวิธีการพิจารณาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence)
เทากับ 1.00 มีความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอดคลองภายในตามสูตรอัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha) เทากับ 0.93
ซึ่งอยูในระดับสูง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไปยังนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จํานวนระดับชั้นละ 100 ฉบับ ไดกลับคืนมาจํานวน 232 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 77.33 ซึ่งเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ Hair (2010) จากนั้น ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรม LISREL 8.80 Student version
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
พิจารณาคาความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) คารากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (AGFI) เกณฑการพิจารณา คือ คาไคสแควร
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05), GFI > 0.95, AGFI > 0.90, และ RMSEA และ SRMR มีคาเขาใกลศูนย (< .05) (ยุทธ
ไกยวรรณ, 2556)
8. ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบสําหรับแตละตัวบงชี้ พบวา
มีคาสถิติทดสอบ KMO เทากับ 0.885 ซึ่งอยูในระดับสูง หมายความวาทั้ง 13 ตัวบงชี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห
องคประกอบ และพบวา Bartlett's Test of Sphericity เทากับ 1801.064 (df = 78, p = .000) แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธ
ระหวางตัวบงชี้ทั้งหมดของกลุมตัวอยางแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแตละตัวบงชี้ดังตารางที่ 1 พบวาไมมีตัวบงชี้คูใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเกิน 0.80 นั่นคือ
ในการวิเคราะหจะไมเกิดภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicollinearity) (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558)
ตารางที่ 1 เมทริกซสหสัมพันธของแตละตัวบงชี้ในแบบจําลอง
Indi.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
MSA

X1
.56**
.57**
.38**
.37**
.48**
.51**
.48**
.48**
.49**
.46**
.43**
.25**
.94

X2
.66**
.38**
.43**
.38**
.51**
.51**
.47**
.37**
.34**
.34**
.32**
.86

X3
.46**
.35**
.48**
.46**
.33**
.46**
.41**
.39**
.41**
.35**
.85

X4
.48**
.56**
.32**
.26**
.38**
.28**
.42**
.42**
.43**
.87

X5
.53**
.50**
.41**
.48**
.36**
.33**
.40**
.27**
.90

X6
.56**
.40**
.53**
.49**
.55**
.57**
.39**
.81

X7
.60**
.59**
.62**
.58**
.62**
.30**
.93

X8
.76**
.54**
.48**
.47**
.29**
.84

X9
.61**
.57**
.60**
.29**
.88

X10 X11
.57**
.60** .65**
.35** .55**
.95
.85

X12
.48**
.87

X13
.87

KMO = 0.885, Bartlett's Test of Sphericity = 1801.064, df = 78, Sig. = 0.000, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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เมื่อพิจารณาเมทริกซสหสัมพันธของตัวบงชี้ยอยจํานวน 78 คู พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอยูระหวาง 0.27 ถึง 0.76 ผลการวิเคราะหคาการวัดความพอเพียงในการสุม (Measure of
Sampling Adequacy: MSA) ซึ่งปรากฏในเมทริกซสหสัมพันธพาเชียลระหวางตัวบงชี้แตละคูเมื่ อขจัดความแปรปรวนของ
ตัวบงชี้อื่นออกไป พบวามีคาอยูระหวาง 0.81 ถึง 0.95 นั่นคือมีคามากกวา 0.70 แสดงวาตัวบงชี้สวนใหญไดรับการทํานายไดดี
ปราศจากความคลาดเคลื่อนจากตัวบงชี้อื่น
ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลอง
Variable

Standardized
factor loadings

Factor loadings

SE

t

R-Square

Factor analysis of first order
Teacher
X1
X2
X3
Content
X4
X5
X6
Activity
X7
X8
X9
X10
Evaluation
X11
X12
X13
Teacher
Content
Activity
Evaluation

0.60
0.52
0.56

0.60
0.52
0.56

0.06
0.06

9.26**
9.71**

0.63
0.48
0.53

0.70
0.86
0.85

0.70
0.86
0.85

0.10
0.08

8.96**
10.27**

0.47
0.46
0.68

0.70
0.56
0.73
0.65

0.70
0.56
0.73
0.65

0.05
0.06
0.05

10.88**
11.97**
12.41**

0.71
0.46
0.64
0.56

0.80
0.86
0.55

0.80
0.86
0.04
19.60**
0.55
0.06
8.51**
Factor analysis of second order
0.72
0.72
0.07
10.37**
0.52
0.52
0.05
9.56**
0.88
0.88
0.06
13.97**
0.63
0.63
0.05
12.51**
Chi-Square = 60.14, df = 46, p-value = 0.08, RMSEA = 0.04, GFI = 0.96, AGFI = 0.92

0.82
0.88
0.43
0.65
0.73
0.92
0.67

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากคาสถิติที่กลาวมาขางตน แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ ผลจากการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสรางพบวาแบบจําลองตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาสถิติไคสแควรเทากับ
60.14 (df = 46, p = 0.08) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.04 คาราก
ของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.04 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ
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0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.92 แสดงคาพารามิเตอรในการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันของแบบจําลองไดดังตารางที่ 2 ซึ่งจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (Factor Analysis of First
Order) พบวาแตละตัวบงชี้ยอยมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loadings) ตั้งแต 0.52 ถึง 0.88 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในสวนตัวบงชี้หลักพบวาตัวบงชี้หลักทุกดานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Factor Analysis of Second Order) พบวาตัวบงชี้หลักของความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตร ดานครูผูสอน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล มีคาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ 0.72, 0.52, 0.88 และ 0.63 ตามลําดับ
เมื่ อพิ จารณาถึง น้ํ าหนักความสํ าคัญ ของแต ละตั วบ งชี้ พบวาตัวบ งชี้ หลั กดานครู ผูส อน มีตั วบ ง ชี้ย อยที่ มีน้ําหนั ก
ความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบ งชี้การชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหนักเรียนเขาใจอย างชัดเจน (0.60)
รองลงมาไดแก ตัวบงชี้การสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู (0.56) และตัวบงชี้การใหคําปรึกษา แนะนํา
และดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง (0.52) ตามลําดับ โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.48 ถึง 0.63 ตัวบงชี้หลักดาน
เนื้อหา มีตัวบงชี้ยอยที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้การจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาเรียน (0.86) รองลงมาไดแก
ตัวบงชี้ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวิธีการจัดการเรียนรู (0.85) และตัวบงชี้การเรียงเนื้อหาเปนลําดับจากงายไปยาก (0.70)
โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.46 ถึง 0.68 ตัวบงชี้หลักดานกิจกรรมการเรียนรู มีตัวบง ชี้ยอยที่มีน้ําหนัก
ความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้กิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น (0.73) รองลงมาไดแก ตัวบงชี้
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (0.70) ตัวบงชี้กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนทําโจทยหรือขอสอบไดมากขึ้น (0.65)
และตัวบงชี้นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน (0.56) โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.46 ถึง
0.71 และตัวบงชี้หลักดานการวัดประเมินผล มีตัวบงชี้ยอยที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชีก้ ารพิจารณาผลการเรียน
มีความเหมาะสม ยุติธรรม (0.86) รองลงมาไดแก ตัวบงชี้เกณฑการใหคะแนนมีความชัดเจน เชื่อถือได (0.80) และตัวบงชี้การให
ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการเรียน (0.55) โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.43 ถึง 0.88

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
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ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบวาตัวบงชี้หลักที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้
หลักดานกิจกรรมการเรียนรู (0.88) รองลงมาไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน (0.72) ตัวบงชี้หลักดานการวัดประเมินผล (0.63)
และตัวบงชีห้ ลักดานเนื้อหา (0.52) โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.65 ถึง 0.92 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดดังภาพที่ 1
และทําใหไดสมการความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดังสมการที่ (1) และไดสมการตัวบงชี้หลักที่เกิด
จากการสังเคราะหตัวบงชี้ยอยเขาดวยกัน ดังสมการที่ (2) สมการที่ (3) สมการที่ (4) และสมการที่ (5)
SAT = 0.72 (TE) + 0.52 (CO) + 0.88 (AC) + 0.63 (EV)
(1)
TE = 0.60 (X1) + 0.52 (X2) + 0.56 (X3)
(2)
CO = 0.70 (X4) + 0.86 (X5) + 0.85 (X6)
(3)
AC = 0.70 (X7) + 0.56 (X8) + 0.73 (X9) + 0.65 (X10)
(4)
EV = 0.80 (X11) + 0.86 (X12) + 0.55 (X13)
(5)
9. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทําใหสรุปไดวา แบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้หลัก
ไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล และประกอบดวย 13 ตัวบงชี้ยอย
มีความตรงตามโครงสราง นั่นคือ ทุกตัวบงชี้ยอยมีความสอดคลองกับตัวบงชี้หลัก และทุกตัวบงชี้หลักมีความสอดคลองกันเปน
องคประกอบของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงหลักฐานดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยินยันที่พบวาคาสถิติไคสแควรเทากับ 60.14 (df = 46, p = 0.08) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสอง
ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.039 คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA) เทากับ 0.036 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) เทากับ 0.92 ตัวบ งชี้ห ลักที่ มีน้ําหนักความสําคัญ มากที่สุด คือ ตัวบ งชี้ห ลักดานกิจกรรมการเรีย นรู รองลงมาไดแ ก
ตัวบงชีห้ ลักดานครูผูสอน ดานการวัดประเมินผล และดานเนื้อหา ตามลําดับ นั่นคือ กิจกรรมการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
10. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบวาแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ประกอบดวย
4 ตัวบงชี้หลัก ไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล และประกอบดวย
13 ตัวบงชี้ยอย มีความตรงตามโครงสราง นั่นคือ ทุกตัวบงชี้ยอยมีความสอดคลองกับตัวบงชี้หลัก และทุกตัวบงชี้หลักมีความ
สอดคลองกันเป นองคประกอบของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ
พบวาทุกตัวบงชี้ในแบบจําลองความพึงพอใจมีคาน้ําหนักองคป ระกอบเปนบวกไมวาจะเปนตัวบง ชี้ห ลักหรือตัวบง ชี้ยอย
นั่นหมายความวา หากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมีลักษณะตามตัวบงชี้เหลานี้สูง ก็จะสงผลทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ในทางตรงกันขามหากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมีลักษณะตามตัวบงชี้เหลานี้ต่ําจะทําให
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับที่ต่ําเชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการสรางแบบจําลองดังกลาว
ผูวิจัยไดทําการศึกษาความหมายหรือนิยามของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรจากการใหนิยามศัพ ทเฉพาะ
ในงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาจํานวนมาก ทําใหไดมาซึ่งภาวะเชิงสันนิษฐานหรือแบบรางของแบบจําลองที่ประกอบดวย 4
ดาน ไดแก ดานครูผูสอน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู ประกอบกับการนิยามตัวบงชี้ยอยในแตละตัวบงชี้หลักที่ชัดเจน
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ทําใหหลังจากการตรวจสอบพบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นมีความตรงตามโครงสราง และเมื่อพิจารณาถึงน้ําหนักความสําคัญ
พบวา องคประกอบดานกิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดในแบบจําลองความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร แสดงใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับ
เกริก ทวมกลาง และจินตนา ทวมกลาง (2555) ที่กลาววา องคประกอบสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
คือ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับนักเรียนไดเรียนรูดวยความประทับใจ และสอดคลองกับอาภรณ ใจเที่ยง (2553) ที่กลาววา
กิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรู เพราะกิจกรรมทั้งของนักเรียนและครูผูสอนที่เหมาะสมจะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งตัวบงชี้ความพึงพอใจในดานกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนทําโจทยหรือขอสอบไดมากขึ้นนั่นเอง
11. ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้นมีความตรงตามโครงสราง นั่นแสดงใหเ ห็นถึง
การมีคุณลักษณะของการวัดไดตรงตามสิ่ง ที่ตองการวัด ดังนั้น ควรมีการนําแบบจําลองความพึงพอใจที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
ไปใชเปนเครื่องมือในการวัดประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน
2. สําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมาก ควรคํานึงถึงดานกิจกรรม
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนองคประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดของแบบจําลองความพึงพอใจที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ
วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
The Development of Computer-based skill competency on
Graphic Animation and Presentation, Grade 10, Wat Nongkham high school
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ
วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูข องผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐาน
สมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่เรียนวิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ในปการศึกษาที่ 2/2557
จํานวน 50 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ระบบจัดการเรียนการสอน
ในระบบออนไลนโดยใช Edmodo และ Edpuzzel 2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญกอนการนําไปใชงานกับ
กลุมเปาหมาย 3) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดยสถิติที่ใชในการวิจัย
คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูใน
ระดับดีมาก (  = 4.49, S.D. = 0.40) และผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคอยูในระดับดี (  = 4.34,
S.D. = 0.38) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.59, S.D. = 0.59)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฐานสมรรถนะ
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Abstract
The objectives of this experimental research were 1) to develop of Computer-based skill competency
on Graphic Animation and Presentation, Grade 10 2) to evaluate the efficiency of Computer-based skill
competency on Graphic Animation and Presentation, Grade 10 3) to evaluate the achievement of students,
with Computer-based skill competency on Graphic Animation and Presentation, Grade 10 4) to find the
satisfaction of students for Computer-based skill competency on Graphic Animation and Presentation,
Grade 10. The target group of the research is students, who study at Grade 10, Wat Nongkham high school
to examine quality tool have 50 members in semester 2/2557 selected by a specific sample. The tools
used in this research are: 1) online learning using Edmodo and Edpuzzel, 2) evaluated an expert opinion
before deployment with the group test, 3) test for achievement evaluation, 4) Satisfaction of the students.
The statistics used in this study is the mean and standard deviation. The results showed that: 1) the
assessment of the overall content experts (  = 4.49, S.D. = 0.40) which was very good. And an assessment
of the technical expert opinion (  = 4.34, S.D. = 0.38), which was good. 2) Average scores of the posttest
were significantly higher than the average scores of the pretest at the level of .05, 3) The police officer’s
satisfaction scores were very good. (  = 4.59, S.D. = 0.59).
Keywords: computer-based, skill competency
1. ความเปนมาและความสําคัญ
การเรียนรูและการศึกษาเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาคน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนการเรียนรู
ที่มีผูเ รียนเปนศูนย กลางการเรีย นรูต ลอดชีวิต การศึ กษาเพื่อมวลชนและสนั บสนุ นการปลดปล อยศักยภาพของเด็ กไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่ช นบทและถิ่นทุร กันดารใหมี การรั บรู และการเรี ยนรูที่ มีคุ ณภาพ สนับ สนุ นการเรี ยนรูที่ มีผู เรี ยนเป น
ศูนยกลาง ลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงและรับบริการการศึกษา และการเรียนรู และรองรับการพัฒนาสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู การผลิตเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีความหลากหลายและ
พิจารณาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
ปจจุบันนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษาถือเปนนโยบายหลักของรัฐ การสรางโอกาสในการ
เขาถึงสารสนเทศและความรู สรางความเท าเทียมในการใชประโยชนจากสารสนเทศ โดยเปาหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อผลิ ต
กําลังคนขั้นสูง เพิ่มขึ้ นเพียงพอตอความต องการภาคอุ ตสาหกรรม จํ าเปนต องมีการพัฒนาคอมพิวเตอรและผลิตโปรแกรม
คอมพิวเตอร ทั้งนี้ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสาระทางการศึกษาและสรางความรู เพื่อสนับสนุนใหผูที่เปนเจาของ
เนื้อหา ความรู และผูที่มีศักยภาพในการผลิตขอมูล ความรูเรงสราง และเผยแพรความรูออกสูสาธารณะในวงกวางอยางมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรการเรียนรู สื่อการเรียนรูและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมซอฟตแวรและการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการสรางผูประกอบการซอฟตแวร และผูใหบริการสาระเพื่อการศึกษารายใหม
ปจจุ บันวิ วัฒนาการด านเทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร ที่ เจริ ญ กาวหน าก อให เ กิด ประโยชนต อสัง คม ส ง ผลให มี การใช
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ ที่ตองการ ซึ่งรวมถึงการศึกษาที่เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการสรางคน โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรีย นการสอน การฝ กอบรม รวมทั้ง การถ ายทอดความรู โดยพัฒ นาบทเรีย น
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คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Aided Instruction : CAI) แบบเดิมใหเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ (Web
Based Instruction : WBI) หรือการเรียนการสอนผานบริการเว็บ เพจ สงผลใหเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกลกวาสื่ อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปกติ ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรี ยนไดตามตองการ โดยไมจํากัดเวลา สถานที่ เนนให
ผูเรียนเปนผูศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล คิดวิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถทํากิจกรรมการเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ทักษะใหตนเอง โดยสามารถทบทวนไดหลายครั้ง และผูเรียนที่ไมมีความมั่นใจ กลัวการตอบคําถาม ตั้งคําถาม ตั้งประเด็นการ
เรียนรูในหองเรียน มีความกลามากกวาเดิม เนื่องจากไมตองแสดงตนตอหนาผูสอนและเพื่อนรวมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เชน
E-mail, Webboard, Chat Room ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ถือเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายที่ไดวางไว ดังเชน สกินเนอร (D.F.
Skinner) ไดกลาววา “การศึกษาจะดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพไมได ถาเรายังไมสามารถแยกแยะเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุค คลของผู เรี ยนได” ประกอบกับ การใช เทคนิค วิธีการจั ดการเรียนการสอนที่ส งเสริม ทักษะการคิ ดวิเ คราะห คิ ด
สรางสรรค ที่สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) การเรียนรูที่ดีเกิด
จากการสรางพลังความรูในตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิดและนํา ความคิดของตนเองไปสรางสรรค
ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําใหเห็นความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผูเรียนสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นมาในโลกก็หมายถึงการสรางความรูในตนเองนั่นเอง (ทัศนา, 2554) ถือเปนการสอนแบบหนึ่งในหลาย ๆ แบบที่เชื่อวาจะ
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะในการทํางานหรือการแกไขปญหาในสถานการณจริง ชวยเสริมสรางความรับผิดชอบ
ความมีระเบียบวินัยในตนเองไดอยางดี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศุกราช 2551 ไดกําหนดทักษะเปนสมรรถนะสําคัญ ซึ่งสมรรถนะหรือ
ความสามารถ (Competency) ในด า นต า ง ๆ นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อการปฏิ บั ติ ง านของแรงงานในสถานประกอบการ
ประกอบดวยความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่รวมเรียกวา สมรรถนะ (Competency) ที่
ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนาทั้งความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจั กสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักการแกปญหาและ
ความขัดแยงตาง อยางเหมาะสมปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ปองกันตัวเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและสังคม ดังนั้น เพื่อใหครูและผูที่เกี่ยวของมีแนวทางในการเสริมสรางทักษาะชีวิตใหแกนักเรียนที่สอดคลองกับ
หลักสูตรและองคประกอบทักษะชีวิตที่องคการอนามัยโลกกําหนด
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีนโยบายมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมนําความรู กาวสูสากล ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยี โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักตามแนวทางของ
หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ที่มี ความยื ดหยุนใหสถานศึกษาวิ เคราะห กําหนดรายละเอีย ด
เนื้อหานํามาจัดรายวิชา ใหเปนหลักสูตรรายวิชาของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาไดจัดทําขึ้น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดพัฒนาและจัดทําหลักสูตรรายวิชา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วิชากราฟก
แอนิเมชันและการนําเสนอ เปนวิชาที่นําเสนอความรูพื้นฐานเรื่อง งานกราฟก การเขียนรูป การวาดรูปกราฟกขั้นพื้นฐาน การ
นําเสนอขอมูลดวยขอความ ประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว ดวยการใชโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ซึ่ง
เป นโปรแกรมที่ ใ ช ใ นการสร า งงานมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเป นอย า งมาก ในด า นการทํ า งานเกี่ ย วกั บ ภาพ เสี ย ง
ภาพเคลื่ อนไหว ไดอยางสมบูรณ ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูเ พื่อนําไปใชงาน จะตองมีความเขาใจสวนประกอบ คําสั่ ง
เครื่องมือ การตั้งคา และรายละเอียดตางๆของโปรแกรม รวมถึงการสรางชิ้นงานในแตละแบบที่มีขั้นตอนการทํา งานหลาย
ขั้นตอน มีเทคนิคและวิธีการที่ซับซอน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ป ระกอบไปดวยทฤษฎีและปฏิบัติ มีผูสอนเพียงคนเดียวตอผูเรียน 1 หองซึ่ง มี
จํานวน 50 คน ผูสอนหนึ่งคนจะตองใชเวลาแนะนําแกผูเรียนในเวลาที่จํากัด ในชวงแรกจะเปนการสอนแบบทฤษฎีกอน ผูสอน
ทําการสอนเนื้อหาด วยรู ป แบบการสอนแบบบรรยาย โดยอธิ บ ายเนื้อหาประกอบสไลด โ ดยผ านเครื่ องโปรเจคเตอร ห น า
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หองเรียน ผูเรียนสามารถอานทบทวนเนื้อหาจากในใบงานได สวนในการสอนแบบปฏิบัตินั้นผูสอนทําการสอนแบบบรรยาย
ประกอบกับการสาธิตดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานเครื่องโปรเจคเตอร เพื่อแสดงใหผู เรียนเห็นขั้นตอนการสาธิตตาง ๆ โดย
พบวาผูสอนจะตองหยุดรอผูเรียนที่ทําการปฏิบัติตามไมทันหรือเกิดความผิดพลาดขณะปฏิบัติตาม ซึ่งผูสอนจะตองตรวจดูและ
ชวยเหลือผูเรียน ทําการแกไขปญหาของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนดําเนินขั้นตอนตอไปได หรือทําการสาธิตในขั้นตอนทั้งหมดให
ผูเรียนดูอีกครั้ง แตดวยเวลาที่จํากัดในการเรียนแตละครั้ง เมื่อผูสอนทําการสาธิตอีกครั้งการปฏิบัติ ตามของผูเรียนจะเสร็จไม
ทันเวลาในคาบเรีย น และทําใหผูเรีย นบางคนเกิดความเบื่อหนาย เนื่องจากเห็นกระบวนการสาธิตที่ไม ตอเนื่อ ง จากขอมู ล
ดังกลาวในเบื้องตน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนต่ําไปดวย และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2556 ที่ผานมา พบวาในการเรียนแบบปฏิบัติแตละครั้งมีคะแนนต่ํากวาการเรียนแบบทฤษฎี และเมื่อถึงเวลาที่
จะตองสอบเก็ บคะแนนภาคปฏิบัติของผูเ รียนนั้นมีค ะแนนต่ํากวาการสอบภาคทฤษฎี และตองสอบซอมผูเรี ยนจํานวนมาก
จนกวาผูเรียนจะสอบผาน
ผลการเรียนวิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2556

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่สอบผานดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ
จากภาพที่ 1 พบวา จํานวนผูเรียนมีผลการเรียนในการสอนแบบปฏิบัตินอยกวาการสอนแบบทฤษฎี ดวยเหตุผลที่
กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น
เพื่อลดปญ หาตางๆ ที่ไดกล าวมา และเพื่อใหผูเรียนแตละคนสามารถสรางความรูผานกระบวนการคิด มีทักษะ และลงมื อ
ปฏิบัติดวยตนเอง อีกทั้งยังเปนการฝกทบทวนใหแกผูเรียน มุงสรางใหผเู รียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2.2 เพื่ อหาประสิท ธิภ าพของบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิช ากราฟกแอนิเ มชั นและการ
นําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่พัฒนาขึ้น
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1617

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

2.3 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ
วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่
พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชัน
และการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1dประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอที่
พัฒนาขึ้นมีคา 80/80 ตามสูตร E1/E2
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟก
แอนิเมชันและการนําเสนอที่พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3dความพึงพอใจของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชัน
และการนําเสนอ ที่พัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑพึงพอใจมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 การศึกษาโครงสรางหลักสูตร ศึกษาโครงสรางหลักสูตรราย วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดั บชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สภาพรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1หนวยกิต เวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และกําหนดเคาโครงเนื้อหา เปาหมาย และความตองการ กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รายวิชากราฟกแอนิ เมชั นและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
จํานวน 1 หนวยกิต
4.2 กําหนดออกแบบบทเรียน การทดลองการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design (มนตชัย, 2554) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองใชแบบแผนการทดลองวิธี One Group Pretest Posttest Design
กลุม
กลุมทดลอง (E)

ทดสอบกอนเรียน
O1

วิธีการเรียน
X

โดยที่

ทดสอบหลังเรียน
O2

E หมายถึง กลุมทดลอง
X หมายถึ ง บทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนตามฐานสมรรถนะ วิช ากราฟ กแอนิ เมชันและการนํ าเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
O1 หมายถึง คะแนนสอบกอนเรียน
O2 หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียน
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4.3 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
4.3.1 ประชากร คือ นั กเรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 4 โรงเรีย นมั ธยมวั ด หนองแขม ที่ เ รีย นวิ ช ากราฟ ก
แอนิเมชันและการนําเสนอ จํานวน 40 คาบ ในปการศึกษาที่ 2/2557
4.3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จํานวน 50 คน ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง
4.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้วางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการตาง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินผล เพื่อให
เครื่องมือสามารถนําไปใชได จริงดั งนั้น วิจัยนี้ จะใช รูปแบบดําเนินงาน ADDIE Model (มนตชั ย, 2548) เพื่อใหการสราง
เครื่องมือสําเร็จตามเปาหมาย
Analysis

Implementation

Evaluation

Design

Development

ภาพที่ 1 แผนภาพ ADDIE Model
4.4.1 การศึกษาโครงสรางหลั กสูต ร ศึ กษาโครงสร างหลั กสู ต รราย วิ ชากราฟ กแอนิเ มชันและการนํ าเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สภาพรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต เวลาเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และกําหนดเคาโครงเนื้อหา เปาหมาย และความตองการ กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.4.2 การศึกษาหลั กการวิ เ คราะห เ นื้ อหาวิ ช า หลั กเกณฑ การรวบรวมเนื้ อหาที่เ กี่ ย วข องกั บรายวิ ช า จาก
แหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสาร ตํารา วิธีการรวบรวมเนื้อหาในลักษณะของแผนภูมิปะการัง หลักการเขียนเนื้อหาให
สอดคล องกั บวั ต ถุป ระสงคข องบทเรี ย น หลักการประเมินหั วข อสํ าคัญ การจัด ลํ าดั บ ความสั ม พันธ ของเนื้ อหาด วยการใช
Network Diagram ใหเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนอยางเปนระบบ โดยแบงเนื้อหาเปน 3 บทเรียน คือ 1) หนวยที่ 3
งานสรางสปอรตไลทสองขอความ 2) หนวยที่ 4 งานสรางการดอวยพร 3) หนวยที่ 5 งานสรางดอกไม
4.4.3 ประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง และวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหัวขอ นําเนื้อหาและ
วัต ถุ ป ระสงค เชิ ง พฤติกรรมเสนอผู เชี่ ย วชาญทํ าการตรวจสอบและประเมิ น จากนั้ นนํ าไปปรั บ ปรุ งตามข อเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปสรางสื่อการสอน
4.4.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยสรางขอสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก ที่มีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว จํานวน 21 ขอ นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทานตรวจสอบความ
เหมาะสม เพื่อวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC)
4.4.5 นําแบบทดสอบมาทดลองใช กับนั กเรี ยนมั ธยมศึกษาป ที่ 4 จํา นวน 50 คน นํ าคะแนนมาวิเคราะหห า
คุณภาพของขอสอบ โดยวิเคราะหความยากงาย คาอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.200.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏวามีขอสอบที่ผานเกณฑทั้งหมด 18 ขอ
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4.4.6 วิ เ คราะห ค า ความเชื่ อมั่ นของแบบทดสอบ โดยใช สู ต ร KR-20 ผลวิ เ คราะห ค าความเชื่ อมั่ น ของ
แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 0.72 แสดงวาแบบทดสอบนี้มีความเชื่อมั่นในระดับเกณฑที่เหมาะสม สามารถนําไปใชกับ
ผูเรียนได จากนั้นนําแบบทดสอบที่ไดไปสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4.4.7 พัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรมตาง ๆ ดังนี้
ก) โปรแกรม Adobe Captivate 8 ใชในการบันทึกขั้นตอนการสรางชิ้นงานตาง ๆ
ข) โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ใชในการทดลองการสรางชิ้นงาน
ค) Edmodo เครือขายสังคมออนไลนสําหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่
มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดตอสื่อสาร ทํางานรวมกัน แบงปนเนื้อหา สามารถเขาถึงการบาน สมุดเกรด
ง) Edpuzzel เว็ บ แอปพลิ เ คชันสํ าหรับ การสรางสื่ อการเรี ยนการสอนซี่ ง อยูใ นรู ป แบบบวิ ดีโ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการตัดตอวิดีโอ การแทรกคําถามคั่นระหวางการดูวิดีโอ
4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.5.1 ผูวิจัยนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ที่
พัฒนาเรียบรอยแลว รวมทั้งแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปติดตั้งบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ผานชุด
เครื่องมือ Edmodo และ Edpuzzle
4.5.2 ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาบทเรียนผานสื่อการสอน ใหกับผูเรียนกลุมตัวอยาง

ภาพ 2 การใชงานใน Edpuzzle
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ภาพที่ 3 หนาจอแสดงแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ใน Edmodo
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินความคิดเห็นอยูใน
ระดับดี โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.49 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.40 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
5.2 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินอยูในระดับมาก โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.38 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
5.3 ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน มีคาเทากับ 8.40 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 15.37 (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบ 2 ครั้ง จึงสรุปไดวา
ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของผูเ รีย น หลัง เรี ยนสู งกวากอนเรี ยน อย างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 ซึ่ งสอดคลองกั บ
สมมุติฐานที่ตั้งไว
5.4 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจหลังใชสื่อการสอนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชา
กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ จํานวน 50 คน พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.59 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.59 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ที่มีตอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิช า
กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี
6.2 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ที่มีตอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิช า
กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี แตควรปรับปรุงเรื่องเสียงดนตรีใหมีความลงตัว
และนาสนใจ
6.3 ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนจากสื่อการสอนดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนตามฐานสมรรถนะ วิช ากราฟ ก
แอนิเมชันและการนําเสนอ มีผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ้น เพราะชวงอายุมีผลตอการใชเทคโนโลยี และสนใจอยากเรียนรู
6.4 ผลความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ
พบวา มีความพอใจอยูในระดับมากที่สุด
7. ขอเสนอแนะการวิจัย
7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
7.1.1 ควรเพิ่มสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอที่มี
ลักษณะปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากกวานี้ เพื่อใชเปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
7.1.2 ควรมีการนําเสนอเนื้อหาแบบสรุปไวทายบทเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาเนื้อหาในการเรียนดูงายและเขาใจ
มากยิ่งขึ้น
7.1.3 ควรมีแบบฝกหัดทายบทเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจของผูเรียน
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการใชรูปแบบในการนําเสนอแบบอื่น เชน เปนกรณีศึกษา จําลองเหตุการณตาง ๆ หรือจากบทบาทสมมติ
8. เอกสารอางอิง
มนต ชัย เทีย นทอง. (2548). ระเบียบวิธี วิจั ยทางคอมพิว เตอรศึ กษา (พิ มพค รั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แดเน็กซ อินเตอร คอร
ปอเรชั่น.
มนตชัย เทียนทอง. (2554). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร (พิมพครั้งที่ 3). ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา.
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
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การวิจยั นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
และ 2) ศึกษาผลการใชศูนยการเรียนรูภูมิป ญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนส มโอ กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย คื อ
เกษตรกรที่ปลูกสมโอ และปราชญชาวบานที่อยูในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน
ซึ่งได มาจากการสุม อยางงาย เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัย คื อ แบบสอบถามความคิด เห็นของเกษตรกรชาวสวนส มโอที่มีต อ
ศูนยการเรียนรูฯ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา
1. ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐมที่สรางขึ้น มีองคประกอบ 3 ดาน
คือ 1) ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเนื้อหา
ที่นําเสนอ สื่อการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตาม
การเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดานผลลัพธ คือ ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ
2. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
ในภาพรวม พบวา เกษตรกรเห็นดวยอยางมากที่สุดตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61
คําสําคัญ: ศูนยการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น เกษตรกรชาวสวนสมโอ
Abstract
The purpose of this research were to : 1) develop integrated local wisdom learning center for
pomelo grower of Nakhon Pathom province, 2) study the opinion of pomelo grower about integrated
local wisdom learning center for pomelo grower of Nakhon Pathom province. Research sample was 20
pomelo grower of Nakhon Pathom province derived by sample random sampling. The research instrument
was questionnaire. Data were analyzed with mean and standard deviation.
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The findings of this research were as follows:
1. There are 3 elements of integrated local wisdom learning center for pomelo grower of Nakhon
Pathom province: 1) input consist of objective, administration management, personal, target group, area,
content, and learning media, 2) process consist of learning management program, learning activity, follow
up learning, and evaluation, and 3) output is the opinion of pomelo grower about integrated local wisdom
learning center.
2. The opinion of pomelo grower had overall opinions at the highest level towards the learning
center.
Keywords: learning center, local wisdom, pomelo grower
1. บทนํา
การปฏิรูปการศึกษามุงเนนตามปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลสามารถที่จะเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตได โดยมีทั้งปจจัยเกื้อหนุนทั้งทางตรงและทางออม คือ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิตเปนศูนยรวมหรือศูนยกลางของความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เปนเสมือนหองปฏิบัติการของ
การเรียนรู มีประโยชนทั้งในแงการกระจายโอกาสทางการศึกษา การใหการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นจึงมีประโยชนตอ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ซึ่งอาจกลาวไดวาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งที่มีผลตอ
การสรางกระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่ยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ไดกลาวถึงแหลงเรียนรูวาเปนแหลงที่ใหขอมูลขาวสาร ความรู
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อขยายประสบการณของนักเรียน และเชื่อมโยงสูการใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนอาจเรียนรู
รวมกั บเพื่ อนตามกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อเรี ยนรูด วยตนเองจากแหล งเรี ยนรู ตามความสนใจ โดยผูส อนสามารถนํ า
แหลงเรียนรู ในชุม ชนมาใชในการเรี ยนการสอนเพื่อใหนักเรี ยนและครูมี ความรูเ กี่ยวกับชุม ชน และสามารถนํ าความรูจาก
โรงเรียนมาใชกับชุมชน ในชีวิตจริง และนําความรูจากชุมชนกลับมาศึกษายังชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนการ
สอนใหกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งยังทําใหบทเรียนนาสนใจอีกดวย เพราะเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางจริงจัง (ลัดดา ศุขปรีดี,
2523) ทั้งนี้การจัดศูนยการเรียนรูในโรงเรียนสามารถใชเปนแหลงเรียนรูที่ครูผูสอนสามารถบูรณาการภูมิปญาทองถิ่นที่อยูใน
ชุมชนของสถานศึกษามานําเสนอไวไดอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชนได
การจั ด ศู นย ก ารเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความตระหนั กว า การเรี ย นรู ทุ กสิ่ ง มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันในชีวิต ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู นอกจากนี้จะทําใหเห็นกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ
โดยอาจนําความรู ปญหา และประสบการณตาง ๆ ที่อยูในชุมชนมาเปนสาระในการเรียนรู ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรั ก
ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ดังนั้นการบูรณาการภู มิปญญาในทองถิ่นในศูนยการเรียนรูจึงเปนสิ่งที ่ชวยตอบสนอง
ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางยิ่ง
ในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน เปนเขตพื้นที่ของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 2 ซึ่ ง มี ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นที่ สํ าคั ญ คื อ การปลู ก ส ม โอ เป นผลไม เ ศรษฐกิ จที่ ขึ้ นชื่ อของจั ง หวั ด นครปฐม เนื่ องจากมี
เอกลักษณเฉพาะตัวโดดเดนในเรื่องของรสชาติและพันธุ โดยเฉพาะสมโอนครชัยศรี ทั้งนี้บริเวณที่ปลูกสมโอนครชัยศรีเปนที่
ราบลุมของลุมแมน้ํานครชัยศรี ในมณฑลนครชัยศรีซึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการปลูกสมโอ สมโอนั้นมีจุดกําเนิดที่
ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน ในปใดไมแนชัด แตในป พ.ศ. 2485 เกิดน้ําทวมใหญ หลังจากน้ําทวมลดลง ไดมีการนํา
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

กิ่งพันธุ สมเขียวหวานมาปลูก และในกิ่งพันธุสมเขียวหวาน ดังกลาว มีสมโอทองดีติดมาดวย 1 กิ่ง แลวคอยๆ ปลูกขยายมาถึง
อําเภอ สามพราน อําเภอนครชัยศรี ตามลําดับ ปจจุบันมีการสงขายออกทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นการพัฒนาที่
ถูกตองควรมาจากผูที่อยูในทองถิ่น โดยเนนการนําภูมิปญญาของทองถิ่นและองคความรูเดิมมาใชเปนฐานรากในพัฒนาและ
การปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อใหเ กิดการพัฒนาที่ถูกตองและยั่งยืนเพราะความรู เหลานี้ไดมาจากทองถิ่ นโดยแทจริงซึ่งผานการ
พิสูจนแลววาเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและสังคม และสามารถนําไปสในการถายทอดเรียนรูอยางเปนระบบ
ดังนั้นการสืบสานและคงไวซึ่งภูมิปญญาเกี่ยวกับเรื่อง สมโอ คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยและพัฒนาศูนยการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอยอดองคความรูเรื่อง
สมโอจากภู มิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเพื่อเปนการจั ดการความรู ภูมิ ปญญาทองถิ่ นอันจะเกิด ประโยชนต อการเรียนรูของ
ชาวสวนสมโอในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการปลูกสมโอไดตรงตามความตองการตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อสรางศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อศึกษาผลการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวศูนยการเรียนรู
ศูนยการเรียนรู เปนแหลงความรูซึ่งบริการความรู เปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู และใหขาวสารแกกลุมเปาหมาย
ของศูนยการเรียนรู โดยเปนศูนยกลางการเรียนรูที่จัดขึ้นใหสมบูรณในตัวเอง ผูเรียนมีโอกาสในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
ดวยตนเอง หรือการสงเสริมจากกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่แตกตางกัน (สมชัย วรานุกุลรักษ,
2545) โดยศูนยการเรียนรูจําแนกได 4 ประเภท ดังที่ บุญเกี้อ ควรหาเวช (2542) ไดกลาวไวดังนี้
1. ศูนย การเรี ยนรู แบบเอกเทศ เป นศูนยการเรีย นรูที่ แยกเป นอิ สระจากหองเรียน มี ลักษณะเปนหอง
เอกเทศ ประกอบดวยวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมอยูในหอง
2. ศูนยการเรียนรูในหองเรียน เปนการดัดแปลงหองเรียนในธรรมดาโดยจัดเปนศูนยวิชาตางๆ ตามผนัง
หองเรียน มีสื่อการสอนหรือกิจกรรตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ
3. การสอนแบบศู นย การเรี ยนรู เปนการเปลี่ย นแปลงหองเรียนธรรมดาใหเ ปนศูนย กิจกรรมที่ ผูเ รีย น
สามารถปฏิบัติรวมกันภายในศูนย และสามารถประเมินผลงานของตนเองไดตามประสบการณและเนื้อหาที่ผูสอนกําหนดไวให
โดยบูรณาการใหสื่อประสมกระบวนการกลุม
4. ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลทุกวัยเขาศึกษาหาความรูได ผูเรียนตาม
โปรแกรมการสอนที่จัดในรูปของชุดการสอนรายบุคคลโดยมีผูสอนเปนที่ปรึกษาและผูประสานงาน การเรียนในศูนยการเรียนรู
ประเภทนี้จะไมกําหนดระยะเวลาและระดับขั้นของผูเรียน
นอกจากนี้ เพ็ญณี แนรอท และคณะ (2546) ไดจําแนก ศูนยการเรียนรูในแนวการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ไว 2 ลักษณะ คือ ศูนยการเรียนรูที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเปนศูนยการเรียนรูที่ไมไดจัดขึ้นโดย
หนวยงานของรัฐ แตเปนสถานศึกษาทีม่ ุงพัฒนากลุมเปาหมายใหไดความรูและทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ มุงใหผูเรียนได
ขัดเกลาจิตใจ หรือเนนการใหอํานาจเพื่อผูเรียนจะสามารถคิดวิเคราะหซึ่งนําไปสูการมีเสรีภาพทางความคิด สวนมากจัดโดยไม
หวังผลกําไร และมักมีรูปแบบการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดและปรัชญาสําคัญๆ เชน โรงเรียนอนุบาลบานรัก สันติอโศก
โรงเรียนหมูบานเด็ก บานเรียน (โฮมสตูล) สวนศูนยการเรียนรูอีกประเภทหนึ่ง คือศูนยการเรียนรูที่จัดประสบการณการเรียนรู
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ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่สงเสริมดานการปฏิบัติกิจกรรมควบคูไปกับ
การเสริ มสร างทั ศนคติที่ ดี ตอประสบการณ ที่ ได รั บ มี ลักษณะสํ าคั ญ คือ สวนใหญ เป นศูนย การเรี ย นรู ที่ เกิ ด ตามธรรมชาติ
หมายถึง เปนความตองการการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนโดยแทจริง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่ผูเรียนเปนกลุมที่กําลังเผชิญปญหา
บางอยาง หรือสถานการณแวดลอมเปนบริบทที่ผูเรียนประสบโดยตรง โครงสรางของศูนยการเรียนรูจึงไมตายตั วอาจจัดการ
เรียนการสอนกันโดยองคกรชุมชน หรือมีผูนําตามธรรมชาติเปนแกน กลุมลักษณะนี้จึงเปนแหลงเรียนรูที่มีพ ลังในตนเอง คือ
สามารถสงผลตอการพัฒนาบุคคลและสังคมอยางเห็นไดชัด เชน เสถียรธรรมสถาน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระ
ธาตุทวิภุญชัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จังหวัดเชียงใหม สถาบันอบรมผูนําของมูลนิธิจําลอง ศรีเมือง หอดูดาว ศูนยฝกอาชีพทํา
หัวโขนชุมชนวัดเทพากร เปนตน
องคประกอบของศูนยการเรียนรูของศูนยวิทยาการสําหรับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน มี 3 องคประกอบ คือ
โครงสรางองคกร การจัดพื้นของศูนยการเรียนรู และรูปแบบการใหบ ริการในศู นยการเรี ยนรู (ดวงสุด า แสงสุด า, 2542)
นอกจากนี้ อรพรรณ พรสีมา (2542) ไดกลาวถึง องค ประกอบของศูนยการเรียนรู ควรประกอบดวย 8 องคประกอบ คื อ
บุคลากร การจัดพื้นที่ งบประมาณ สื่อและอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม ทั้งทางดาน
กายภาพและสังคมภาพ การจัดการเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ การประสานในศูนยการเรียนรู และการติดตามและประเมินการ
ดําเนินงาน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญา หมายถึง องคความรู ความเชื่อ ความสามารถของคนในทองถิ่น ที่ไดจากการสั่งสมประสบการณและ
การเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเปนองครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบงได 5 ประเภท คือ
1. ภูมิปญญาพื้นบ าน เปนองคความรู ความสามารถและประสบการณ ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา เป น
ความสามารถและศักยภาพในเชิงการแกปญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนตอไป เพื่อการดํารงอยูข องเผาพันธุ
จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผาพันธุหรือเปนวิถีชีวิตของชาวบาน
2. ภูมิปญญาชาวบาน เปนวิธีการปฏิบัติของชาวบาน ซึ่งไดมาจากประสบการณ แนวทางแกปญหาแตละ
เรื่อง แตละประสบการณ แตละสภาพแวดลอม ซึ่งจะมีเงื่อนไขปจจัยเฉพาะแตกตางกันไป นํามาใช แกไขปญหาโดยอาศั ย
ศักยภาพที่มีอยูโดยชาวบานคิดเอง เปนความรูที่สรางสรรคและมีสวนเสริ มสรางการผลิต หรือเปนความรูของชาวบานที่ผาน
การปฏิบัติม าแล วอยางโชกโชน เป นสวนหนึ่ง ของมรดกทางวั ฒนธรรม เปนความรู ที่ปฏิบั ติได มีพลัง และสํ าคัญ ยิ่ง ช วยให
ชาวบานมีชีวิตอยูรอดสรางสรรคการผลิตและชวยในดานการทํางาน เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ มีเหตุ มีผลในตัวเอง
3. ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคน ผานกระบวนการศึกษา สังเกต
คิดวาวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปนองคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดวาเปนพื้นฐาน
ขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหาจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญา
ทองถิ่ นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสั งคม ชุมชนและในตัวผูรูเอง จึง ควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
4. ภู มิ ป ญ ญาไทย หมายถึ ง องค ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะของคนไทยที่ เ กิ ด จากการส ง เสริ ม
ประสบการณที่ผานกระบวนการการเลือกสรร เรียนรูปรุงแตงและถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิต
ของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวาง คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต เปนเรื่องของการ
แก ไขป ญหา การจั ดการ การปรั บตั ว การเรี ยนรูเ พื่ อความอยู รอดของบุ ค คล ชุ ม ชนและสัง คม เป นแกนหลั กหรื อ
กระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเรื่องตาง ๆ มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

1626 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

การปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา มีวัฒนธรรมเปนฐาน ไมใชวิทยาศาสตร มีบูรณาการสูง มีความเชื่อมโยงไปสู
นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ปลูกสมโอ และปราชญชาวบานที่อยูในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี และอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
2) กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ปลูกสมโอ และปราชญชาวบานที่อยูในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี และ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย โดยเปนเกษตรกรหรือปราชญชาวบานที่กําลัง
ปลูกสมโอหรือเคยปลูกสมโอหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกสมโอ ในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
2) ตัวแปรที่ตาม คือ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวน
สมโอ จังหวัดนครปฐม
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1) ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ
จังหวัดนครปฐม
4.4 สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังรายละเอียดตอไปนี้
4.4.1 ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
ผูวิจัย ดํ า เนินการศึ กษาความต องการในการพั ฒ นาศู นยการเรี ย นรูภู มิ ป ญ ญาทองถิ่ น สํ าหรับ เกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับศูนยการเรียนรู แลวจึงสรางประเด็นสนทนากลุมเพื่อศึกษา
ความตองการในการสรางศูนยการเรียนรูฯ โดยเชิญนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการสรางศูนย
การเรียนรู ปราชญชาวบาน เกษตรกรผูปลูกสมโอ จํานวน 12 ทาน มาสนทนากลุมรวมกันแลวจึงนําผลการสนทนากลุม ไป
สรางตนแบบศูนยการเรียนรูฯ ในขั้นตอนตอไป
ผูวิจัย ดําเนินการสร างตนแบบศูนยการเรียนรู ภูมิป ญญาท องถิ่ นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสม โอ จั งหวั ด
นครปฐม โดยนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางตนแบบของศูนยการเรียนรูฯ ซึ่ง
ตนแบบของการสรางศูนยการเรียนรูฯ ที่ไดในขั้นตอนนี้ คือ องคประกอบของศูนยการเรียนรู ประกอบดวยองคประกอบ 3
ดาน คือ 1) ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย วัตถุประสงคหรือเปาหมายของศูนย การบริหารจัดการการเรียนรู บุคลากรที่
เกี่ยวของ กลุมเปาหมายหรือผูใชประโยชน การจัดพื้นที่ภายในศูนย เนื้อหาที่นําเสนอ สื่อการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน
ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตามการเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดาน
ผลลัพธ ประกอบดวย ความรู และความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ
จากนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอตนแบบศูนยการเรียนรู ฯ ตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตนแบบศูนยการเรียนรู
ดวยการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการสรางศูนยการเรียนรู ปราชญชาวบาน เกษตรกร
นักวิชาการ ซึ่งผลการรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนา พบวา 1) ในดานเนื้อหาที่นําเสนอ ควรตรวจสอบ
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ความถูกตองของเนื้อหาทั้งความครบถวน ครอบคลุม และความเปนปจจุบันของเนื้อหาทุกหัวขอ 2) ในดานการจัดพื้นที่การ
นําเสนอ ควรจัดลําดับการนําเสนอตามหัวขอของกระบวนการปลูกสมโอตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนถึงการแปรรูปผลผลิต 3)
ในดานการบริหารจัดการ ควรจัดใหศูนยการเรียนรูเปนศูนยกลางในการเรียนรูรวมกันระหวางทายาทเกษตรกรรวมถึงลูกหลาน
เกษตรกรในพื้ นที่และใกลเคี ยงสามารถเขามาเรียนรูภ ายในศูนยการเรียนรูได และมีผูเชี่ยวชาญในการใหคํ าปรึกษาและให
ความรู แ กผู รั บ บริ การ 4) ในด านการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ควรจัด กิ จกรรมให ผูเ รี ย นได เรี ย นรูจากศู นยการเรี ย นรู โ ดย
บูรณาการในรายวิชาที่เหมาะสม โดยใหผูสอนพิจารณาจากสาระการเรียนรูในรายวิชาตางๆ และจัดกิจกรรมใหเยาวชนที่อยูใน
โรงเรี ย นและพื้ นที่ ใ กล เ คี ย งสามารถใช ป ระโยชน จากศู นย การเรี ย นรู ร ว มกั น ได จากนั้ นผู วิจั ย จึ ง ปรั บ ปรุ ง ต นแบบศู น ย
การเรียนรูฯ ใหถูกตองสมบูรณกอนนําไปสรางศูนยการเรียนรูเพื่อทดลองใชตอไป
การศึกษาผลการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐมนั้น ผูวิจัย
ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ในเขตอําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพรานเพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม โดยติดตอประสานงานหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือก และลงพื้นที่เพื่อสํารวจและศึกษาขอมูล
พื้นฐานที่นําไปใชในการสรางศูนยการเรียนรู จัดประชุม ชี้แจงการดําเนินงานกับคณะทํางานศูนยการเรียนรู แลวจึงดําเนินการ
สรางศูนยการเรียนรูตามระบบที่พัฒนาขึ้น โดยไดทดลองใชศูนยการเรียนรูตามกระบวนการที่กําหนดไว โดยสอบถามความ
คิดเห็นของเกษตรกรดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
4.4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอรูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม
แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีลักษณะเปนมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) โดยผูวิจัย
ไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยอยางมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยอยางมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง ไมเห็นดวย
ทั้งนี้ไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2545)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง เห็นดวยอยางมากที่สุดตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ
ที่พัฒนาขึ้น
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง เห็นดวยอยางมากตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ
ที่พัฒนาขึ้น
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
เห็นดวยปานกลางตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ
ที่พัฒนาขึ้น
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
เห็นดวยนอยตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ
ที่พัฒนาขึ้น
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
ไมเห็นดวยตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ
ที่พัฒนาขึ้น
สําหรับ ในการสรางและพั ฒนาเครื่องมื อ ผู วิจัยดําเนิ นการศึ กษาแนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูฯ เพื่อวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถาม จากนั้นจึ งสรางขอคําถามให
ครอบคลุ ม การประเมิ น รวมทั้ ง สิ้ น จํ านวน 19 ข อ แบ ง ออกเป นด านเนื้ อหา ด านการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ด า น
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สภาพแวดลอมและสถานที่ และด านการบริห ารจั ดการ แล วจึง นําแบบสอบถามเสนอต อผูเ ชี่ยวชาญเพื่ อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ภาษาที่ใ ชและความตรงเชิง เนื้อหา (content validity) เพื่อหาคาดัชนีค วามสอดคลองระหว างข อ
คําถามกับจุดประสงค (IOC) โดยผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) มีคาระหวาง 0.671.00 จึงปรับปรุงข อคําถามในด านภาษาใหมีค วามเหมาะสมและมีความถู กตอง และจั ดทําแบบสอบถามฉบับสมบูร ณเพื่ อ
นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.5 วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการดําเนินการทดลอง มีการจัดเวทีทําความเขาใจในเรื่องงานวิจัยรวมกับชุมชน สถานศึกษา และปราชญ
ชาวบาน เพื่อกําหนดแนวทางในการใชศูนยการเรียนรูฯ รวมกันระหวางสถานศึกษา เกษตรกร และชุมชน และประสานงาน
กับผูเกี่ยวของที่ดําเนินการทดลองใชศูนยการเรียนรูฯ คือ โรงเรียนวัดดอนหวาย อําเภอนครชัย ศรี จังหวัดนครปฐม มีการ
ดําเนินการแนะนําการใชศูนยการเรียนรูฯ ใหแกกลุมตัวอยาง สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ
และสอบถามขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุงศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความสมบูรณตอไป
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสรางศูนย การเรียนรูฯ พบว า ศูนยการเรียนรูฯ ประกอบดวย 3 องค ประกอบ ดั งนี้ 1) ปจจัย นําเข า
ประกอบดวย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเนื้อหาที่นําเสนอ สื่อการเรียนรู
2) การดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตามการเรียนรู การประเมินผล
3) ผลลัพธ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ โดยแตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี้
1. ปจจัยนําเขา คือ ทรัพยากรตางๆ ที่เปนองคประกอบที่จําเปนของศูนยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงค
การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเนื้อหาที่นําเสนอ สื่อการเรียนรู
1.1 วัตถุป ระสงค คือ เปาหมายของศู นยการเรียนรูที่กําหนดไวเพื่อใหผูเ ขารับบริการเกิดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปลูกสมโอและสรางเจตคติที่ดีในการสืบทอดการปลูกสมโอใหแกทายาทและลูกหลานเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขต
พื้นที่จังหวัดนครปฐม
1.2 การบริหารจัดการ คือ รูปแบบของการจัดกระบวนการของศูนยการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมี
การวางแผน การจัดกิจกรรม การควบคุม และการติดตามการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
1.3 บุคลากร คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูฯ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและครูใน
สถานศึกษาที่ศูนยการเรียนรูจัดตั้งอยู ตัวแทนทายาทเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร และผูเชี่ยวชาญดานศูนยการเรียนรู ที่ทํา
หนาที่ควบคุมการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
1.4 กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรผูปลูกสมโอ ทายาทของเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
1.5 การจัดพื้นที่ คือ การจัดสรรพื้นที่สําหรับนําเสนอเนื้อหาภายในศูนยการเรียนรู ซึ่งประกอบด วยการจัดวาง
ปาย สื่อการเรียนรู วัสดุ อุปกรณตางๆ การออกแบบพื้นที่ใชสอยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายใน
ที่เหมาะสม
1.6 ขอบเขตเนื้อหาที่นําเสนอ คือ ขอมูลหรือเนื้อหาที่นําเสนอในสวนตางๆ ของศูนยการเรียนรู ซึ่งไดมาจาก
แหลง ขอมู ลที่เ ปนลายลักษณอักษร และภูมิป ญญาทองถิ่ นจากเกษตรกรที่เ ปนผู เชี่ย วชาญเกี่ย วกับ ปลูกสมโอ โดยมีเ นื้อหา
ครอบคลุมทุกเรื่องที่สําคัญของการปลูกสมโอของจังหวัดนครปฐม
1.7 สื่อการเรียนรู คือ วัสดุ อุปกรณ กิจกรรมต างๆ ที่จัดไว ในศูนยการเรียนรูเพื่อใหผูเขารั บบริ การสามารถ
เรียนรูไดตามวัตถุประสงค โดยถายทอดเนื้อหา ขอมูลผานสื่อตางๆ ที่เปนตัวกลางในกระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูรับบริการ
สามารถเขาใจเนื้อหาที่ถายทอดไดอยางถูกตอง
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2. การดําเนินงาน คือ กระบวนการในการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว คือ การจัดโปรแกรมการเรียนรู การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู การติด ตามการเรียนรู และการประเมินผล ซึ่ งกระบวนการดั งกล าวมีลั กษณะตามขั้นตอนของการ
เรียนรูที่เหมาะสมโดยเปนการเรียนรูตามอัธยาศัยภายใตปจจัยนําเขาที่กําหนดไว
2.1 การจัดโปรแกรมการเรียนรู คือ การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรุป และการ
ประเมินผลเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูมีคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุป กรณ สภาพแวดลอม
ภายในศูนยการเรียนรูใหพรอมใชงาน
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ การจัดกระบวนการที่ใหผูชมเกิดการเรียนรูจากการคนหาความรูดวยตนเอง
จากศูนยการเรียนรูตามความสนใจ โดยมีการเตรียมสาระ เนื้อหา สื่อการเรียนรูไวอยางหลากหลาย ซึ่งมีผูเ ชี่ยวชาญทําหนาที่
อํานวยความสะดวกและใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียน
2.3 การติด ตามการเรีย นรู คือ การติด ตามหลัง จากผูเ ขาชมศูนยการเรีย นรู รวมกิจกรรมแลวโดยสามารถ
ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นเพื่อใหผูเรียนรูสะทอนความคิดเห็น ความรูสึกหลังจากเยี่ยมชม
2.4 การประเมินผล คือ การทดสอบหรือการประเมินผลการเรียนรูที่ผูเขารับบริการของศูนยการเรียนรูไดรับการ
พัฒนาทั้งในดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
3. ผลลัพธ เปนผลที่ตองการใหผูใชบริการศูนยการเรียนรูบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ความคิดเห็นที่มีตอ
ศูนยการเรียนรูเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาศูนยการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.1 ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรู คือ การศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอศูนยการเรียนรูในดาน
ตางๆ เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาศูนยการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
4. ขอมูลปอนกลับ หมายถึง การควบคุมการดําเนินงานของศูนยการเรีย นรูใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยนําขอดี
และขอจํากัดที่ไดรับจากทุกองคประกอบไปปรับปรุงศูนยการรียนรูฯใหมีคุณภาพตอไป
5.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ
จังหวัดนครปฐม
ผลการสอบถามความคิ ด เห็ นเกี่ย วกับ รู ป แบบศูนย การเรีย นรู ภูมิ ป ญญาท องถิ่ นสํ าหรับ เกษตรกรชาวสวนส ม โอ
จังหวัดนครปฐมของเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยาง ดังตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอไปนี้
ดาน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็น
เนื้อหาขอมูล
4.65
0.63
เห็นดวยอยางมากที่สุด
การออกแบบจัดการเรียนรู
4.63
0.62
เห็นดวยอยางมากที่สุด
สภาพแวดลอมและสถานที่
4.59
0.62
เห็นดวยอยางมากที่สุด
การบริหารจัดการ
4.66
0.57
เห็นดวยอยางมากที่สุด
รวม
4.63
0.61
เห็นดวยอยางมากที่สุด
จากตาราง พบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
เกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมเห็นดวยอยางมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.61 โดยดานการบริหารจัดการ อยูในลําดับสูงสุด โดยมีค าเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
รองลงมาคือ ดานเนื้อหาขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ดานการออกแบบจัดการเรียนรู มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 และดานสภาพแวดลอมและสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในลําดับสุดทาย
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6. สรุปผลการวิจัย
1) ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม มีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1)
ดานปจจั ยนําเข า ประกอบด วย วัต ถุประสงค การบริห ารจั ดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจั ดพื้นที่ ขอบเขตเนื้อหาที่
นําเสนอ สื่อการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
ติดตามการเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดานผลลัพธ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ
2) ความคิด เห็ นของเกษตรกรที่มี ต อ ศู นย การเรี ย นรูภู มิ ป ญ ญาท องถิ่น สํ าหรับ เกษตรกรชาวสวนส ม โอ จั ง หวั ด
นครปฐม ในภาพรวมเห็นดวยอยางมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ เนื้อหามีความครอบคลุมทุกดานของเรื่องสมโอนครปฐม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานที่ตกแตงมีความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82
การเปด ปดชวงเวลามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68
7. อภิปรายผลการวิจัย
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม มีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1)
ดานปจจั ยนําเข า ประกอบด วย วัต ถุประสงค การบริห ารจั ดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจั ดพื้นที่ ขอบเขตเนื้อหาที่
นําเสนอ สื่อการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
ติดตามการเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดานผลลัพธ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ พจนีย สวัสดิ์รัตน (2550) ที่กลาววา ในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนนั้นควรมี
องคประกอบทั้งดานการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต เติมเต็มการดําเนินชีวิตสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน เปนการเสริมฐานคิดใหมีความมั่นคง และยังประโยชนตอการศึกษาดวย จะทําใหชีวิตมีความหมายในการศึกษาอยาง
แทจริง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิวิมล สุขศรีงาม (2559) ที่กลาววา การจัดการศูนยการเรียนรูเปนการนํา
ทรั พ ยากรบุ ค คล วั สดุ อุป กรณ มาเปนส วนหนึ่ งในการบริห ารจัด การเพื่อให บรรลุวัต ถุ ประสงค ของศู นย ก ารเรี ยนรู อย างมี
ประสิทธิภาพ
ผลของการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม พบวา เกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม ที่ใชศูนยการเรียนรูมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในภาพรวม
คือ เห็นดวยอยางมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ทั้งนี้เนื่องจากศูนยการเรียนรูจัดตั้ง
เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาใหกับชุมชนเองดังนั้นการดําเนินงานที่สําเร็จในการจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูจึงทําใหเกิดความภาคภูมิใจและความเขมแข็งในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลกฤต เกษตรเวทิน (2559) ได
ศึกษาการจั ดทําพิพิธภั ณฑชุมชนท องถิ่นในฐานะศูนยเ รียนรูเพื่อการพัฒนาชุ มชน ชุมชนตํ าบลทานาออย อําเภอพยุหะคี รี
จังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา ชุมชนทาน้ําออย มีศักยภาพในการดําเนินการดานการจัดการพิพิธภัณฑชุมชนในฐานะ
ของการเปนศูนยการเรียนรูทางสังคม โดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยเกิดจากเงื่อนไขสําคัญคือ ความภาคภูมิใ จในทองถิ่น
ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร อารยธรรมชาติ การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน และ
การมีสวนรวมในการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบว า พบวา การใชศูนยการเรี ยนรู ภูมิป ญญาทองถิ่นสํ าหรั บเกษตรกรชาวสวนส มโอ
จังหวัดนครปฐม ของเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ดานการบริหารจัดการ อยูในลําดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราโมทย นอยวัน (2555) ซึ่งศึกษาแนว
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ทางการจัดศูนยการเรียนรูชุมชนของอําเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดศูนยการเรียนรูชุมชน ในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1) ชุมชนและโรงเรียนควรรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวน
สมโอ จังหวัดนครปฐมอยางตอเนื่อง
2) ชุมชนและโรงเรียนควรรวมกันพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัด
นครปฐมอยางเปนระบบ
8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
2) ควรศึกษาควรศึกษารูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยศึกษาความ
ตองการของพื้นที่ในประเด็นอืน่ ๆ
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การพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรือ่ ง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
jeabplaynet@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนทองถิ่น 3) วิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน กลุมตัวอยางการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดกงลาดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หอง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความความพึงพอใจในการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนทองถิ่นฯ ที่สรางขึ้นมีเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานต
และประเพณีไตน้ํามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน 3) วัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธง
สงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน
2. ผูเรียนที่เรียนบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีผลสัมฤทธทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนทองถิ่นฯ อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนทองถิ่น อัตลักษณประเพณี ชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน
Abstract
The purpose of this research were to: 1) develop local lesson: traditional identity of Lao Khrang
ethenic group of Tumbol Huay Duan Amphoe Don Tum Changwat Nakhon Pathom, 2) to compare students’
learning achievements before and after learning with local lesson: traditional identity of Lao Khrang
ethenic group of Tumbol Huay Duan Amphoe Don Tum Changwat Nakhon Pathom, and 3) analyze the
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students’ satisfaction in local lesson. The research instruments were local lesson: traditional identity of
Lao Khrang ethenic group of Tumbol Huay Duan, learning achievements test, and satisfaction questionnaire.
The statistics used in analyzing the data were mean, standard deviation, and t-test.
The findings of this research were as follows:
1. The content of local lesson are 1) the history of the tradition ; the festival of Songkran flag parade;
and the making of string candle with oil on the End of Buddhist Lent Day, 2) objective and procedure of
the tradition of the festival of Songkran flag parade and the making of string candle with oil on the End
of Buddhist Lent Day, 3) materials for the tradition of the festival of Songkran flag parade and the making
of string candle with oil on the End of Buddhist Lent Day, and 4) the way to conserve the tradition of the
festival of Songkran flag parade and the making of string candle with oil on the End of Buddhist Lent Day.
2. The posttest scores from the learning achievements were higher than pretest scores at.05 level
of significance.
3. The students were satisfied with local lesson at a highest level in overall.
Keywords: local lesson, identity of Lao Khrang ethenic group, Lao Khrang ethenic group of Tumbol Huay Duan
1. บทนํา
สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร การเพิ่มพูน
คุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นสถานศึกษาตอง
พิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
อื่น ๆ ในระดับทองถิ่น ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่นและ
ความตองการของผูเรียนไดโดยทุกภาคสวนสามารถเขามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีสวนรวมได (กระทรวงศึกษาธิการ
2552: 8) ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีเหตุผลและความจําเปนตองใชลักษณะกระบวนการเทคนิควิธีการทั้งหมดในการ
จัดทําหลักสูตรและการจัดเนื้อหาสาระและประมวลประสบการณในหลักสูตรที่จัดทําขึ้นมาเพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพตรง
ตามความตองการของนักเรียนโรงเรียนและชุมชน ดวยเหตุนี้หากหลักสูตรที่สรางขึ้นมีจุดมุงหมายสําหรับใชในชุมชนแหงหนึ่ง
แหงใดเฉพาะก็ยอมสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมไดมากที่สุด (ชวลิต ชูกําแพง, 2551 : 49) ดังเชนงานวิจัย
ของ แจ มจันทร ณ กาฬสิ นธุ (2555: 95) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา: การทอผ าแพรวา
โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ ไดพัฒนาหลักสูตรการทอผาแพรวาใหครู นักเรียน เกิดแนวคิด ในการรักษา
ภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนกับชาวบาน และนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม
บทเรี ย นท องถิ่นนั้ นมี ค วามสําคั ญ ต อการพัฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นผ านประสบการณ จากการเรี ย นรู ร วมกั น
ในแหลงเรียนรูทองถิ่นของตน ดังที่นิคม ชมพูหลง (2544 ก: 89) ไดกลาวถึงบทเรียนทองถิ่นวาสามารถพัฒนาผูเรียนโดยผาน
ประสบการณ ทั้งมวลที่โรงเรียนจัดขึ้นในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อสรางความรู ทักษะกระบวนการและคุณธรรม
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร วมกับ ผูอื่นไดอย างมีค วามสุขโดยพยายามใชทรั พยากรในทองถิ่น แหล งเรีย นรูใ น
ทองถิ่ น ภู มิปญ ญาทองถิ่นเพื่อใหผู เรียนไดเ รียนรูงานพื้นฐานของสภาพชี วิต เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรมและสิ่ งแวดลอม
ที่แทจริง ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง นอกจากนี้บทเรียนทองถิ่นยัง มีความสําคัญตอ การเรียนรูของ
ผูเรียนที่เชื่อมโยงกับทองถิ่น โดยเรียนรูจากเรื่องในทองถิ่น ครูพาไปเรียนรูรอบโรงเรียนรอบหมูบาน แลวเอาสิ่งเหลานี้มาจัดไว
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ในแผนการสอน หรืออาจเปนบทเรียนที่สนองความตองการของทองถิ่น โดยใครอยากเรียนอะไรก็จะมีหลากหลายใหนักเรียน
ไดเลือกเรียนตามความถนัด ความชอบของแตละคนโดยกําหนดการสอนใหมเพื่อนําสูแผนการสอน (ชาตรี สําราญ, 2547)
สําหรั บ จัง หวัด นครปฐมมี กลุ ม ชาติ พันธุ ลาวครั่ ง อาศั ยอยู ที่ตํ าบลห วยด วน ซึ่ง เปนชุ มชนที่ยั ง คงมี วัฒ นธรรมเป น
เอกลั กษณข องตนเอง ได แก ภาษา ประเพณี และพิธีกรรมความเชื่ อต าง ๆ โดยไดถื อปฏิบั ติสื บต อกั นมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ทั้งนี้ตําบลหวยดวนมียุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่เนนการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นและอนุรักษสืบสานถายทอดสูเด็กและเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาเรียนรู และเกิดการสงเสริมใหมีการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาสอนในชั้นเรียนและเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความภาคภูมิใจและ
มีจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาความสําคัญ ปญหา และประโยชนของบทเรียนทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการของ
ชุม ชนโดยเฉพาะดัง กล าว ซึ่ง หากได มีการพั ฒนาบทเรี ยนท องถิ่นเรื่ องอั ตลั กษณ ประเพณีข องชาติ พันธุล าวครั่ง ของตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จะทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นตนเอง ซึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระบุไววาผูเรียน
ควรมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นนี้ทําใหผูเรียนไดมีสวน
รวมและเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษและเผยแพร อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งในทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
และก อให เ กิ ด การบู ร ณาการในการเรี ย นการสอน เกิ ด ความร วมมื อของทุ กภาคส วนในการจั ด เรี ย นการสอนทั้ ง ชุ ม ชน
ผูปกครองครูผูสอนและนักเรียน เพื่อใหเกิดการสืบทอดและอนุรักษประเพณีที่เปน อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง
อยางยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อสรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่ น
เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบล หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อวิเคราะหค วามพึงพอใจของผูเรีย นที่มีตอบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลั กษณประเพณีของชาติพั นธุลาวครั่ ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
จากสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดระบุไววา หลักสูตรตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลใหเหมาะสมกับวัย และศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการและคุณภาพชีวิต ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ
สมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิช าชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตาง ๆ เพื่อ
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พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
พัฒนาระหวางชุมชน
หลักสูตรทองถิ่น เปนหลักสูตรที่สรางขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่น เนื่องจากหลักสูตร
แกนกลางยังมีขอบกพรองบางประการ เชน ความไมสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของผูเรียน ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี
อาชีพ และคานิยม ทําใหผูเรียนไมสนใจที่จะศึกษาเพราะเปนเรื่องไกลตัว จึงทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน ซึ่งเปนความมุงหมายในการปฏิรูปการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีความสําคัญและจําเปนตอชุมชน ดังที่ สงัด อุทรานันท (2532, หนา 311) ไดกลาวไววา
หลักสู ตรท องถิ่นเปนหลักสูตรที่ มีความสอดคล องกั บหลักการของการพั ฒนาหลักสูตรเพราะตามหลักการของหลักสู ตรนั้ น
หลักสูตรที่สรางขึ้นจําเปนจะตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและสนองความตองการของสังคมชุมชนที่ใชหลักสูตรนั้นๆ
โดยเหตุนี้หากหลักสูตรที่สรางขึ้นมีจุดมุงหมายสําหรับใชในชุมชนแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะก็ยอมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสั งคมชุ มชนนั้ นไดม ากที่สุ ด นอกจากนี้ใ นการพัฒ นาหลั กสู ตรได มีการยอมรั บความสํ าคั ญของผูใ ชแ ละให ผูใ ช
หลักสูตรมีส วนร วมในการพั ฒนาหลั กสูต ร ในทางปฏิบัติ หากหลั กสู ตรไดพัฒ นาขึ้นมาเพื่ อใชในระดั บชุ มชนที่ไม กว างขวาง
มากนักก็ยอมสามารถเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดปรั บปรุง และพัฒนามาจากหลั กสูต รการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการใชหลักสูตรที่ผานมา และเพื่อชวยใหการจัดทําหลักสูตร
สถานศึ กษา และการจัด การเรีย นการสอนในชั้ นเรีย นใหมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดยึดหลักการและแนวคิดสําคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น ฉะนั้นมาตรฐานการเรียนรูจึงมีความ
สาคัญสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนทราบถึงสิ่งที่ตนตองรู และปฏิบัติได และเปนสิ่งทาทายที่จะ
กระตุนใหผูเรียนมีความพยายามที่จะกาวไปใหถึงจุดนั้น
2. ผูสอน มาตรฐานการเรียนรูจึงเปนกรอบและเปนแนวทางในการสรางหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอน
และการประเมินผล ทําใหทราบวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่นักเรียนควรจะรู และปฏิบัติได
3. ชุมชน ทองถิ่น และระดับชาติ มาตรฐานการเรียนรูเปนความคาดหวังทางการศึกษาที่ตั้งไวรวมกัน ชวยให
ทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถสื่อสารใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร จึงทําใหบุคคลและสวนตาง ๆ ในระบบการศึกษาทํางาน
รวมกันในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้ ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐาน ครูผูสอนและผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจั ด ทําหลั กสูต ร จํ าเป นตองมี ค วามรู ความเข าใจในเรื่ องมาตรฐานและกระบวนการพัฒ นาหลั กสู ตรที่ อิง มาตรฐาน
เปนอยางดี ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตลอดแนว ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถิ่นระดับสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับ
ชั้นเรียน จะตองเนนและยึดมาตรฐาน การเรียนรูเปนหลักและเปนเปาหมายสาคัญ เพราะเปนขั้นตอนของการนําสิ่งที่คาดหวัง
ในระดับชาติไปกอใหเกิดผลในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนจึงตองเชื่อมโยง
กับมาตรฐาน ซึ่งเปนเรื่องที่ทุกฝายควรใหความสนใจอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรที่จัดทําในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชั้นเรียน จะมีผลตอการเรียนการสอนมาก เพราะจะสงผลโดยตรงตอผูเรียนเปนอยางยิ่ง ดังนั้นครูผูสอนตองเอาใจใสเปน
พิเศษตอการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หรือวิธีการประเมินใหเชื่อมโยง
สัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับตําบลหวยดวน
องคการบริหารสวนตําบลหวยดวน ไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.
2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มี
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เนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ดังนี้ หมูที่ 1 บานทุงผัก
กูด หมูที่ 2 บานทุงผักกูด หมูที่ 3 บานดอนแกะแระ หมูที่ 4 บานหวยดวน หมูที่ 5 บานกงลาด หมูที่ 6 บานกงลาด หมูที่
7 บานหวยดวน ตําบลหวยดวนมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,625 คน 889 ครัวเรือน พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ชุมชื้น
เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ทํานา เพราะมีคลองชลประทานและมีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตรไดทั้งป
(ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. หวยดวน, 2555-2556)
ชุมชนหวยดวนสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ซึ่ง “จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเชื่อแนวาชาวลาวครั่ง
ถูกกวาดตอนเขามาในประเทศไทยในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ปพุทธศักราช 2321 และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชในปพุทธศักราช 2334 ไทยยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และกวาดตอนครอบครัวของชาวลาว
มาในชวงนั้น เนื่องจากแพสงคราม และสวนหนึ่งไดเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินบริเวณตําบลหวยดวนแหงนี้ ” ถึงแมพวกเขา
เหลานั้นจะเขามาอยูในถิ่นฐานของคนไทยแลวก็ตาม แตชุมชนลาวครั่งจะมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม พิธีกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
เทศกาลตาง ๆ สําหรับคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในตําบลหวยดวนก็ยังคงมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเองไดแก ภาษา
ประเพณีและพิธีกรรมความเชื่อตางๆ โดยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน (บุญเรือง ปาแสนกุล, 2557)
องคการบริหารสวนตําบลหวยดวนไดดําเนินการพัฒนาตําบลภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นโดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และแก ไขปญหาความเดือดร อน ความตองการของประชาชนในตํ าบล โดยไดกําหนดนโยบายการพัฒ นาดาน
เศรษฐกิจ โดยมุงเนนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งมีเสถียรภาพ มีทักษะความรูในการประกอบอาชีพ
และพึ่งพาตนเองไดโดยการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมการทําเกษตรกรรมปลอดสารเคมีอุดหนุนกลุมเกษตรอินทรียภายใน
หมูบาน ฝกอบรมใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพใหกลุมสตรี และกลุมอาชีพตางๆ ภายในตําบล รวมกลุม
ผลิตสินคาหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิต ภัณฑ ฝ กอบรมใหค วามรู ความเขาใจในการวางแผนการผลิตสินคา เชน กลุ มน้ําปลาดีศ รี
หวยด วน กลุม ตั ด เย็ บ เสื้อผ า กลุ ม จักสาน กลุ ม ขนมชั้ น กลุ มหมู หมู กลุม น้ํ าว านหางจระเข กลุม น้ํ ายาล างจาน เป นต น
ในการพัฒนาด านสังคมการสงเสริ มสนับสนุนอุป กรณกีฬา จัดการแข งขันกีฬา รวมทั้งสนั บสนุนวั สดุอุปกรณและ
สิ่งของที่ใช สําหรับการแขงขันกีฬาใหแกเด็กนั กเรียน เยาวชน และประชาชนทั่ วไป เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี และ
เพื่อใหเยาวชน และประชาชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเพื่อใหหางไกลยาเสพติด สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคนใน
ชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหาร การประกอบอาชีพ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนอนุรักษจารีตประเพณี
ภูมิป ญญาท องถิ่น และวัฒ นธรรมอั นดี งามของทองถิ่ นใหค งอยู คูวิถีชี วิต ชุม ชน ส งเสริ มพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตใหแ กค นพิ การ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูปวยโรคเอดส ใหมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี
ชุมชนบานกงลาดใหความสําคัญกับการอนุรักษณประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง โดยหมู 5 หรือบาน
กงลาด มีประธานกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง คือ อาจารยบุญเรือง ปาแสงกุล อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดกงลาด ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ของตําบลหวยดวนไดนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นอนุรักษสืบสานถายทอดสูเด็กและเยาวชนโดยจะเห็นไดจากโรงเรียนวัดกงลาดไดจัดทําหลักสูตรทองถิ่นให
นักเรียนในทุกระดับชั้นไดศึกษาเรียนรู และชุมชนหวยดวน โดยกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง ที่
ยัง คงยึ ด ถือประเพณี บ างอยางสื บทอดกั นมาอยางแน นแฟ น โดยจะเห็นไดจากการแห ธงสงกรานต เ ปนประเพณี เ กี่ย วกั บ
พุทธศาสนาที่ปฏิบัติแตกตางไปจากคนไทยกลุมอื่น ในชวงเทศกาลของทุกป นอกจากกิจกรรมตางๆ เชน ทําบุญตักบาตร การ
กอเจดียทราย การสรงน้ําพระ และการบังสุกุลอุทิศสวนกุศลถึงญาติผูลวงลับแลว ซึ่งยังคงมีประเพณีการแหธง หรือที่ชาวบาน
เรียกกันวา “ทอดผาปาลาว” ในวันสุดทายของงานอีกดวย กอนที่จะมายกธงชาวบานจะหาตัดไมไผลําตรงๆ ยาวๆ เพื่อนํามา
ทําคันธง สวนผูหญิงก็จะเตรียมทําผาธงประดับดวยสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามเพื่อจะนําไปติดที่คันธง เมื่อถึงวันสุดทาย
ของสงกรานตชาวบานก็จะนําคันธงมารวมกันที่วัดและเมื่อไดเวลาก็จะทําพิธีแหธง รอบวัด คันละ 3 รอบจากนั้นก็จะนําคันธง
มาปกลงหลุมที่เตรียมไว จากนั้นจะมีการรองรํากันรอบคันธงของตัวเองอยางสนุกสนาน คันธงจะถูกตั้งไว 3 วัน 3 คืนวิถีชีวิต
และความเปนอยูในปจจุบันสภาพความเปนอยูโดยทั่วไปของกลุมชนลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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ในจะมีลักษณะคลายกับชาวภาคกลาง โดยทั่วไปประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ทํานา และปลูกพืชผักผลไมตางๆ ถึงแม
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีจะแผขยายเขามาถึงหมูบานแลวก็ตามชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนก็ยังคงตองอาศัย ธรรมชาติ
และระบบความเชื่อใหความนับถือสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติเหมือนกับในอดีต ดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่เป น
เอกลักษณประจําทองถิ่นเปนของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อตางๆ ที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา
เปนระยะเวลายาวนาน ภาษาที่ใช ประจําทองถิ่ น ภาษาลาวครั่งซึ่ งปจจุบันก็ยัง พูดภาษาท องถิ่ นนี้อยู ส วนขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีบางอยางไดลบเลือนและสูญหายไปบาง กลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง จึงไดตระหนักถึงคน
รุนหลังที่ไดรับการสืบทอดตอมามีจํานวนนอยลง และผูคนสวนใหญละเลยละทิ้งไมสนใจที่จะศึกษาภูมิปญญา เนื่องจากเขาใจ
ผิดหลงใหลในคานิยมภูมิปญ ญาสากลมากขึ้น และรับเข ามาอยางขาดความระมัด ระวัง ขาดการสรางสรรค ภูมิปญญาอยาง
ตอเนื่อง ศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนวัดกงลาด โดยคุณครูสุพรรณิกา มีศรี ซึ่งเปนบุคคลหนึ่งที่เกิด และเติบโตมาใน
ชุมชนลาวครั่งของตําบลหวยดวนก็ไดพยายามรวบรวมอนุรักษสิ่งของเครื่องใชตางๆ ของลาวครั่งไวใหเด็กๆ และเยาวชนได
ศึกษาเรียนรู เพื่อไม ใหวัฒ นธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง ถูกกลืนหรือสูญ หายไปจากตํ าบลหวยดว น อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนในชั้นเรียนและเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีกับชุมชน
อยางสม่ําเสมอ ทําใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลหวยดวนไดกําหนดนโยบายการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยสนั บสนุนงบประมาณในการอนุรั กษวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้ อสายลาวครั่ ง โดยจัด โครงการสืบ สาน
ประเพณีสงกรานตไตน้ํามัน โครงการฟนฟูประเพณีทองถิ่นกับคนสองวัยตําบลหวยดวน การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทําให
คนในชุมชนเกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิดการฝกสอนและถายทอดใหคนรุนหลังไดรับรูและรับทราบ ตลอดจนมี
การสนับสนุนใหมีการถายทอดความรูจากรุนสูรุน เพื่ อใหความรูคงอยู ตอไป และยังใช เปนสิ่งยึ ดเหนี่ ยวจิตใจเป นขวัญและ
กําลังใจใหประชาชนดวย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3) ประชากรที่ใชในการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรื่องอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
1 ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนวัดกงลาด โรงเรียนวัดทุงผักกูด โรงเรียนบานหวยดวน
4) กลุมตัวอย างที่ใชในการวิจัยคื อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดกงลาด สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หอง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) ซึ่งเปนนักเรียนที่อยูในโรงเรียนวัดกงลาดอยูในเขตพื้นที่วัดกงลาดที่มีชาวลาวครั่งอาศัยอยูและมีการ
ดําเนินประเพณีและกิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลตาง ๆ ตามประเพณีของชาติพันธลาวครั่ง
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ไดแก บทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนักเรี ยนที่ไ ด รับ การเรีย นการสอนโดยใช บทเรี ยนท องถิ่นเรื่ อง
อัตลักษณประเพณีของชาติพนั ธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนทองถิ่น
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1) บทเรีย นทองถิ่ นเรื่อง อั ตลั กษณ ประเพณีข องชาติ พันธุล าวครั่ง ของตํ าบลห วยด วน อํ าเภอดอนตูม จัง หวั ด
นครปฐม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตลักษณป ระเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตํ าบลหวยดวน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
3) แบบสอบถามความพึ งพอใจเกี่ย วกั บการเรี ยนโดยใช บทเรี ยนทองถิ่ นเรื่อง อัต ลักษณ ประเพณี ของชาติ พันธุ
ลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
4.4 สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังรายละเอียดตอไปนี้
4.4.1 การพั ฒ นาบทเรี ย นท อ งถิ่ น เรื่ อ ง อั ต ลั ก ษณ ป ระเพณี ข องชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง ของตํ า บลห ว ยด ว น
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งสัมภาษณบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน ทั้ง
ปราชญทองถิ่น ผูบริหารและครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อกําหนดกรอบเนื้อหาของบทเรียน
ทองถิ่นฯ จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาแลวจัดทําบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ
ลาวครั่ง และแผนการสอน โดยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประเมินคุณภาพของบทเรียนทองถิ่น ซึ่งผลการประเมิน
พบวา คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ ดี จากนั้นจึงแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชทดลองตอไป
4.4.2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ผูวิจัยสรางแบบทดสอบตามเนื้อหาและวัตถุประสงค เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งเกี่ยวกับ
การแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน ซึ่งแบบทดสอบเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอเพื่อใหครอบคลุม
เนื้อหาที่กําหนดในแตละวัตถุประสงคตามตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมโดยออกขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจริงไมต่ํา
กวารอยละ 25 (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ซึ่งขอสอบที่ตองการจริงในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้คือ 30 ขอ ทั้งนี้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีขอคําถามและตัวเลือกตอบเดียวกันแตมีการสลับขอ ในแตละชุด
นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ภาษาที่ใชและ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ซึ่งนําขอสอบที่มี
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหว างขอสอบกั บจุดประสงค (IOC) ของแบบทดสอบที่มีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00
ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใชทดลองกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาว
ครั่ ง เกี่ ย วกั บ การแห ธ งสงกรานต แ ละพิ ธีไ ต น้ํ ามั นมาแล ว เพื่ อ ตรวจสอบหาค าความยากง า ยและคํ า อํ า นาจจํ าแนกของ
แบบทดสอบ ซึ่งผลการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และผลการ
วิเคราะหค าอํานาจจํ าแนก พบวา มี คาตั้ง แต 0.20 ขึ้นไป จากนั้ นนําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลื อกทั้ง สิ้นจํ านวน 30 ข อ
ไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson อางถึงใน,
พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 123) ซึ่งผลการคํานวณหาคาความเที่ยง คือ .87
4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนโดยใชบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ
ลาวครั่ ง ของตําบลห วยด วน อํ าเภอดอนตู ม จั งหวั ดนครปฐม ซึ่ง แบ ง ออกเป น 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความพึง พอใจเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ
โดยสอบถามในดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียน และดานสื่อการเรียนรู จํานวน 16 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
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ประมาณค า 5 ระดั บ ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ย วกั บ ขอเสนอแนะที่มี ต อการจั ดการเรี ย นรู ดวยบทเรี ยนท องถิ่นฯ ซึ่ งเป น
แบบสอบถามปลายเปด
สําหรับในการสร างและพั ฒนาเครื่ องมือ ผู วิจัยดําเนินการศึ กษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข องกับการ
จัด การเรี ยนรูด วยบทเรี ยนทองถิ่ นฯ จากนั้นนํามาสรางเป นประเด็นการสอบถามความพึง พอใจ แล วจึ ง นําแบบสอบถาม
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ภาษาที่ใชและความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อ
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับจุดประสงค โดยคาที่ไดอยูระหวาง 0.67 - 1.00 จากนั้นจึงนําไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง
4.5 ดําเนินการทดลอง
กอนการดําเนินการทดลอง มีการจัดเวทีทําความเขาใจในเรื่องงานวิจัยรวมกับชุมชน สถานศึกษา และปราชญ
ชาวบาน โดยจัดเวทีกลุ มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรี ยนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณี ของชาติพันธุ
ลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒ นาบทเรียนทองถิ่นรวมกันระหวาง
ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ปราชญชาวบาน และชุมชน หลังจากนั้นจึงประสานงานกับโรงเรียนที่ดําเนินการทดลองใช
บทเรียน คือ โรงเรียนวัดกงลาด ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม โดยมีการทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ แลวจึงดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูของบทเรียนทองถิ่น หลังจากนั้นให
ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ
5. ผลการวิจัย
1. ผลการสรางบทเรีย นท องถิ่ น เรื่ อง อัต ลักษณ ประเพณีข องชาติพั นธุล าวครั่ ง ตําบลห วยดวน อํ าเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู คือ
1) สืบคนและรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามันได 2) บอกวัตถุประสงค
และอธิบายขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามันได 3) บอกวัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงและไตน้ํามันได 4) เสนอ
แนวทางและการปฏิบัติตนในการอนุรักษและสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามันได 5) เห็นคุณคาและเขา
รวมกิจกรรมประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน โดยมีสาระสําคัญ คือ ประเพณีแหธงสงกรานต และประเพณีไต
น้ํามั น เปนประเพณี สําคัญและมี คุณคาที่ ถือปฎิบั ติสืบ ทอดกันมาตั้ งแต อดี ตจนถึงป จจุ บันของชุ มชนที่มี เชื ้อสายลาวครั่ งใน
หมูบ านกงลาด ประเพณีแห ธงสงกรานตมั กจะทําหลัง จากวันสงกรานตไ ปแล ว 7 วัน สวนประเพณีไ ตน้ํามันจะทํ าชวงวั น
ออกพรรษาเปนเวลา 3 วัน โดยมีคติความคิดความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา กับวิธีการดําเนิ นชีวิต พิธีกรรมและ
คุณธรรมจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองรวมมือกันอนุรักษ และสืบสานประเพณีดังกลาวใหคงอยูสืบไป
สาระการเรียนรูของบทเรียน ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไต
น้ํามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน 3) วัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงสงกรานตและ
ประเพณีไตน้ํามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน
2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ
ดวยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent samples t-test
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กลุมตัวอยาง
(n=23)

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนการทดลอง

12.83

2.53

ผลตาง
คะแนน

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ผลตางคะแนน

t

Sig.

7.78

3.86

9.67

0.00

หลังการทดลอง
20.61
3.41
*Sig. < .05
จากตารางพบวา ภายหลั ง การทดลองใช บ ทเรีย นท องถิ่ น เรื่ อง อั ต ลั กษณ ป ระเพณี ข องชาติ พั นธุ ล าวครั่ ง ตํ าบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย
1) ผลการสรางบทเรีย นท องถิ่น เรื่อง อัต ลักษณ ประเพณีข องชาติพั นธุ ลาวครั่ง ตํ าบลห วยดวน อําเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย 1. ประวัติความเปนมาของประเพณี
แหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน 3) วัสดุอุปกรณที่
ใชในการแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไต
น้ํามัน
2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด วยบทเรีย นท องถิ่ น เรื่ อง อั ต ลักษณ ป ระเพณี ของชาติพั นธุ ล าวครั่ ง ตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
7. อภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการสรางบทเรีย นท องถิ่น เรื่อง อัต ลักษณ ประเพณีข องชาติพั นธุ ลาวครั่ง ตํ าบลห วยดวน อําเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู คือ 1)
สืบคนและรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามันได 2) บอกวัตถุประสงคและ
อธิบายขั้นตอนการแหธงสงกรานตและการไตน้ํามันได 3) บอกวัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงและไตน้ํามันได 4) เสนอแนวทาง
และการปฏิบัติตนในการอนุรักษและสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามันได 5) เห็นคุณคาและเขารวม
กิจกรรมประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน สําหรับสาระการเรียนรูของบทเรียน ประกอบดวย 1) ประวัติความ
เปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไต
น้ํามัน 3) วัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงสงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธง
สงกรานตและประเพณีไตน้ํามัน จากบทเรียนทองถิ่นดังกลาวมีลักษณะของบทเรียนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องในทองถิ่นและ
จัดทําเปนแผนการสอนซึ่ง สอดคลองกับ ชาตรี สําราญ , 2547 ไดกลาวถึงบทเรียนทองถิ่นไววาควรมีการนําเสนอสิ่งที่เรียนรู
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เรื่องในท องถิ่ นโดยครู พาเด็กไปเรีย นรู รอบโรงเรียนรอบหมูบ าน แล วเอาสิ่ งเหล านี้ มาลงในแผนการสอนของรายวิช าใน
หลักสูตร
2) ผลของการใช บทเรีย นท องถิ่ นเรื่ อง อัต ลักษณป ระเพณี ข องชาติ พันธุล าวครั่ งตํ าบลหวยด วน อํ าเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการทดลองพบวา ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องประเพณี แหธง
สงกรานต และพิ ธีไตน้ํามันซึ่งเป นอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ ลาวครั่ งตําบลห วยดวน อําเภอดอนตูม จั งหวัด นครปฐม
นอกจากนี้ ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณี
ของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเชื่อมโยงกับทองถิ่นและสอดคลอง
กับ ความต องการของผู เ รี ย น สามารถส งเสริ ม ให ผูเ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ไ ด ต ามวัต ถุ ป ระสงค ซึ่ ง สอดคล องกั บ แนวคิ ด ของ
สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545 : 17 – 18 ) ที่กลาวถึงบทบาทของผูสอนที่เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษานั้น ผูสอนทุกคนจะตองจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่นโดยผูสอนจะตอง
ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวม และมีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ความตองการของทองถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกไขปญหาทองถิ่นได และเนนการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้การจั ด การเรี ย นรู ด วยบทเรี ย นท องถิ่ นเรื่ อง อั ตลั กษณ ป ระเพณีข องชาติพั นธุล าวครั่ งตํ าบลห วยด วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดกงลาด ซี่งตั้งอยูในตําบลหวยดวน อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีชาวลาวครั่งอาศัยอยูจํานวนมากดังนั้นการเรียนรูในวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอด
กันมายาวนานจึ งสัม พันธ กัน จึง ทําใหสามารถเชื่อมโยงการจัด การเรี ยนรู ที่สอดคลองกับความรูแ ละประสบการณ เดิม ของ
ผูเรียนได และกอใหเกิดความผูกพันตอวัฒนธรรมไดดวย ซึ่งสอดคลองกับความหมายของคําวาชาติพันธุ ซึ่งผูคนมีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภาษาพูด เดีย วกัน ผูที่ อยูใ นกลุ ม ชาติ พั นธุ เ ดีย วกันจะมี ค วามรูสึ กผู กพั นทางสายเลื อด และทาง
วัฒนธรรมพรอมๆ กันไป เปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ และสามารถเราอารมณ
ความรูสึกใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2559)
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวย
ดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ จริยา ศรีเพชร (2550) ซึ่งศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึง
พอใจตอหลักสูตรและนักเรียนรัก ภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และเรียนรูอยางมีความสุข นอกจากนี้ยะวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปยวรา คลายหนองสรวง (2550) ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งพบวา พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรเรื่องชุมชนเสลภูมิ ซึ่งทําใหมีความสุข และสนุกในการ
เรียนอยูในระดับสูง นักเรียนเห็นความสําคัญและตองการนําภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนเสลภูมิมาใชในการจัดการเรียนรู
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากสถานการณจริงรวมกับการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูทองถิ่นที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม
2) ครูผูสอนควรเนนกิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกันโดยแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นและประสบการณของแตละบุคคล
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8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการบทเรียนทองถิ่นกับรายวิชาตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกันโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงคการเรียนรูของแตละรายวิชาเพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนรวมกันได
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในดานทักษะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูด วย
บทเรียนทองถิ่น
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ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีตอความรูแ ละเจตคติการปฏิบตั ิงานแนะแนวของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม
The Effect of Guidance Program to the Knowledge and Attitude Towards
Operating Guidance of Small School Teachers in Nakhon Pathom Province
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวกอนและหลังการเขารวม
โปรแกรมการแนะแนว และ 2) เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว
กับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 กลุมตัวอยางคือครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จังหวัดนครปฐม จํานวน 12 คน ที่ไดมาโดยการสุม
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยโปรแกรมการแนะแนว แบบวัดความรูการปฏิบัติงานแนะแนว และแบบวัด
เจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวากอนการเขารวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนว
ของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตงั้ ไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: โปรแกรมการแนะแนว การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก
Abstract
The purposes of this research were 1) compare the knowledge and attitude towards operating
guidance in school of teachers, before and after participating in the guidance program and 2) compare
the knowledge and attitude towards operating guidance in school of teachers that participate in guidance
program with the set criterion at 80%. The sample of research were 12 teachers who work for Thairathwittaya 4
in Nakhon Pathom province. derived by multi-stage random sampling. Instruments used to collect data were
guidance program the knowledge test towards operating guidance in school and the attitude test towards
operating guidance in school by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard
deviation and t-test. The results found that: 1) knowledge and attitude toward operating guidance in
school after learning by using the guidance program was higher than that of before with a statistical
significance at .05. and 2) Teachers’ knowledge and attitude toward operating guidance in school was
higher than the set criterion at 80 %.
Keywords: guidance program, towards operating guidance, small school
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักความเสมอภาค มีหลักการวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโดย
ถือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศักยภาพ และมาตรา 24 ได กําหนดไววาการจัด กระบวนการเรี ยนรู นั้นใหส ถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหว างบุค คล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิ ญสถานการณ การประยุ กตความรู เพื่อป องกั นและแก ไ ข
ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอ าน ใฝรูอยางตอเนื่อง
และตองจัดการเรียนการสอนใหผสมสาระความรูตางๆ ไดสัดสวนอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา จากหลักการดังกลาวสถานศึกษาจึงนําแนวคิดนี้สูกระบวนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบ
การศึกษาของชาติ
อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ การขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี เปนเหตุใ ห
เกิ ด ผลเสี ย หลายประการ เช น ผู เ รี ย นคิ ด วิ เ คราะห ไ ม เ ป น ปฏิ บั ติ ไ ม ไ ด และไม ส ามารถสร างความสั ม พั นธ กับ ผู อื่นและ
สิ่งแวดลอมได สงผลใหการเรียนรูไมมีป ระสิทธิภาพ ผูเรียนไมสามารถเปนบุ คคลแหงการเรียนรู ทั้งนี้ สมพงษ จิตระดั บ
(2560) ไดนําเสนอขอมูลภาวะการณของเด็กและเยาวชนไทยวามีปจจัยเสี่ยงหลายประการซึ่งยากตอการดูแลโดยเฉพาะปญหา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาวามีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด การตั้งครรภ เรียนรูดานลบจากสื่ออิเล็กทรอนิกสไดรวดเร็ว ขาด
วินัยอยางรุนแรง เรียนรูอยางไมมีความสุข เปนตน สภาพปญหาดังกลาวบุคคลสําคัญผูปฏิบัติหนาที่ดูแ ลชวยเหลือผูเรียนคือ
ครู การปฏิรูปการศึ กษาในทศวรรษที่ส อง พ.ศ. 2552 – 2561 (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2555) จึ งเน นการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาดวยการพัฒนาครู เพราะเชื่อวาครูคือผูบมเพาะความรูและความเปนมนุษยแกผูเรียน
การปฏิบัติหนาที่ครูนั้นหัวใจสําคัญคือการจัดการเรียนรูแตหนาที่อีกประการหนึ่งที่ครูตองใหความสําคัญคือการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน เพราะพฤติกรรมผูเรียนสงผลตอปญหาตางๆ อยางมีความสัมพันธกัน การแนะแนวจึงเปนศาสตรหนึ่งที่จะ
ชวยใหครูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยใหบ ุคคลรูจักเขาใจ
ตนเองและสิ่งแวดลอมสามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด ปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับแนวคิดของ
ชารมาและชารมา (Sharma & Sharma, 2004) และกิบสันและมิตเชลล (Gibson & Mitchell, 2008) ที่อธิบายวา การแนะ
แนวเปนกระบวนการชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเองอยางแทจริงทั้งดานการศึกษา อาชีพ
และสวนตัวสังคม เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวในสถานศึกษาและการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนวคิดของ
นพวรรณ คนึงชัยสกุล (2557) ที่อธิบายวาการแนะแนวนั้นมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูเรียนที่เปนผลผลิตทางการศึกษาใหสามารถรูจักและเขาใจตนเองอยางถูกตอง รูถึงความสามารถของตนเอง รูจัก
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สงผลใหการจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้น
สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
แตจากสภาพการณจริงการแนะแนวนั้นดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขนาดใหญเพราะมีปจจัย
เกื้อหนุนหลายประการ โดยเฉพาะการมีครูแนะแนวซึ่งมีความรูและทักษะการดูแลชวยเหลือผูเรียน แตสถานศึกษาขนาดเล็ก
กลับประสบปญหาการดําเนินการแนะแนวอยางรุนแรง เพราะไมมีปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานแนะแนวแตสภาพของผูเรียน
สวนใหญมีปญหาและตองการไดรับการจัดบริการแนะแนวอยางยิ่ง ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กทุกคนจึงตองรวมกั นปฏิบัติ
หนาที่แ นะแนวอยางจริง จัง เพื่ อชวยเหลื อผู เรี ยน อยางไรก็ ตาม จากการรายงานผลการดําเนินการช วยเหลือนัก เรี ยนของ
สถานศึกษาจังหวัดนครปฐมพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีปญหาดําเนินการแนะแนวหลายประการแตปญหาสําคัญคือไมมีครู
แนะแนวโดยตรง
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สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 ได ดํ าเนินการการพัฒ นาและแกป ญหา
ดังกลาวไดดําเนินการมาอยางเปนระบบและตอเนื่อง แตแนวทางแกปญหาสําคัญคือการพัฒนาครูทุกคนใหมีความรูและเจตคติ
ที่ ดี ต อ การปฏิ บั ติ แ นะแนวในสถานศึ กษา เพราะประเด็ นดั ง กล า วเป น ป จจั ย สํ าคั ญ ต อความสํ า เร็ จของการแนะแนวใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มูชาโด (Muchado, 2003) ที่ไดศึกษาวิจัยพบวาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู
แนะแนวที่ดีคือการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิดานจิตวิทยาการแนะแนว
โปรแกรมการแนะแนวเปนเครื่องมื อพั ฒนาบุ คคลที่ มีลั กษณะการบู รณาการองคค วามรู และประสบการณ ผาน
กระบวนการจิตวิทยาและการแนะแนวกลุมมีความสําคัญตอการพัฒนามนุษยในยุคปจจุบัน เพราะ โปรแกรมการแนะแนวหรือ
กิจกรรมแนะแนวกลุมนั้นมีวัตถุประสงคสําคัญคือ การเสริมสรางความรูสึกที่ดี ตระหนักรูคุณคาของตนเองและผูอื่น พัฒนา
ความรูและทักษะตาง ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสรางสรรค (สมร ทองดีและปราณี รามสูต, 2555) นั่นก็คือ
โปรแกรมการแนะแนวสามารถพั ฒนาความรู แ ละเจตคติการปฏิ บั ติ ง านแนะแนวของครู ใ นสถานศึกษาได สอดคล องกั บ
ผลการวิจัย ของวิไ ลวรรณ วิภ าจักษณกุ ล (2531) ผลการวิ จัย พบว า ภายหลัง การเข ารวมกิจกรรมแนะแนวพลวัต ครูกลุ ม
ตัวอยางมีความสามารถดานการแนะแนวสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ
สุวัสดา คําผิว (2553) ที่พบวาภายหลังการใชชุดการอบรมดวยกิจกรรมแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและทักษะการให
คําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็กดวยโปรแกรมการแนะแนว เพื่อเปนการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาขนาดเล็กของ
จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว
2. เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไว
รอยละ 80
สมมติฐานการวิจัย
1. ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม
2. ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือครูผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ เขต 2 จังหวัดนครปฐม จํานวน 103 โรงเรียน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น ครู โ รงเรี ย นไทยรั ฐ วิ ท ยา 4 สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยสุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
จาก 2 เขตพื้นที่การศึกษา ผลการสุมไดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จากนั้นสุมอําเภอจาก 4
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

อําเภอ ผลการสุมไดอําเภอบางเลน สุมโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบางเลนจํานวน 21 โรง ผลการสุมไดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
4 ซึ่งมีครูจํานวน 12 คน
3. ตัวแปร
ตัวแปรตน คือ โปแกรมการแนะแนว
ตัวแปรตาม คือ ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว
4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลา 4 วัน จํานวน 28 ชั่วโมง โดยดําเนินการวันที่ 18, 19, 25, 26 มีนาคม 2560
นิยามศัพท
โปรแกรมการแนะแนว หมายถึง ชุดกิ จกรรมการแนะแนวกลุ มเชิงบู รณาการองคความรู ที่ผูสรางขึ้ นเพื่อพัฒนา
ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและสื่อ
การเรียนรู จํานวน 7 หนวยกิจกรรมคือ 1) ธรรมชาติของมนุษย 2) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 3) ความรูเบื้องต นเกี่ยวกับการแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา 4) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 5) การรูจักผูเรียน 6) ทักษะการใหคําปรึกษา และ 7)
ระบบดูแลชวยเหลือ
ความรูการปฏิบัติงานแนะแนว หมายถึง ความรู และความเขาใจที่จําเปนตอการปฏิบัติการแนะแนวในสถานศึกษา
โดยสาระความรู ประกอบดวยมโนทัศนการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ธรรมชาติของมนุษย จิ ตวิทยาเด็กวัยเรี ยน และ
ระบบดูแลชวยเหลือ ซึ่งไดมาจากคะแนนการทดสอบกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมแนะแนวดวยแบบวัดการปฏิบัติงาน
แนะแนว
เจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว หมายถึง ความคิด ความรูสึกชอบพอตอการปฏิบั ติ งานแนะแนวสถานศึกษา ซึ่ ง
ไดมาจากคะแนนแบบวัดเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว
เกณฑที่กําหนด หมายถึง ระดับที่กําหนดเพื่อใชประเมินผลความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว โดยกําหนดไว
ที่รอยละ 80
สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนในความรับผิดชอบนอยกวา 120 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1. โปรแกรมการแนะแนว เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัต ิงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและสื่อการเรียนรู จํานวน 7 หนวยกิจกรรมคือ 1)
ธรรมชาติของมนุษย 2) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 3) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4) การจัดบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา 5) การรูจักผูเรียน 6) ทักษะการใหคําปรึกษา และ 7) ระบบดูแลชวยเหลือ ดําเนินการหนวยละ 4
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 28 ชั่วโมง ดําเนินการสรางและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวดวยกระบวนการมีสวนรวมระหวางบุคคล 3
ฝาย คือ นักวิชาการ ครูผูปฏิบัติงานแนะแนว และผูบริหารหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังกลาวดวยการสนทนา
กลุมสรุปแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชแลวปรับปรุงแลว 1 วงรอบ
2. แบบวั ดความรูการปฏิบั ติ งานแนะแนว เป นแบบทดสอบความรูแ บบปรนัย เลื อกตอบ 4 ตัวเลือก กํ าหนด
โครงสรางของแบบวัดความรูตามหนวยของโปรแกรมการแนะแนวจํานวน 7 หนวย หนวยละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 70 ขอ ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีความตรงตามเนื้อหาดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
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โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 – 1.00 แบบทดสอบมีคาความยากงายเทากับ .42 -.79 คาอํานาจจําแนก
เทากับ .32 - .71 และคาความเชื่อมั่น KR20 เทากับ .83
3. แบบวัดเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว เปนแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ เพื่อวัดและประเมิน
เจตคติของครูกลุมตัวอยางที่มีตอการปฏิบัติงานแนะแนว โดยใชเทคนิคการวัดเจตคติของลิเคอรท (Likert) มีความตรงตาม
เนื้ อหาด วยการหาค าดั ช นี ค วามสอดคล อง (IOC) ที่ ไ ด จากความเห็ นของผู เ ชี่ ย วชาญ จํ านวน 3 คน โดยมี ค าดั ช นี ค วาม
สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ .85
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรี ย บเที ย บความรู การปฏิ บั ติ ง านแนะแนวในสถานศึ กษาของครู กลุ ม ตั ว อย างก อนและหลั ง เข าร ว ม
โปรแกรมการแนะแนวปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมโปรแกรม
การแนะแนวดวยสถิติทดสอบที
การเรียน
n
Sd
t
S
d
x
กอนการเรียน
12
26.17
2.79
36.16
.76
47.76*
หลังการเรียน
12
62.33
2.70
* p < .05
จากตารางที่ 1 แสดงวา ครูกลุมตัวอยางมีความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานกอนเขาร วมโปรแกรมการแนะ
แนวเท า กั บ 26.17 คะแนน และหลั ง การเข า ร ว มเท า กั บ 62.33 คะแนน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บด ว ยสถิ ติ ท ดสอบที (ttest dependent samples) พบวา ครูกลุมตัวอยางมีความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาสูงกวากอนการเขารวม
โปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ
แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ปรากฏดังดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ
แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (เกณฑรอยละ 80 = 56 คะแนน)
การเรียน
n
S
t
x
หลังการเรียน
12
62.33
2.70
8.10*
* p < .05
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จากตารางที่ 2 แสดงว า เมื่ อเปรียบเทีย บด วยสถิติท ดสอบที (one sample t – test) พบวา ความรู การ
ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม
การแนะแนวเปนรายบุคคลกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน) พบวา ครูกลุม
ตัวอยางผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้ง 12 คน คิดเปนรอยละ 100
3. การเปรีย บเทียบเจตคติ การปฏิ บัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุ มตัวอย างกอนและหลั งการเขารวม
โปรแกรมการแนะแนวปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบเจตคติการปฏิบัติง านแนะแนวในสถานศึ กษาของครูกลุ มตัวอยางกอนและหลั งการเข ารวม
โปรแกรมการแนะแนวดวยสถิติทดสอบที
การเรียน
n
Sd
t
S
d
x
กอนการเรียน
12
23.17
1.52
11.83
.77
15.42*
หลังการเรียน
12
35.06
1.41
* p < .05
จากตารางที่ 3 แสดงวา ครูกลุมตัวอยางมีเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษากอนการเขารวมโปรแกรมการ
แนะแนวเท ากั บ 23.17 คะแนน และหลั ง การเข า ร วมเท า กั บ 35.06 คะแนน เมื่ อเปรี ย บเที ย บด วยสถิ ติ ท ดสอบที (ttest dependent samples) พบวา ครูกลุมตัวอยางมีเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาสูงกวากอนการเขารวม
โปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ
แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ปรากฏดังดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว
กับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (เกณฑรอยละ 80 = 32 คะแนน)
การเรียน
n
S
t
x
หลังการเรียน
12
35.06
1.41
7.34*
* p < .05
จากตารางที่ 4 แสดงวา เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) พบวา เจคติการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม
การแนะแนวเปนรายบุคคลกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) พบวา ครูกลุม
ตัวอยางผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้ง 12 คน คิดเปนรอยละ 100
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาโปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
ใหสูงขึ้นได ทั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยนําเสนอไดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความกาวหนาของความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวดวยการเขารวมโปรแกรมการแนะ
แนวเรียนพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวสูงกวา
กอนการเข าร วมโปรแกรมการแนะแนวอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสูง กวาเกณฑที่ ตั้ง ไวร อยละ 80 อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเพชรสุดา เพชรใส (2547) ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพการ
ใหคําปรึกษาสําหรับครูมธั ยมศึกษาที่ไมมีวุฒิการแนะแนว ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมครูกลุมตัวอยางมี
สมรรถภาพการใหคําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจั ยของยุพาศรี
ไพรวรรณ (2552) ที่ไดพัฒนาหลักสูตรสําหรั บฝกอบรมครูที่ ไมมี วุฒิแนะแนว ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการอบรมครูกลุ ม
ตัวอยางมีความรูดานการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 สอดคลองกับงานวิจัยของสุวัสดา คําผิว (2553) ที่ไดใช
ชุดการแนะแนวพัฒนาความรูและทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวครู กลุมตัวอย างมีความรูและทักษะการใหคํ าปรึกษาสู งกวากอนการเขาร ว มกิจกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของเจษฎา บุญมาโฮม (2557) ที่ใชแผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวรวมกับหนังสือเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
การใหคําปรึกษากับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวรวมกับหนังสือ
เสริมประสบการณนักศึกษากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให
คําปรึกษาสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายสนับสนุนเพิ่มเติมไดวา โปรแกรมการแนะแนวเปนเครื่องมือที่มีลักษณะกระบวนการทางจิตวิทยา
ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรูและคุณลักษณทางพฤติกรรมของบุคคลได เพราะโปรแกรมการแนะแนวเปนการจัด
มวลประสบการณใหผูเข ารวมไดเรีย นรูบนฐานความคิด อารมณ และความรูสึกเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมอยางเป น
ระบบ ดังที่เฟอรเบอรท กริฟฟธ และฟอรเรสท (Ferbert, Grififth & Forrest, 2005) ที่ไดนําเสนอวาการจัดกิจกรรมแนะแนว
เปนการบูรณการมวลประสบการณ 2 สวนสําคัญคือ จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษารวมกับการสอน ดังนั้นกิจ กรรม
แนะแนวจึงมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรูและพฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ โปรแกรมการ
แนะแนวครั้งนี้พัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการสรางและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวดวยกระบวนการมีส วน
รวมระหวางบุ คคล 3 ฝาย คือ นักวิชาการ ครูผู ปฏิบั ติง านแนะแนว และผูบริ หารหน วยงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมื อ
ดังกลาวดวยการสนทนากลุมสรุปแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชแลวปรับปรุงแลว 1 วงรอบ จึงทําใหความรูและเจตคติ
การปฏิบัติงานแนะแนวของครูกลุมตัวอยางสูงกวากอนการเขารวมและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 โปรแกรมการแนะแนวที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงาน
แนะแนวของกลุม ตัวอยางได เปนอยางดี จึงควรขยายผลการนําไปใช กับสถานศึกษาขนาดเล็กอื่นๆ ในจัง หวัด นครปฐมเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนตอไป
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1.2 ครูกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรเพิ่มชวงเวลาการจัดกิจกรรมหนวยทักษะการใหคําปรึกษา
ดังนั้ น การนํ าผลการวิ จัย ไปใช จึง ควรเพิ่มเติม เนื้ อหา กิจกรรม และช วงเวลาของหน วยทักษะการใหคําปรึ กษาเพื่อให เกิ ด
ประโยชนสูงสุด
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการติดตามผลภายหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวเพื่อตรวจสอบความคงทน (retention) วา
ครูกลุมตัวอยางมีความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวเปลี่ยนแปลงหรือไมภายหลังระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน
2.2 ควรมีการศึกษาป จจั ยหรือสาเหตุ ที่สง ผลตอความรู และเจตคติการปฏิ บัติง านแนะแนว เพื่ อใชข อมู ล
ปรับปรุงโปรแกรมการแนะแนวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เอกสารอางอิง
เจษฎา บุญมาโฮม. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการใหคําปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยหนังสือเสริมประสบการณ.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
นพวรรณ คนึงชัยสกุล. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เพชรสุดา เพชรใส. (2547). การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพในการใหคําปรึกษาสําหรับครูแนะแนว. ปริญญานิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ยุพาศรี ไพรวรรณ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสอนกิจกรรมแนะแนว. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
สมพงษ จิตระดับ. (2560). “เด็กไทยวันนี้” มติชนออนไลน. 6 มกราคม 2560. www.matichon.co.th/news/418603
สมร ทองดี และปราณี รามสูต. (2555). “แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนวหนวยที่ 9” ในประมวลสาระชุดวิชาการ
พัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). กระบวนการสรางความเปนพลเมือง: กรณีตัวอยางบานกาญจนาภิเษก. (พิมพ
ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.
สุวัสดา คําผิว. (2553). ผลของชุดฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับครูที่ปรึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการให
คําปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน.
Ferbert. S. E. Grififth, D. A. & Forrest, D. B. (2005). Developmental Classroom Guidance Activities. South
Carolina: Youth Light Inc.
Gibson. L. R. & Mitchell, H. M. (2008). Introduction to Counseling and Guidance. (7th ed.). New Jersey:
Pearson.
Muchado, J. A. (2003). “An Investigation of the Perceived Need for School Counseling Service in Primary
and Secondary Schools in Botswana.” Dissertation Abstracts International. 63(8). (February
2003): 2800 A
Sharma. R. N. & Sharma. R. A. (2004). Guidance and Counseling in India. New Deli: Atlantic Publishers.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1651

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017
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The results of the study science process skills camp of Mathayomsuksa 1
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนและหลังเรี ยน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจั ดคายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียน กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 120 คน เครื่ องมือที่ใชใน
งานวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of the research were 1) compare students’ learning science process skill before
and after learning of mathayomsuksa I using the science process skills camp. 2) investigate the satisfaction
towards the science process skills camp of mathayomsuksa I. The research sample consisted of 120
mathayomsuksa I students in the first semester of the academic year 2017 at The Demonstration School
of Nakhon Pathom Rajabhat University. The data collection instruments consisted of 1) The science
process skills camp lesson plans 2) a science process skill test 3) the satisfaction towards the science
process skills camp questionnaire. The statistics used for data analysis were mean percent and standard
deviation.The results were as follows: 1) The students’ learning science process skill after learning of
mathayomsuksa I using the science process skills camp activities were higher than that of before with a
statistical significance level at .05. 2) The satisfaction towards the science process skills camp after
learning of mathayomsuksa I students using the science process skills camp was at a high level.
Keywords: science process skills camp, science process skill, satisfaction
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1. บทนํา
เปนที่ยอมรับกันวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เนื่องจากมนุษยเปนผูนําทรัพยากรอื่นมาใช และถา
มนุษยมีกําลังสติปญญาดีก็จะสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมโลก โดยเฉพาะการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ที่จะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีระบบระเบียบ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552: 1) รวมถึงปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาและการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลก โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน (สุทัศน สังคะพันธ, 2556: 14) การ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูควรจัดกิจกรรม ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา และมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง และการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให
เจริญกาวหนา และเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ไดมาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของบุคคลมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาดานวิทยาศาสตรศึกษา (กรมวิชาการ, 2546: 12-14)
แนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในปจจุบันมีแนวคิดดานการจัดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรชวยพัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดวิจารณ มีทักษะในการคนหาความรูและสรางองคความรู โดย
ใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีการทํากิจกรรมดวยการ
ลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชข อมูลที่
หลากหลาย และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดรวมมือกับองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ
PISA (Program for International Student Assessment) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองที่มีศักยภาพ
สําหรับ การแข งขันในอนาคต PISA จะประเมินสมรรถนะในการใชความรูแ ละทั กษะที่จําเปนในชีวิตจริง ในดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (scientific literacy) ซึ่งในสวนการรูเรื่องวิทยาศาสตร นั้นคือ ความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขา
กับประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางไตรตรอง โดย PISA กลาววาประเทศไทยยังตองยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูของนักเรียนอยางเรงดวนเพื่อใหกาวทันนานาชาติ และเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ งระบบอยาง
จริงจังและตอเนื่อง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2556: 18-19) การจัดคายการทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและกระบวนการคิด การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมอง
อันเปนปญหาที่พบ สงผลใหเกิดความคิดในการที่จะแกไข เพื่อแกไขปญหา หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งสามารถสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นได การคิดเปนสิ่งที่เปนนามธรรมเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง และเปนขั้นตอน การ
คิดจึงเปนทักษะตอเนื่องเพื่อพัฒนาไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นมนุษยสามารถเรียนรูในการพัฒนาการคิดได
อยางหลากหลายรูปแบบ การจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่จัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน
ผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะเนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดยใชธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนสื่อเพื่อสรางองคความรูและความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน กระบวนการสังเกต ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล นอกจากนั้น กิจกรรมในคายยัง
เปนกิจกรรมที่ฝกการอยูรวมกัน มีการทํางานเปนทีมเปนกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ฝกความรับผิดชอบตอตนเองและหมูคณะ
จากความสําคัญของกระบวนการคิดและการจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่สงเสริมการพัฒนาดานตาง ๆ ใหกับ
ผูเรียน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ , 2559: 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตร ในคายการทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร มีคะแนนคาเฉลี่ยทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (อรทัย นอยญาโณ, 2557: 1) และ
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สอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรที่เนนทักษะ
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร สูงกวา กอนเรี ยนอยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 และคะแนนความสามารถในการคิ ด
วิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รีนา ภูมิ
ระวิ, 2554: 1) การจัดเขาคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร จึงเปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมใหนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดมาฝกฝนทดลอง เรียนรูพื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งหมด 8 ทักษะ ซึ่งเปน ระดับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เพื่อจะเปนการพัฒ นาและเพิ่มพูนศั กยภาพทางวิท ยาศาสตรอยาง
ตอเนื่องที่มีคุณภาพของประเทศ เตรียมความพรอมของนักเรี ยนที่จะเกิดการเรียนรูในการศึ กษาตอในรายวิ ชาวิทยาศาสตร
กิจกรรมในคายวิทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร เรียนรูวิทยาศาสตรผานการ
ทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนั บสนุนและสงเสริ มใหเยาวชนไดพั ฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ผานการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร และสิ่งประดิษฐต าง ๆ รวมทั้ง พั ฒนาหลักสูต รและกิจกรรมการเรีย นรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตละกลุม
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มุงพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ขั้ นพื้ นฐาน และการเตรี ยมความพร อมให นักเรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ในการศึ กษาต อในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร อยางมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้ นผูวิจัยและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได จัดทําการวิจัย เรื่อง ผล
การศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งเปนแนวทางให ผูสอนและบุคคลากรทางการศึกษาออกแบบกิจกรรมการจั ดการเรียนรู เพื่ อให การจัดการเรี ยนรู
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวย
การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เสริมหลักสูตรหนึ่ง ซึ่ง
ชวยเพิ่มพู นความรูและประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ให กับนักเรียนได อย างดี มี การรูปแบบการจั ดที่
หลากหลาย เปนคายวิทยาศาสตรแบบองครวม ลักษณะที่สําคัญของคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดคายการเรียนรู
วิทยาศาสตร เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะ
เนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดยใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสื่อเพื่อสรางองคความรูและ
ความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 1)
3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ และความชํานาญในการคิด เพื่อคนหาความรู และ
การแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาทิ การสังเกต การวัด การคํานวณ การจําแนก การหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับเวลา การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยาม การ
กําหนดตั วแปร การทดลอง การวิเคราะห และแปรผลขอมูล การสรุปผลขอมู ลได อย างรวดเร็ว ถูกตอง และแม นยํ า วั ดได จาก
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น โดย
การระบุประเด็น มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา (ระบุสมมติฐาน) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา (ระบุตัวแปร) ขั้นที่ 3 ขั้น
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กําหนดวิ ธีการเพื่อแกป ญหา (ออกแบบตาราง บันทึกผล) และขั้ นที่ 4 ขั้ นการตรวจสอบผลลัพธ (นําขอมูลที่ ได มาเขียนกราฟ)
ความสําคั ญของทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร เป นทักษะสําคั ญที่ แสดงถึงการมีกระบวนการคิ ด อย างมี เหตุ มีผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทํ าใหผู เรียน และผูปฏิ บัติเกิ ดความเข าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากขึ้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะแสวงหาความรู และแนวทางสําหรับ
การแก ไขปญหา เป นแนวทางที่ พั ฒนาขึ้ นตามหลั กสู ตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริ กันเพื่ อ
ความก าวหน าทางวิ ทยาศาสตร (The American association for the advancement of science) ประกอบดวยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ แบงเปน 2 ระดับ คือ 1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
และ 2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ (สรศักดิ์ แพรดาม, 2544: 2)
3.3 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความพึงพอใจ เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่
มีผลตอความสําเร็จของงาน ที่บรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือ
ความต องการของแต ละบุ คคลในแนวทางที่ เขาประสงค ความพึ งพอใจโดยทั่ วไปตรงกั บคํ าในภาษาอั งกฤษ ว า Satisfaction
(รังสรรค ฤทธิ์ผาด, 2550) และยังมีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” สรุปไดดังนี้ Morse (1955 อางถึงใน สันติ ธรรมชาติ,
24) ไดกลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทุกสิ่งทุก อยางที่ลดความตึงเครียดของผูทํางานใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากก็
จะเกิ ดความไม พึ งพอใจใน การทํ างาน ความตึ งเครี ยดเป นผลรวมจากความต องการของมนุ ษย เมื่ อความต องการได รั บการ
ตอบสนองก็จะทําใหความเครียดนอยลง ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ จากคํานิยามของ Morse ทําใหมีนักวิชาการอีกหลาย
ทานไดใหความหมายไปในทิศทางที่คลายคลึงกัน โดยเนนวาความพึงพอใจ เกิดจากการไดรับการตอบสนอง สรุปไดวา ความพึ ง
พอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วัดไดจากแบบประเมินทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 11 ขอ คะแนนเต็ม 55 คะแนน ซึ่ งผูวิจัยสรางขึ้น มี เกณฑการให คะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5
ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน ไดแก ดานอาหารและสถานที่ พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัด
กิจกรรม และ4) สถานที่รับประทานอาหาร ดานการจัดกิจกรรม พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสาร
ในการจัดกิจกรรม 3) วิ ทยากรมีความสามารถในการถ ายทอดความรูไดเปนอย างดี 4) วิทยากรมี ความรูความชํานาญ ในเรื่องที่
บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ
รูปแบบ การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
และความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ ฐาน
ทักษะที่ 1 การสังเกต

การจัดคายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ทักษะที่ 2 การวัด
ทักษะที่ 3 การคํานวณ
ทักษะที่ 4 การจําแนก
ทักษะที่ 5 การการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา

ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล
ทักษะที่ 7 การลงความคิดเห็น
ทักษะที่ 8 การพยากรณ
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 120 คน
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
4.2.1 ตัวแปรตน ไดแก คายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
4.2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.2.2.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.3.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4 การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.4.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังนี้
4.4.1.1 ศึ กษาหลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 ในกลุ มสาระวิ ทยาศาสตร เพื่ อนํ ามาเป น
แนวทางในการจัดสรางแผนการจัดการเรียนรู
4.4.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบาย
รายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.4.1.3 ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือสาระการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ในชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4.1.4 ศึ กษาหลั กการและขั้นตอนของการจัดค ายทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
4.4.1.5 กํ าหนดจุ ดประสงค เชิ งพฤติ กรรมของแต ละเนื้ อหา สร างชุ ดกิ จกรรมค ายทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 4 วัน เปนเวลา 28 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นออกแบบการทดลอง ขั้นที่ 2 ขั้นวิธีการทดลอง ขั้นที่ 3 ขั้นผลการทดลอง ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง และขั้นที่ 5
ขั้นอภิปรายผลการทดลอง
4.4.1.6 นํารายละเอียดมากําหนดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย วันที่ 1 กิจกรรม
คือ โลกของตนไม วันที่ 2 กิจกรรมคือ กลิ้งมหาสนุก วันที่ 3 กิจกรรมคือ รถจอมพลัง และวันที่ 4 กิจกรรมคือ มิราเคิลไอศกรีม
4.4.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังนี้
4.4.2.1 ศึ กษาเอกสารเกี่ ย วกั บ การวั ด ผลประเมิ นผลการสร า งข อสอบวิ ชาวิ ทยาศาสตร และวิ เ คราะห
จุดประสงคและเนื้อหากลุมสาระวิทยาศาสตร
4.4.2.2 สรางตารางวิเคราะห แบบทดสอบ โดยครอบคลุมพฤติ กรรม ตามการวิ เคราะห วัตถุ ประสงค และ
เนื้อหาที่ใชทดลอง โดยใชขอบเขตการวัดของ Klopfer แบงพฤติกรรมดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ
ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช
4.4.2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
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และแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ตามตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4.2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ที่สรางเสร็จเรียบร อยแลว เสนอต อคณะ
อาจารยประจําคาย เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของขอคําถาม ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา
4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังนี้
4.4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับการสรางแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ตามวิธีของ Likert
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) จํานวน 5 ระดับ
4.4.3.2 กํ าหนดประเด็ นที่ ต องการศึ กษาเกี่ ยวกั บแบบสอบถามความพึ งพอใจต อค ายทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเกณฑการใหคะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5 ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน
ไดแก ดานอาหารและสถานที่ พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัดกิจกรรม และ4) สถานที่รับประทาน
อาหาร ด านการจั ดกิ จกรรม พิ จารณารายข อ ดั งนี้ 1) ระยะเวลาในการจั ดกิ จกรรม 2) เอกสารในการจั ดกิ จกรรม 3) วิ ทยากรมี
ความสามารถในการถายทอดความรูไดเปนอยางดี 4) วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวม
กิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ
4.4.3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 11 ขอ
4.4.3.4 นํ าแบบสอบถามความพึ ง พอใจต อการจั ดค ายทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ที่ สร างเสร็ จ
เรียบรอยแลว เสนอตอคณะอาจารยประจําคาย เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของขอคําถาม ปรับปรุงและแกไข
ตามคําแนะนํา
4.5 วิธีดําเนินการทดลอง
การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวม 4 วัน ใชเวลา 28 ชั่วโมง ดังนี้
4.5.1 ทดสอบกอนเรียน
4.5.2 ไดการดําเนินการรูปแบบกิจกรรมของคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนี้
กิจกรรมที่ใชไดจากกลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วันจัดกิจกรรมที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ โลกของตนไม
รูปแบบกิจกรรม คือ walk rally ในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 การสังเกต, ทักษะที่ 2 การวัด, ทักษะที่ 3 การคํานวณ, ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท, ทักษะที่ 5
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา, ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล, ทักษะที่ 7
การลงความเห็นจากขอมูล และ ทักษะที่ 8 การพยากรณ ที่สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
วันจัดกิจกรรมที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ กลิ้งมหาสนุก
รู ปแบบกิ จกรรม คื อ การประดิ ษฐ เ ครื่ องปล อยลู กบอล อาศั ย หลั กการพื้ นเอี ย งเป นหลั กเพื่ อฝ กทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ไดแก
ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน, ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ, ทักษะที่ 11 การกําหนด และควบคุมตัวแปร, ทักษะที่ 12
การทดลอง และทักษะที่ 13 การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล ที่สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ และ
สาระที่ 5: พลังงาน
วันจัดกิจกรรมที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ รถจอมพลัง
รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐรถที่เคลื่อนที่ดวยพลังงานลมจากลูกโปง อาศัยหลักการพลังงานลมเปลี่ยน
รูปเปนพลังงานกล เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ที่สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ และ สาระที่ 5: พลังงาน
วันจัดกิจกรรมที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ มิราเคิลไอศกรีม
รูปแบบกิจกรรม คือ การทําใหน้ําแข็งมีอุณภูมิลดต่ําลง อาศัยคุณสมบัติคอลลิเกทีฟ ของสารละลาย เพื่อฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ที่
สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
4.5.3 ทดสอบหลังเรียน
รวม
28 ชั่วโมง
4.6 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre - Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยใชการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบกลุมเดียวมีการทดสอบวัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)
5. ผลการวิจัย
1. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตรและทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 1
ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (µ = 20.09, S.D. = 3.56) สูงกวากอนเรียน (µ= 17.46, S.D. = 3.17)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(N=120)
ระดับชั้น
การ
จํานวน
คะแนน
µ
S.D.
ผลการเปรียบเทียบ
ทดสอบ นักเรียน (คน)
เต็ม
ม.1
กอนเรียน
120
30
17.46
3.17
*แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่
หลังเรียน
120
30
20.09
3.56
ระดับ .05
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึ งพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
(N=120)
ระดับชั้น
ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รอยละ
ผลการประเมิน
1. อาหารกลางวัน
75.50
มากที่สุด
อาหารและ 2. อาหารวาง
76.75
มากที่สุด
สถานที่ 3. สถานที่จัดกิจกรรม
85.50
มากที่สุด
4. สถานที่รับประทานอาหาร
86.25
มากที่สุด
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
63.75
มากที่สุด
ม.1
2. เอกสารในการจัดกิจกรรม
64.00
มากที่สุด
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ระดับชั้น

ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. วิทยากรมีความสามารถ ในการถายทอดความรูได
การจัด
เปนอยางดี
กิจกรรม 4. วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย
5. มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม
6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
7. กิจกรรมสนุกและนาสนใจ
สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ

รอยละ

ผลการประเมิน

89.75

มากที่สุด

86.75
78.25
93.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

72.75

มากที่สุด
มากที่สุด

6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงั นี้
6.1 ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ดวยการจัด ค ายทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ข องนั กเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
6.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการ
คิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด ซึ่งจากกิจกรรม
ภายในคายเปนการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูจากการแสวงหาขาวสารข อมูลความรู ความเขาใจทางวิทยาศาสตรที่เป น
ความรูใหม ๆ และการคนหาสิ่งที่ยังไมรู ใหเกิดการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยใชชุดกิจกรรมและการทดลอง
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอยอดพัฒนาการสังเคราะหความรูที่ไดจากการทดลองกิจกรรมนั้น ๆ (สํานักงาน
พัฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ, 2559: 3) ซึ่งสอดคลองกับความหมายของความรูทางวิทยาศาสตร ที่วา หมายถึ ง
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งมนุษยไดศึกษาคนควาสะสมมาตั้ง แตอดีตจนกระทั่ง ปจจุบัน และจะศึกษาตอไปในอนาคต
อย างไม รู จักจบสิ้ น กิ จกรรมในคายทักษะกระบวนการวิ ทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่ สร างสรรคให เด็ กมี กระบวนการคิ ดแบบ
วิทยาศาสตร เรียนรูวิทยาศาสตรผ านการทดลองในรู ปแบบที่ หลากหลาย สนั บสนุ นและส งเสริมใหเยาวชนไดพั ฒนาความคิ ด
สร างสรรค ทั กษะและกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ผานการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร การทํ าการทดลองทั กษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร และสิ่งประดิษฐตางๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใหมีความ
สอดคล องกั บงานวิ จัย เพื่อส งเสริมและพั ฒนาเด็ กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต ละกลุ ม
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมร เทพารักษ (2547: 44) พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 2 หลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และผลการวิ จัยของ อรัญญา ประสารกลาง (2548: 73) พบวาคะแนนทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร และคะแนน
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ความสามารถเชิงวิเคราะหของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการสอนโดยใชวิธีทดลองสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ ที่จากกิจกรรมในคายสงเสริมพัฒนาฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 การสังเกต, ทักษะที่ 2 การวัด, ทักษะที่ 3 การคํานวณ, ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท, ทักษะ
ที่ 5 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา, ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล, ทักษะที่ 7
การลงความเห็นจากขอมูล และ ทักษะที่ 8 การพยากรณ
7.2 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยภาพรวม อยูในระดั บมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล องกั บสมมติ ฐานที่ตั้ งไว ทั้งนี้ อาจเป นเพราะว า ค ายทั กษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ ประกอบดวย ด านหนึ่งเปนการจั ดการเรี ยนการสอนและจั ดกิจกรรม
พั ฒนาผู เรี ยนตามหลั กสู ตรการศึ กษาแต ละช วงชั้ น เพื่ อสร างองค ความรู กระบวนการคิ ดวิ เคราะห เพื่ อให ผู  เรี ยนมี ความรู
ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง
และประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ เปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝงและปลุกจิตสํานึก เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตน
อยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึง
มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
งานวิ จัยของ สาคร ทองเทพ (2556: 20) พบว าผลการประเมิ นความพึ งพอใจต อค ายทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตร ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 โดยรวมอยูในระดับมาก
8. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ มีผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะมีประโยชนตอการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ
การศึกษาครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
8.1.1 ควรใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการทดลอง ดวยการใหความรู
และความเขาใจในเรื่อง ขั้นตอนการเรียนรู บทบาทของนักเรียนและผูสอนในการทํากิจกรรม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อใหทุกฝายเขาใจรูปแบบของคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
8.1.2 ในการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ใบบทบาทของผูสอน
จะตองมีความอดทน ไมใจร อนที่จะสรุปบทเรียน ควรเป ดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและศักยภาพใหเต็มที่ ผูสอน
จะตองเตรียมการเปนอยางดี รวมทั้งเตรียมตัวในการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณตาง ๆ ไวลว งหนา
8.1.3 ผูสอนควรเตรียมความพรอม ดานบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความรูและความตองการของผูเรียน
รวมทั้งเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดตามความสนใจ
8.1.4 ลั กษณะป ญ หาหรื อคํ าถามที่ นํ ามากระตุ นผู เรี ยน ถื อว าเป นองค ป ระกอบหลั กในการจั ดค ายทั กษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรนี้ ดังนั้นผูสอนตองสรางปญหาปลายเปดที่มีความซับซอนเพียงพอที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี
แนวการคิดที่หลากหลาย และตองครอบคลุมเนื้อหาใหไดมากที่สุด
8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 ควรศึกษาความพึ งพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในดานอื่นเพิ่มเติม จากเดิมที่
ศึกษาเพียง ดานอาหารและสถานที่ และการจัดกิจกรรม
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8.2.2 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของผูเรียนโดยการใช
แบบทดสอบเพียงอยางเดี ยว ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเพิ่มวิธีการประเมิ นความสามารถในการแก ปญหาทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน แบบลงมือปฏิบัติ การสัมภาษณ หรือการสังเกต เปนตน ควบคูไปกับการประเมินดวยแบบทดสอบ
เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับสภาพจริงมากทีส่ ุด
8.2.3 ควรศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ เชน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู เปนตน
8.2.4 ควรมีการเก็บขอมูลพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้งทางเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพดวย ในศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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ชริดา ศรีโสม และคณะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Charida.ss2@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กอนเรียนและหลังเรี ยน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ศึกษาความพึงพอใจตอ การจั ดคายทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียน กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 122 คน เครื่องมือที่ใชใน
งานวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติท่ีใช
ในวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of the research were 1) compare students’ learning science process skill before and
after learning of mathayomsuksa IV using the science process skills camp. 2) investigate the satisfaction
towards the science process skills camp of mathayomsuksa IV. The research sample consisted of 120
mathayomsuksa IV students in the first semester of the academic year 2017 at The Demonstration School of
Nakhon Pathom Rajabhat University. The data collection instruments consisted of 1) The science process
skills camp lesson plans 2) a science process skill test 3) the satisfaction towards the science process skills
camp questionnaire. The statistics used for data analysis were mean percent and standard deviation.
The results were as follows: 1) The students’ learning science process skill after learning of mathayomsuksa IV
using the science process skills camp activities were higher than that of before with a statistical significance
level at .05. 2) The satisfaction towards the science process skills camp after learning of mathayomsuksa
IV students using the science process skills camp was at a high level.
Keywords: science process skills camp, science process skill, satisfaction
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1. บทนํา
เปนที่ ยอมรับกั นวา ทรั พยากรมนุษย เปนทรัพยากรที่สําคัญที่ สุด และถามนุษยมี กําลั งสติ ปญญาดีก็จะสามารถใช
ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมโลก โดยเฉพาะการสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ที่จะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีระบบระเบียบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 1) รวมถึงปจจุบันเปนยุค
ที่โลกมีความเจริญกาวหนาและการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะสําหรับ
การดํารงชีวิตในโลก โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน (สุทัศน สังคะพันธ, 2556: 14) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับ แก ไขเพิ่ม เติ ม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ควรจั ด กิจกรรม ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา และมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ได เรี ยนรูจากประสบการณ จริ ง ฝ กการปฏิ บัติ ใ หทํ าได คิด เป น ทํ าเปน และเกิด การใฝรู อย างต อเนื่อง และการศึ กษาด าน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนับวาเป นปจจัยสําคั ญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให เจริญกาวหนา และเปนเครื่ องมือที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดมาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
บุคคลมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาดานวิทยาศาสตรศึกษา (กรมวิชาการ, 2546: 12-14) แนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ในปจจุบันมีแนวคิดดานการจัดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรชวยพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห คิดวิจารณ มีทักษะในการคนหาความรูและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรูและแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย
มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานที่
ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Program for International Student Assessment) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนให
เปนพลเมืองที่มีศักยภาพสําหรับการแขงขันในอนาคต PISA จะประเมินสมรรถนะในการใชความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิตจริง
ในดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (scientific literacy) ซึ่งในสวนการรูเรื่องวิทยาศาสตร นั้นคือ ความสามารถของบุคคลที่จะ
เชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางไตรตรอง โดย PISA กลาววา
ประเทศไทยยังตองยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนอยางเรงดวนเพื่อใหกาวทันนานาชาติ และเรงรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบอยางจริงจังและตอเนื่อง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556: 18-19) การจัดคายการ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและกระบวนการคิด การคิดเปนกระบวนการ
ทํางานของสมอง อันเปนปญหาที่พบ สงผลใหเกิดความคิดในการที่จะแกไข เพื่อแกไขปญหา หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นได การคิดเปนสิ่งที่เปนนามธรรมเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง และ
เปนขั้นตอน การคิดจึงเปนทักษะตอเนื่องเพื่อพัฒนาไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นมนุษยสามารถเรียนรูในการ
พัฒนาการคิดไดอยางหลากหลายรูปแบบ การจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่จัดเพื่อใหเกิดการเรียนรู
นอกหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะเนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดย
ใชธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเปนสื่อเพื่อสรางองคความรูและความคิด รวบยอด รวมทั้ง ใหความสําคัญอย างยิ่ง ตอทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน กระบวนการสังเกต ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล นอกจากนั้น
กิจกรรมในคายยังเปนกิจกรรมที่ฝกการอยูรวมกัน มีการทํางานเปนทีมเปนกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ฝกความรับผิดชอบตอ
ตนเองและหมูคณะ จากความสําคัญของกระบวนการคิดและการจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่สงเสริมการพัฒนา
ดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตร ในคายการทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร มีคะแนนคาเฉลี่ยทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (อรทัย นอยญาโณ, 2557:
1) และสอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัด
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สงขลา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรที่เนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รีนา ภูมิระวิ, 2554:
1) การจัดเขาคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร จึงเปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดมา
ฝกฝนทดลอง เรี ยนรู พื้นฐาน จึ งเปนกิจกรรมที่ เตรี ยมความพรอมให นักเรี ยนผู นําได มาฝ กฝนทดลอง เรี ยนรู พื้นฐานและทั กษะ
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ทั้งหมด 13 ทั กษะ แบงเปน 2 ระดั บ แบงเป น 2 ระดั บ คื อ 1) ระดั บทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และ 2) ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เพื่อจะเปนการพัฒนา
และเพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องที่มีคุณภาพของประเทศ เตรียมความพรอมของนักเรียนที่จะเกิดการเรียนรูใน
การศึกษาตอในรายวิชาวิทยาศาสตร กิจกรรมในคายวิทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร
เรียนรูวิทยาศาสตรผานการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการทําโครงงานวิทยาศาสตร และสิ่งประดิษฐตาง ๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตละกลุม
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มุงพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ขั้ นพื้ นฐาน และการเตรี ยมความพร อมให นักเรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ในการศึ กษาต อในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดั งนั้ นผูวิจัยและ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม จึ งไดจัดทํ าการวิ จัย เรื่ อง
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งเปนแนวทางให ผูสอนและบุคคลากรทางการศึกษาออกแบบกิจกรรมการจั ดการเรียนรู เพื่ อให การจัดการเรี ยนรู
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวย
การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เสริมหลักสูตรหนึ่ง ซึ่ง
ชวยเพิ่มพู นความรูและประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ให กับนักเรียนได อย างดี มี การรูปแบบการจั ดที่
หลากหลาย เปนคายวิทยาศาสตรแบบองครวม ลักษณะที่สําคัญของคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดคายการเรียนรู
วิทยาศาสตร เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะ
เนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดยใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสื่อเพื่อสรางองคความรูและ
ความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 1)
3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ และ
ความชํานาญในการคิด เพื่อคนหาความรู และการแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งหมด 13 ทักษะ แบงเปน 2
ระดับ คือ 1) ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก การสังเกต การวัด การคํานวณ การจําแนก การ
หาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ และ 2) ระดับ
ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ไดแก การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยาม การกําหนดตัวแปร การ
ทดลอง การวิเคราะห และแปรผลขอมูล การสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา วัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20
คะแนน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยครอบคลุมพฤติกรรม ตามการวิเคราะห วัตถุประสงค และเนื้อหาที่ใชทดลอง และตอนที่ 2 เปนแบบ
อัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น โดยการระบุประเด็น มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา (ระบุ
สมมติฐาน) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา (ระบุตัวแปร) ขั้นที่ 3 ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (ออกแบบตาราง บันทึกผล) และขั้นที่
4 ขั้ นการตรวจสอบผลลัพธ (นํ าขอมู ลที่ ได มาเขียนกราฟ) รวมคะแนนเต็ มทั้งตอน 2 ตอน 30 คะแนนความสํ าคั ญของทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะสําคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อยางมีเหตุ มีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทํา
ใหผูเรียน และผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเนือ้ หาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมาก
ขึ้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะแสวงหาความรู และแนวทางสําหรับการแกไขปญหา เปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นตาม
หลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพื่ อความกาวหนาทางวิ ทยาศาสตร (The American
association for the advancement of science) (สรศักดิ์ แพรดาม, 2544: 2)
3.3 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความพึงพอใจ เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่
มีผลตอความสําเร็จของงาน ที่บรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือ
ความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค (รังสรรค ฤทธิ์ผาด, 2550) และยังมีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ”
สรุปไดดังนี้ Morse (1955 อางถึงใน สันติ ธรรมชาติ, 24) ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทุกสิ่งทุก อยางที่ลดความตึงเครียดของผู
ทํางานใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากก็จะเกิดความไมพึงพอใจใน การทํางาน ความตึงเครียดเปนผลรวมจากความตองการของ
มนุษย เมื่อความตองการไดรับการ ตอบสนองก็จะทําใหความเครียดนอยลง ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึง
พอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วัดไดจากแบบประเมินทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 11 ขอ คะแนนเต็ม 55 คะแนน ซึ่ งผูวิจัยสรางขึ้น มี เกณฑการให คะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5
ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน ไดแก ดานอาหารและสถานที่ พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัด
กิจกรรม และ4) สถานที่รับประทานอาหาร ดานการจัดกิจกรรม พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสาร
ในการจัดกิจกรรม 3) วิ ทยากรมีความสามารถในการถ ายทอดความรูไดเปนอย างดี 4) วิทยากรมี ความรูความชํานาญ ในเรื่องที่
บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ
รูปแบบ การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
และความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ ฐานและขัน้ บูรณาการ
ทักษะที่ 1 การสังเกต

การจัดคายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ทักษะที่ 2 การวัด
ทักษะที่ 3 การคํานวณ
ทักษะที่ 4 การจําแนก
ทักษะที่ 5 การการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา

ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล
ทักษะที่ 7 การลงความคิดเห็น
ทักษะที่ 8 การพยากรณ
ทักษะที่ 9 การตัง้ สมมติฐาน
ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยาม
ทักษะที่ 11 การกําหนดตัวแปร
ทักษะที่ 12 การทดลอง การวิเคราะห และแปรผล
ทักษะที่ 13 การการสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 122 คน
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
4.2.1 ตัวแปรตน ไดแก คายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
4.2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.2.2.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.3.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4 การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.4.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังนี้
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4.4.1.1 ศึ กษาหลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 ในกลุ มสาระวิ ทยาศาสตร เพื่ อนํ ามาเป น
แนวทางในการจัดสรางแผนการจัดการเรียนรู
4.4.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบาย
รายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.4.1.3 ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือสาระการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ในชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4.1.4 ศึ กษาหลั กการและขั้นตอนของการจัดค ายทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
4.4.1.5 กํ าหนดจุ ดประสงค เชิ งพฤติ กรรมของแต ละเนื้ อหา สร างชุ ดกิ จกรรมค ายทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 4 วัน เปนเวลา 28 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นออกแบบการทดลอง ขั้นที่ 2 ขั้นวิธีการทดลอง ขั้นที่ 3 ขั้นผลการทดลอง ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง และขั้นที่ 5
ขั้นอภิปรายผลการทดลอง
4.4.1.6 นํารายละเอียดมากําหนดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย วันที่ 1 กิจกรรม
คือ วิทยาศาสตรนารู วันที่ 2 กิจกรรมคือ รถพลังหนังยาง 3 กิจกรรมคือ มหัศจรรยแหงสีสัน และวันที่ 4 กิจกรรมคือ เครื่องยิงจรวด
4.4.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังนี้
4.4.2.1 ศึ กษาเอกสารเกี่ ย วกั บ การวั ด ผลประเมิ นผลการสร างข อสอบวิ ชาวิ ทยาศาสตร และวิ เ คราะห
จุดประสงคและเนื้อหากลุมสาระวิทยาศาสตร
4.4.2.2 สรางตารางวิเคราะห แบบทดสอบ โดยครอบคลุมพฤติ กรรม ตามการวิ เคราะห วัตถุ ประสงค และ
เนื้อหาที่ใชทดลอง โดยใชขอบเขตการวัดของ Klopfer แบงพฤติกรรมดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ
ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช
4.4.2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
และแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ตามตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4.2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ที่สรางเสร็จเรียบร อยแลว เสนอต อคณะ
อาจารยประจําคาย เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของขอคําถาม ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา
4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังนี้
4.4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับการสรางแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ตามวิธีของ Likert
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) จํานวน 5 ระดับ
4.4.3.2 กํ าหนดประเด็ นที่ ต องการศึ กษาเกี่ ยวกั บแบบสอบถามความพึ งพอใจต อค ายทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีเกณฑ การใหคะแนนแบบมาตรประเมิ นค า จํานวน 5 ระดั บ โดยพิ จารณาใน 2 ด าน ได แก ด านอาหารและสถานที่
พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัดกิจกรรม และ4) สถานที่รับประทานอาหาร ดานการจัดกิจกรรม
พิจารณารายขอ ดังนี้ 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสารในการจัดกิจกรรม 3) วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูได
เป นอยางดี 4) วิทยากรมีความรู ความชํานาญ ในเรื่ องที่บรรยาย 5) มี การเปดโอกาสใหผู เข าร วมกิจกรรมซักถาม 6) มี เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ
4.4.3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 11 ขอ
4.4.3.4 นํ าแบบสอบถามความพึ ง พอใจต อการจั ดค ายทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ที่ สร างเสร็ จ
เรียบรอยแลว เสนอตอคณะอาจารยประจําคาย ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา
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4.5 วิธีดําเนินการทดลอง
การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวม 4 วัน ใชเวลา 28 ชั่วโมง ดังนี้
4.5.1 ทดสอบกอนเรียน
4.5.2 ไดการดําเนินการรูปแบบกิจกรรมของคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนี้
กิจกรรมที่ใชไดจากกลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กิจกรรมที่ใชไดจากกลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
วันจัดกิจกรรมที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ วิทยาศาสตรนารู
รูปแบบกิจกรรม คือ การเขาฐานการเรียนรู เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
วันจัดกิจกรรมที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ รถพลังหนังยาง
รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐรถที่เคลื่อนที่ดวยพลังงานลมจากหนังยาง อาศัยหลักการพลังงานกล เพื่อฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ที่
สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ และ สาระที่ 5: พลังงาน
วันจัดกิจกรรมที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ มหัศจรรยแหงสีสนั
รูปแบบกิจกรรม คือ การใชสารสกัดจากพืช เพื่อใชเปนอินดิเคเตอรธรรมชาติ อาศัยหลักการคุณสมบัติกรดเบส เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ
5 ทักษะ ที่สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
วันจัดกิจกรรมที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ เครื่องยิงจรวด
รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐเคลื่อนยิงจรวด อาศัยหลักการแรงจากสปริง พื้นเอียง และการเตลื่อนที่ของ
วัตถุ เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
5 ทักษะ ที่สัมพันธกับเนื้อหา สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ และ สาระที่ 5: พลังงาน
4.5.3 ทดสอบหลังเรียน
รวม
28 ชั่วโมง
4.6 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre - Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยใชการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบกลุมเดียวมีการทดสอบวัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)
5. ผลการวิจัย
1. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4
ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (µ= 21.63, S.D. = 2.96) สูงกวากอนเรียน (µ= 17.89, S.D. = 2.45) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(N=122)
ระดับชั้น
การ
จํานวน
คะแนน
µ
S.D.
ผลการเปรียบเทียบ
ทดสอบ นักเรียน (คน)
เต็ม
ม.4
กอนเรียน
122
30
17.89
2.96
*แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
หลังเรียน
122
30
21.63
2.45
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดคายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลได
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวย
การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(N=122)
ระดับชั้น
ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปอรเซ็นต ผลการประเมิน
1. อาหารกลางวัน
45.13
มากที่สุด
อาหารและ 2. อาหารวาง
51.98
มาก
สถานที่ 3. สถานที่จัดกิจกรรม
61.60
มากที่สุด
4. สถานที่รับประทานอาหาร
59.98
มากที่สุด
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
48.78
มาก
ม.4
2. เอกสารในการจัดกิจกรรม
50.35
มาก
3. วิทยากรมีความสามารถ ในการถายทอดความรูได
50.35
มากที่สุด
การจัด
เปนอยางดี
กิจกรรม 4. วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย
50.93
มากที่สุด
5. มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม
6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
7. กิจกรรมสนุกและนาสนใจ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

51.38
53.28

มากที่สุด
มากที่สุด

45.40

มาก
มากที่สุด

6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
6.1 ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ดวยการจัด ค ายทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ข องนั กเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
6.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการ
คิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด ซึ่งจากกิจกรรม
ภายในคายเปนการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูจากการแสวงหาขาวสารข อมูลความรู ความเขาใจทางวิทยาศาสตรที่เป น
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ความรูใหม ๆ และการคนหาสิ่งที่ยังไมรู ใหเกิดการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยใชชุดกิจกรรมและการทดลอง
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอยอดพัฒนาการสังเคราะหความรูที่ไดจากการทดลองกิจกรรมนั้น ๆ (สํานักงาน
พัฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ, 2559: 3) ซึ่งสอดคลองกับความหมายของความรูทางวิทยาศาสตร ที่วา หมายถึ ง
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งมนุษยไดศึกษาคนควาสะสมมาตั้ง แตอดีตจนกระทั่ง ปจจุบัน และจะศึกษาตอไปในอนาคต
อย างไม รู จักจบสิ้ น กิ จกรรมในคายทักษะกระบวนการวิ ทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่ สร างสรรคให เด็ กมี กระบวนการคิ ดแบบ
วิทยาศาสตร เรียนรูวิทยาศาสตรผ านการทดลองในรู ปแบบที่ หลากหลาย สนั บสนุ นและส งเสริมใหเยาวชนไดพั ฒนาความคิ ด
สร างสรรค ทั กษะและกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ผานการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร การทํ าการทดลองทั กษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร และสิ่งประดิษฐตางๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใหมีความ
สอดคล องกั บงานวิ จัย เพื่อส งเสริมและพั ฒนาเด็ กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต ละกลุ ม
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมร เทพารักษ (2547: 44) พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังการเรียนโดยใชชดุ กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผลการวิ จัยของ อรั ญ ญา ประสารกลาง (2548: 73) พบว าคะแนนทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร แ ละคะแนน
ความสามารถเชิงวิเคราะหของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการสอนโดยใชวิธีทดลองสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ ที่จากกิจกรรมในคายสงเสริมพัฒนาฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 การสังเกต, ทักษะที่ 2 การวัด, ทักษะที่ 3 การคํานวณ, ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท, ทักษะ
ที่ 5 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา, ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล, ทักษะที่ 7
การลงความเห็นจากขอมูล และ ทักษะที่ 8 การพยากรณ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ
ไดแก ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน, ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ, ทักษะที่ 11 การกําหนด และควบคุมตัวแปร,
ทักษะที่ 12 การทดลอง และทักษะที่ 13 การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล
7.2 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โดยภาพรวม อยูในระดั บมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล องกั บสมมติ ฐานที่ตั้ งไว ทั้งนี้ อาจเป นเพราะว า ค ายทั กษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ ประกอบดวย ด านหนึ่งเปนการจั ดการเรี ยนการสอนและจั ดกิจกรรม
พั ฒนาผู เรี ยนตามหลั กสู ตรการศึ กษาแต ละช วงชั้ น เพื่ อสร างองค ความรู กระบวนการคิ ดวิ เคราะห เพื่ อให ผู เรี ยนมี ความรู
ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง
และประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ เปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝงและปลุกจิตสํานึก เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตน
อยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึง
มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
งานวิ จัยของ สาคร ทองเทพ (2556: 20) พบว าผลการประเมิ นความพึ งพอใจต อค ายทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตร ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 โดยรวมอยูในระดับมาก
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8. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ มีผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะมีประโยชนตอการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ
การศึกษาครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
8.1.1 ควรใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการทดลอง ดวยการใหความรู
และความเขาใจในตอรูปแบบของคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
8.1.2 ในการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ใบบทบาทของผูสอน
จะตองมีความอดทน ไมใจร อนที่จะสรุปบทเรียน ควรเป ดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและศักยภาพใหเต็มที่ ผูสอน
จะตองเตรียมการเปนอยางดี รวมทั้งเตรียมตัวในการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณตาง ๆ ไวลวงหนา
8.1.3 ผูสอนควรเตรียมความพรอม ดานบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความรูและความตองการของผูเรียน
รวมทั้งเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดตามความสนใจ
8.1.4 ลั กษณะป ญ หาหรื อคํ าถามที่ นํ ามากระตุ นผู เรี ยน ถื อว าเป นองค ป ระกอบหลั กในการจั ดค ายทั กษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรนี้ ดังนั้นผูสอนตองสรางปญหาปลายเปดที่มีความซับซอนเพียงพอที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี
แนวการคิดที่หลากหลาย และตองครอบคลุมเนื้อหาใหไดมากที่สุด
8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 ควรศึกษาความพึ งพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในดานอื่นเพิ่มเติม จากเดิมที่
ศึกษาเพียง ดานอาหารและสถานที่ และการจัดกิจกรรม
8.2.2 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของผูเรียนโดยการใช
แบบทดสอบเพียงอยางเดี ยว ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเพิ่มวิธีการประเมิ นความสามารถในการแก ปญหาทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน แบบลงมือปฏิบัติ การสัมภาษณ หรือการสังเกต เปนตน ควบคูไปกับการประเมินดวยแบบทดสอบ
เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด
8.2.3 ควรศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ เชน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู เปนตน
8.2.4 ควรมีการเก็บขอมูลพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้งทางเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพดวย ในศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษา (Contemplative Education) ของนักศึกษา
วิชาชีพครู 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึง พอใจของนั กเรี ย นที่มี ต อการจั ด กิจกรรมจิ ต ศึ กษาของนั กศึ กษาวิ ช าชีพ ครู กลุ ม ตั วอย างเป นนั กศึกษาวิ ชาชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 82 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แบบบันทึกภาคสนาม (Field note) ของนักศึกษาวิชาชีพครู แบบสํารวจ
ความคิดเห็นครูในสถานศึกษาที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีจํานวน 4 ดานคือ ดานผูจัดกิจกรรม ดาน
ผูรวมกิจกรรม ดานกิจกรรม และด านการเอาไปใชประโยชน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
จิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงเปนดานการจัดกิจกรรม ดานสื่อและอุปกรณ
และดานทัศนคติ ซึ่งคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความพึงพอใจ ตั้งแต 0.41 ถึง 0.85 ไดคาความเชื่อมั่น (reliability) เทากับ
0.90 ผลการวิจัยปรากฏวา
1) ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถสรุป ไดวา นักศึกษาวิชาชีพครูไดออกแบบกิจกรรม
จิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียน
มีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป หมวดกิจกรรม
ที่ใชในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิ จกรรมกํากับสติ(Consciousness) หมวดกิจกรรมเบรนยิม (Brain
Gym) หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination) หมวดเรื่องเลา (Stories) หมวดกิจกรรมโยคะ(Yoga) และหมวดกิจกรรม
ผอนคลายรางกาย (Body Scan) โดยสรุปเมื่อใชกิจกรรมเหลานี้จัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณ
เย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายในหองเรียนมีนอยลง นั กเรียนรักการมาโรงเรียนมากขึ้น 2) ความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ในดานผูจัดกิจกรรมสรุปวา กิจกรรมจิตศึกษาชวย
พัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิตวิทยาดานบวกสําหรับครู และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษา
วิชาชีพครู ดานผูรวมกิจกรรมสรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนมีอารมณดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน เรียนรูไดดี จดจําไดนาน
สวนดานกิ จกรรมจิ ตศึ กษาสรุปว า แบบอยางกิ จกรรมจิ ตศึ กษาที่ นักศึ กษาพั ฒนาขึ้ นนํ าไปใชได จริ ง กิจกรรมจิต ศึกษาเป น
กิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชใน
สถานศึกษา และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตรชั้นปที่ 3 คือ ดานการจัด
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กิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานสื่อและอุปกรณพึงพอใจมากที่สุด และดานทัศนคติพึงพอใจมาก สรุปไดวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: จิตศึกษา จิตปญญาศึกษา ปญญาภายใน เทคนิคการสอน นวัตกรรมการเรียนรู
Abstract
The purposes of this research were 1) to study effects of activities using the Contemplative
Education’s Activity of Pre-service teachers. 2) to study School teachers’ opinion toward the Contemplative
Education’s Activity and 3) to study Students in School satisfaction with the Contemplative Education’s
Activity. 82 samples obtaining from a purposive random sampling technique were the third year Preservice teachers year 2016 of the Faculty of Education in Roi Et Rajabhat University. There were 3 kinds of
research instrument: Field note, Teacher Survey Questionnaire consisting of 4 aspects: activities conductors
and activities participants, and Students’ Satisfaction Questionnaire with the activities that was the fiverating scale consisting of 9 items of question dealing with activities, media and instrument, and attitude
contained the corrected item-total correlation ranging from 0.41 to 0.85 and contained the total alpha’s
reliability at 0.90.
The results of Contemplative Education’s Activity of Pre-service teachers can discuss the results.
It is possible for a student teacher to design a mental education activity with the student for 20 minutes
before the first hour of each day. The main purpose is to organize activities for the students to be mindful,
concentrate and ready to learn. There are 3 stages of learning management, namely, preparation for
activities, activities for the design of mental activities, and 6 categories of activities, namely Consciousness,
Brain Gym, Activities. imagination, Stories, Yoga and Body Scan. In summary, when using these activities,
organize activities with students. Students are conscious Have better concentration Have a cool mood.
And learn better There is less conflict within the classroom. Students love to come to school more.
Teachers in School had opinions as follows: the aspect of activities conductors can develop creative
thinking, positive psychology for student teachers, and good characteristics for student teachers; the
aspects of participants can develop their emotion, concentration, memory, and happy in learning; and
lastly the aspects of activities with contemplation education can be easy to use, be useful for school.
Students in School satisfaction with the activities and media and instrument at the highest level, but in
terms of attitude was at the high level.
Keywords: contemplation education, teaching skills and teaching techniques, innovation in education
1. บทนํา
ในมาตรา 52 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดวางหลักการและมาตรการที่จะสงเสริมและพัฒนาครู และ
บุคลากรใหมี คุณภาพ ได กําหนดใหส งเสริมกระบวนการผลิ ตและพัฒ นาครูใ หมีคุ ณภาพ มี มาตรฐานเหมาะสมกับ การเป น
วิชาชีพชั้นสูง สถาบันอุดมศึกษาใหทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครูใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรทาง
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การศึกษาใหมใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สาระสําคัญในหมวด 4
มาตรา 9 ไดใหแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไววา ในดานหลักการจัดการเรียนรู เนน
ใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได เนนผูเรียนเปนสําคัญและเต็มศักยภาพ และสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง เผชิญสถานการณจริง ลงมือทําจริง ปฏิบัติจริง ที่สําคัญที่สุด
ครูผูสอนควรเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 56-57)
โมเดล Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ไดระบุวาการที่จะพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21 ไดนั้นควรพัฒนาคนไทยใหมีปญญาที่เฉียบแหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) และหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผานสังคมไทยไปสู “สังคมไทย 4.0” นั่นคือ สังคมที่มีความหวัง
(Hope) สังคมที่เปยมสุข (Happiness) และ สังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony) (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2560 : 15-21)
แนวคิดจิตศึกษาหรือ จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนเรียนรู อยางมีความสุข เพราะจะชวยเสริมสรางคุณภาพจิ ตและคูณภาพอารมณของผูเรียน แนวคิดนี้เริ่มตนขึ้นที่
มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1974 มหาวิทยาลัยแหงนี้กอตั้งโดย เชอเกียม ตรุงปะ
รินโปเช ผูนําจิตวิญญาณชาวทิเบต มหาวิทยาลัยนาโรปะมีการจัดการศึกษาที่มุงเนนไปที่การสืบคนสํารวจภายในตนเอง การ
เรียนรูผานโดประสบการณตรงและการรับฟงดวยใจที่เปดกวาง ซึ่งจะนําไปสูการตระหนักรูการหยั่งรู ความเปดกวาง ความ
เคารพในความเปนมนุษยและการยอมรับในความแตกตางหลากหลาย (ชลลดา ทองทวี และคณะ. 2551 : 25)
ในประเทศไทยโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา(โรงเรียนนอกกะลา) เปนโรงเรียนตนแบบในการจัดกิจกรรมจิตศึกษา
(Contemplative Education) ซึ่งกระบวนทัศนจิตศึกษาเปนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนใหเกิดการ
เรียนรูและงอกงามดานความฉลาดทางดานอารมณ ความฉลาดดานจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กใหสงบ ผอนคลาย และให
กลับมารูตัวกอนเรียนทุกวัน จิตใจที่สงบก็จะนํามาซึ่งการรับฟงกันไดลึกซึ้ง เกิดการใครครวญ สามารถรับรูและเชื่อมโยงกับคน
อื่นๆ หรือสิ่งตางๆ ไดงายขึ้น เมื่อครูใชกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อขัดเกลาเด็ก ในขณะเดียวกันนั้นครูก็ไดขัดเกลาความฉลาดดานใน
ของตนเองไปดวยจิตศึกษาจึงกลายเปนสวนสําคั ญของโรงเรียนในการพั ฒนาครู เพื่อยกระดับจิต วิญญาณครูใหมีหั ว ใจของ
ความเปนครูอยางแทจริง สวนในตัวเด็กกิจกรรมจิตศึกษาไดยกระดับความฉลาดดานจิตวิญญาณ และความฉลาดดานอารมณ
ใหเห็นคุณคาของสรรพสิ่ง การนอมนําของสิ่งที่ดีงามเขาไปสูจิตใตสํานึก ทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ใหอยูใน
ภาวะคลื่นสมองต่ําเพื่อใหพรอมสําหรับการเรียนรู (วิเชียร ไชยบัง , 2556) นอกจากนี้ในประเทศไทย ยังมีศูนยจิตตปญญา
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นความสําคัญและพยายามสงเสริมกระบวนการเรียนรูและรวมขับเคลื่อนกับภาคประชาสังคม
ในการมุงเนนการพัฒนาวิธีการเรียนรูดานจิตตปญญาศึกษา โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาชีพครู (ศูนยจิตต
ปญญา. 2553)
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ รอยเอ็ ดเปนมหาวิ ทยาลั ยที่ มีการจั ดการสอนกลุม วิช าชี พครู ซึ่ งมหาวิท ยาลัย ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการพัฒนาครูใหจบไปเปนครูที่ดีและมีคุณภาพ แตการที่ครูจะเปนครูที่ดีและมีคุณภาพไดนั้นจะตองไดรับการ
บมเพาะที่ดีตั้งแตชวงที่เปนนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่ชวยบมเพาะคุณลักษณะความเปนครูที่ดี และ
เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะความพรอมทางดานอารมณ นับวาเปนสิ่งสําคัญมากที่จะสงผลตอการเรียนรูที่ดีของ
นักเรียนและชวยในการพัฒนาครู ดังนั้นหากไดนํากิจกรรมจิตศึกษา มาใชพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ก็นาจะเปนประโยชนตอ
นักเรียน นักศึกษาวิชาชีพครู และการศึกษาไทย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของวิชาชีพครู
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ จํานวนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ป

การศึกษา 2559 รวมจํานวน 1,013 คน
3.2 กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3 สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จํานวน 98 คน ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
3.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เรื่อง เทคนิคการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสอนรายวิชา
ทักษะและเทคนิคการสอน (Teaching Skills and Teaching Techniques) มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
3.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 แบบบันทึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยบันทึกหลังจากจัดกิจกรรมจิตศึกษาเสร็จสิ้น
4.2 แบบสํารวจความคิดเห็นครูที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษา มีจํานวน 4 ดานคือ ดานผูจัดกิจกรรม ดานผูรวม
กิจกรรม ดานกิจกรรมจิตศึกษา และดานการเอาไปใชประโยชน ซึ่งเปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
4.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ดาน คือการจัดกิจกรรม ดานสื่อและอุปกรณ และดานทัศนคติ รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 ขอ
5. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองวิจัยดวยตนเอง ซึ่งไดดําเนินการ ดังนี้
5.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.2 ผูวิจัยกําหนดประชากรคือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปที่ 3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 1,013
คน กลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
5.3 ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบบันทึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาชีพครู แบบสํารวจความคิดเห็น
ครูในสถานศึกษาที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีจํานวน 3 ดานคือ ดานผูจัดกิจกรรม ดานผูรวมกิจกรรม
และแบบวั ด ความพึ ง พอใจของนักเรี ย นที่มี ต อการจั ด กิ จกรรมจิ ตศึ กษาของนั กศึ กษาวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง เป นแบบมาตราส วน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ดาน คือการจัดกิจกรรม ดานสื่อและอุปกรณ และดานทัศนคติ รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 ขอ
5.4 จากนั้นผูวิจัยนําเครื่องมื อทั้ง 3 ชนิด ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตองดานภาษาและ
เนื้อหาเสร็จแลวนํามาปรับปรุงและแกไขใหมีคุณภาพ
5.5 ผูวิจัยเครื่องมือที่หาคุณภาพแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษา
วิชาชีพ ครู ชั้นปที่ 3 สาขาคณิตศาสตร ในภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 82 คน โดยทดลองกับ เด็กปฐมวัยโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งไดคาอํานาจจําแนก (

)ของแบบวัดความพึงพอใจ ตั้งแต 0.41 ถึง 0.85 ไดคาความ

เชื่อมั่น (reliability) เทากับ 0.90
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5.6 นักศึกษาวิชาชีพครูทดลอง (Implement) จัดกิจกรรมจิตศึกษากับกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาสาขาปฐมวัย ใน
ภาคเรี ยนที่ 2/2559 จํ านวน 98 คน โดยใหนักศึกษาวิชาชีพ ครู ออกแบบกิจกรรมจิตศึ กษากลุ มละ 1 กิจกรรม ซึ่ งใน
กระบวนการออกแบบกิจกรรมนี้ ผูวิจัยไดออกแบบใหนักศึกษาวิชาชีพครู 3 คน รวมกันเปน 1 กลุม แลวรวมกันคิด วางแผน
ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาใหดีที่สุด จากนั้นใหมานําเสนอใหอาจารยในรายวิชา ทักษะเทคนิคการสอน 3 ทานรวมกันพิจารณา
ความเหมาะสม ตลอดจนชวยเสนอแนะกิจกรรมจนนักศึกษาวิชาชีพครูไดแผนการจัด กิจกรรมจิตศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะกับ
เด็กปฐมวัย กลุมละ 1 กิจกรรม
5.7 นักศึกษาวิชาชีพครูแตละกลุมจัดกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนระดับปฐมวัย ในสถานศึกษา ซึ่งแตละกลุมจะจัด
กิจกรรม 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที กอนเรียน คือ ครั้งที่ 1 ระดับอนุบาล 1 ครั้งที่ ระดับอนุบาล 2 และครั้งที่ 3 ระดับอนุบาล 3
โดยขณะจัดกิจกรรมมีครูประจําชั้น รวมสังเกตการณในชั้นเรียนตลอดกิจกรรม
5.8 นักศึกษาวิชาชีพ บันทึกผลการจัดกิจกรรมลงใน แบบบันทึกภาคสนาม
5.9 เมื่อเสร็จกิจกรรม นักศึกษาวิชาชีพครูนําแบบวัดความพึงพอใจ 5 ระดับ วัดความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ปฐมวัยจํานวน 123 คน ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใหครูประจําชั้นชวยอานแบบวัดความพึง
พอใจ แลวใหนักเรียนระดับปฐมวัยยกมือตามระดับความพึงพอใจ
5.10 จากนั้นนักศึกษาวิชาชีพนําแบบสํารวจความคิดเห็นครูที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษา ซึ่งเปนคําถามปลายเปดให
ครูในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
5.11 ผูวิจัย รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจใชคาเฉลี่ย (Mean) และ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทียบกับเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

4.21 - 5.00

หมายถึง ระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย

3.41 – 4.20

หมายถึง ระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย

2.61 – 3.40

หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย

1.81 – 2.60

หมายถึง ระดับนอย

คะแนนเฉลี่ย

1.00 – 1.80

หมายถึง ระดับนอยที่สุด

5.12 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
6. วิเคราะหขอมูล
ตาราง 1 ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
ลําดับ
หมวดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
1

กิจกรรมกํากับสติ
(Consciousness)

ผลการจัดกิจกรรม

ประคองแกวน้ํา, ตอบล็อก , ส ง
กระดาษ , ฉี กกระดาษ , เพลง
ความเกรงใจกั บท า , เพลงกลม
และเหลี่ยมกํากับทา , รอยลูกปด ,
พยัญชนะในกระจกและอื่นๆ

นักเรีย นมีส ติ จดจ อกับ กิ จกรรม ชอบกิ จกรรมที่ ค รู
จัด เตรีย มให และรวมกิ จกรรมเป นอยางดี ผลของ
การจั ด กิ จ กรรม ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ส มาธิ ดี ขึ้ น มี
อารมณเย็นมากขึ้น
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ลําดับ
2

3

หมวดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมเบรนยิม
(Brain Gym)

กําแบ, จีบ แอล , 0-1 , 1-2, 2-3 ,
หู -จมู ก , วาดวงกลมพร อ ม
สี่เหลี่ยม , , สัญลักษณ 1-10, นี่
คือ1-นี่คื อ10, เคาะ-ลูบ , ตะปู กระดาษ, มองคําบอกสีและอื่นๆ
กิจกรรมจินตนาการ กระดาษจินตนาการ , วางตามจิต
(Imagination)
นาการ , วาดเสนตามความรูสึก ,
หลับตาจินตนาการ , และอื่นๆ

4

กิจกรรมเรื่องเลา
(Stories)

5

กิจกรรมโยคะ
(Yoga)

6

กิจกรรมผอนคลาย
รางกาย (Body
Scan)

ผลการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีสติจดจอกับกิจกรรมเบรนยิม และชอบที่
จะฝกใหได ผลของการจัดกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
สติ มีสมาธิดีขึ้น ทําใหกลายเปนคนที่มีอารมณเย็น
มากขึ้น ลดการขัดแยงในชั้นเรียน

นักเรียนใหความรวมมือและสนใจในการทํากิจกรรม
ตามจิ นตนาการเป นอย างดี มี ค วามกระตื อรื อร น
พร อมที่ จะรั บสิ่ ง ใหม ๆ และทํ าให นักเรี ยนมี สมาธิ
พรอมที่จะเรียนรูนักเรียนหลายคนชอบมาโรงเรียน
มากขึ้น
เลาเรื่องราวประทับใจ , เลาเรื่อง หลังทํากิจกรรมพบวานักเรียนทุกคนสนใจกิจกรรม
ตอกัน , วรรณกรรม , นิทานเซน , มีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดี และสามารถประกอบ
คนบันดาลใจ และอื่นๆ
กิจกรรมตามจิตนาการไดเปนอยา งดี และที่สําคั ญ
นักเรียนมีสมาธิพรอมที่จะเรียนรูมาก
ทาภูเขา, ทาไหวพระอาทิตย, ทา
ตนไม, ทาเกาอี 2 ขา, ทาเกาอี้ขา
เดียว, ทาผีเสื้อ, ทากระตาย, ทา
หงส, ทาจระเข, , ทางูใหญ, ทา
ตั๊กแตน, ทาคันธนู และอื่นๆ
ผอนคลายร างกายตามจุด ตางๆ ,
การใสข อมูล ดานบวก , การเพิ่ ม
พลังใจ และอื่นๆ

นักเรียนมีรอยยิ้ม มีความสุขขณะรวมกิจกรรมโยคะ
เกิดสมดุลของรางกาย นักเรียนไดสรางความสัมพันธ
ดีๆกับเพื่อนๆ และมีสมาธิพรอมที่จะเรียนในวิชาอื่น
ตอไป
หลั ง จากการทํ ากิ จกรรม นั กเรี ย นมี ค วามสนใจใน
การทํากิจกรรมเป นอยางดี และนักเรีย นมี สมาธิ มี
ความกระตื อรื อร นพร อมที่ จะรั บ สิ่ ง ใหม ๆ การจั ด
กิจกรรมผอนคลายรางกาย และใสข อมูล ดานบวก
ชวยสงเสริมใหนักเรียนกลาคิดกลาแสดงออกพรอม
ที่จะเรียนรูอยางเต็มประสิทธิภาพในการทํากิจกรรม
และมีความอบนอมถอมตนตออื่น

จากตาราง 1 สรุปไดวาผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถอภิปรายผล ไดวา นักศึกษา
วิชาชีพครูไดออกแบบกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลัก
ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้น
จั ด กิ จกรรม ขั้ นสรุ ป หมวดกิ จกรรมที่ ใ ช ใ นการออกแบบกิ จกรรมจิ ต ศึ ก ษามี 6 หมวด คื อ หมวดกิ จกรรมกํ ากั บ สติ
(Consciousness) หมวดกิจกรรมเบรนยิ ม (Brain Gym) หมวดกิ จกรรมจินตนาการ (Imagination) หมวดเรื่องเล า
(Stories) หมวดกิจกรรมโยคะ(Yoga) และหมวดกิจกรรมผอนคลายรางกาย (Body Scan) โดยสรุปเมื่อใชกิจกรรมเหลานี้
จัดกิ จกรรมกั บนักเรี ยนพบวา นักเรี ยนมีส ติ มีสมาธิ ดีขึ้ น มีอารมณเ ย็นมากขึ้น และเรี ยนรูได ดียิ่ งขั้ น ความขั ดแยง ภายใน
หองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมาโรงเรียนมากขึ้น
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
ลําดับ
ดาน
ความคิดเห็น
1

ดานผูจัดกิจกรรม

2

ดานผูรวมกิจกรรม

3

ดานกิจกรรมจิตศึกษา

4

ดานการเอาไปใชประโยชน

กิจกรรมจิ ตศึ กษาชวยพั ฒนาความคิ ดสรางสรรค ช วยพั ฒนาจิต วิท ยา
ดานบวกสําหรับความเปนครู และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่
ดีแกนักศึกษา
หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน มีอารมณดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน
เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมาก
ขึ้น
แบบอย า งกิ จ กรรมจิ ต ศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาขึ้ น นํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง
กิจกรรมจิตศึ กษาเปนกิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูส ามารถนําไปใชไ ด
งาย
กิ จกรรมจิ ต ศึ กษาเป นกิ จกรรมที่ เ ป นประโยชน และควรนํ า มาใช ใ น
สถานศึกษา

จากตาราง 2 สรุปวาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภั ฏรอยเอ็ ด พบวา ในดานผูจัดกิจกรรมสรุปวากิจกรรมจิตศึกษาชวยพั ฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนา
จิตวิทยาดานบวกสําหรับความเปนครู และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษาวิชาชีพครู ดานผูรวมกิจกรรม
สรุปวาหลัง รวมกิ จกรรมจิต ศึกษานั กเรียน มีอารมณดี ขึ้น มี สมาธิใ นการเรีย น เรียนรูไ ดดี จดจําได นาน และนัก เรีย น มี
ความสุข อยากมาโรงเรี ยนมากขึ้น ส วนด านกิจกรรมจิ ตศึ กษาสรุ ปว า แบบอย างกิจกรรมจิ ตศึ กษาที่นั กศึ กษาพัฒ นาขึ้ น
นําไปใชไดจริง กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่
เปนประโยชน และควรนํามาใชในสถานศึกษา
ตาราง 3 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รอยเอ็ดที่มีตอการจัด
กิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
ดาน
รายการประเมิน
ระดับความ
รายขอ แตละดาน พึงพอใจ
ดานการจัด กิจกรรมจิตศึกษาชวยสงเสริมใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ
กิจกรรม กิจกรรมจิตศึกษาแปลกใหม สรางสรรค นาสนใจ
ครูที่จัดกิจกรรมจิตศึกษา อบอุน เปนกัลยาณมิตร และลําดับ
กิจกรรมเปนขั้นตอนดี
ดานสื่อและ สื่อและอุปกรณกิจกรรมจิตศึกษาแปลกใหม และ นาสนใจ
อุปกรณ
สื่อและอุปกรณกิจกรรมจิตศึกษามีครบและเพียงพอสําหรับทุกคน
สื่อและอุปกรณกิจกรรมจิตศึกษากระตุนการอยากรวมกิจกรรม
ของนักเรียน

4.03
4.70
4.83

4.52

4.80
4.40
4.80

4.67

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตาราง 3 (ตอ)
ดานทัศนคติ หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนมีอารมณดี จิตใจเบิกบาน
หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนมีสมาธิ พรอมที่จะเรียนหนังสือ
หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนเรียนรูไดดี เขาใจสิ่งที่เรียน
จดจําไดนาน
โดยรวม

4.53
4.42
4.38

4.44

มาก

4.54

มากที่สุด

จากตาราง 3 สรุปวาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู คือ ดาน
การจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานสื่อและอุปกรณพึงพอใจมากที่สุด และดานทัศนคติพึงพอใจมาก สรุปไดวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการจั ด กิ จกรรมจิ ต ศึ กษาของนั กศึ กษาวิ ช าชี พ ครู ส ามารถสรุ ป ไดวา นั กศึ กษาวิ ช าชี พ ครู ไ ด ออกแบบ
กิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป
หมวดกิจกรรมที่ ใ ช ในการออกแบบกิ จกรรมจิ ตศึ กษามี 6 หมวด คื อ หมวดกิ จกรรมกํ ากับ สติ (Consciousness) หมวด
กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym) หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination) หมวดเรื่องเลา (Stories) หมวดกิจกรรมโยคะ
(Yoga) และหมวดกิจกรรมผอนคลายรางกาย (Body Scan) โดยสรุปเมื่อใชกิจกรรมเหลานี้จัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา
นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณเย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายในหองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมา
โรงเรียนมากขึ้น ในที่สุดเมื่อจัดกิจกรรมครบทุกคนจึงเกิดนวัตกรรมจิตศึกษา ซึ่งสามารถใชเปนตนแบบการออกแบบกิจกรรม
จิตศึกษาสําหรับสถานศึกษาในภาครัฐได
7.2 ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด พบวา ในดานผูจัดกิจกรรมสรุปว ากิจกรรมจิตศึกษาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิ ตวิท ยาดานบวก
สําหรับความเปนครู และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษา ดานผูรวมกิจกรรมสรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิต
ศึกษานักเรียน มีอารมณดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมากขึ้น
สวนดานกิจกรรมจิต ศึกษาสรุปว า แบบอยางกิจกรรมจิ ตศึกษาที่นักศึกษาพั ฒนาขึ้นนํ าไปใช ไดจริง กิ จกรรมจิตศึ กษาเป น
กิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชใน
สถานศึกษา
7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู คือ ดานการ
จัดกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานสื่อและอุปกรณพึงพอใจมากที่สุด และดานทัศนคติพึงพอใจมาก สรุปไดวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สดุ
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8. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สามารถอภิปรายผล ได
ดังนี้
8.1 ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถอภิปรายผล ไดวา นักศึกษาวิชาชีพครูไดออกแบบ
กิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป
หมวดกิจกรรมที่ ใ ช ในการออกแบบกิ จกรรมจิ ตศึ กษามี 6 หมวด คื อ หมวดกิ จกรรมกํ ากับ สติ (Consciousness) หมวด
กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym) หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination) หมวดเรื่องเลา (Stories) หมวดกิจกรรมโยคะ
(Yoga) และหมวดกิจกรรมผอนคลายรางกาย (Body Scan) โดยสรุปเมื่อใชกิจกรรมเหลานี้จัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา
นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณเย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายในหองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมา
โรงเรียนมากขึ้น ในที่สุดเมื่อจัดกิจกรรมครบทุกคนจึงเกิดนวัตกรรมจิตศึกษา ซึ่งสามารถใชเปนตนแบบการออกแบบกิจกรรม
จิตศึกษาสําหรับสถานศึกษาในภาครัฐได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ เกียวซี (2553) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการพัฒนารูปแบบพบวา กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษาประกอบไปดวย 1) การเรียนรูผานการเคลื่อนไหว (Movement practices) เปนการฝกสังเกตและมีสติอยูกับ
การเคลื่อนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ กิจกรรมที่สามารถนํามาใช เชน โยคะ ซี่กง ไทเกก การเดินใครครวญภายใน และ
พัฒนาญาณทัศนะ (Intuition) และความละเอียดออนประณีต ผานงานสรางสรรค โดยกิจกรรมที่สามารถทําได เชน การทา
งานศิลปะตาง ๆ เชน การวาดภาพ การจัดดอกไม และ การจัดสวนหยอม เปนตน 2) การเรียนรูผานกระบวนการเชิง
สรางสรรค (Creation process practices) เปนการฝก การสังเกตใครครวญภายใน และพัฒนาญาณทัศนะ (Intuition) และ
ความละเอียดออนประณีต ผานงานสรางสรรค โดยกิจกรรมที่สามารถทําได เชน การทํางานศิลปะตาง ๆ เชน การวาดภาพ
การจัดดอกไม และ การจัดสวนหยอม เปนตน 3) การเรียนรูผานการทากิจกรรมทางสังคม (Activist practices) เปนการ
สัมผัสเรียนรูและ ใครครวญ เห็นความเชื่อมโยงแหงเหตุปจจัยของความสุขและทุกขในชีวิตจริง กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได
เชน การเจริญสติในการทางานในชีวิตประจาวัน การทากิจกรรมอาสาสมัคร 4) การเรียนรูผานพลังพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Ritual
practices)เปนการสัมผัสพลังหรือจิต วิญญาณของธรรมชาติเปนญาณทัศนะ (Intuition) และสัมผัสเรียนรูตนเอง การปลีก
วิเวกสัมผัสธรรมชาติ (Retreat) เพื่อพัฒนาความสงบเปนและละเอียดประณีตภายใน กิจกรรมที่ทํา 5) การเรียนรูผานกิจกรรม
รังสรรค (Generative practices) เปนการระลึกถึงพระผูเปนเจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการรองขอเพื่อชวยเหลือใหเพื่อนมนุษยได
พนทุกข กิจกรรมรังสรรคตาง ๆ ที่ปฏิบัติ เชน การสวดมนต การอานพระคัมภีร และเมตตาภาวนา 6) การเรียนรูผานความ
สงบนิ่ง (Stillness practices) มุงเนนพัฒนาความสงบเย็น ความ ตั้งมั่นของรางกายและจิตใจ กิจกรรมที่นาสนใจ เชน การทา
สมาธิ การกาหนดจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เพลง หรือเสียงที่ไดยิน 7) การเรียนรูผานกระบวนการเชิงความสัมพันธ
(Realational practices) เปนกิจกรรมที่ มุงเนนกระบวนการฝกสติ เฝามองสภาวะภายในสะทอนตนเอง อาศัยความสัมพันธ
ของกัลยาณมิตร สะทอนซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรชลี มาพุทธ ( 2552 : 38-56) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผล
การจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา โดยจัดกิ จกรรมจิตตปญญาศึกษาในรายวิชา ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูอย างลึกซึ้ง ชวยพัฒ นาการคิด เชิงวิพากย การวิเคราะหและความสามารถในการ
แกปญหา ทั้งยังสงผลตอการพัฒนาทางดานอารมณ การยอมรับตนเองและสังคม นอกจากนั้นยังสามารถใหผูเรียนฟงอยาง
ลึกซึ้ง ซาบซึ้งและ เขาใจ มีความสามรถในการเรียนรูรวมกัน และยังสงผลต อการคิดเชิงสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลง
ความคิ ดของผู เรียน สอดคลองกับงานวิจัยของนรินทรา สินสุวงศ วัฒน (2554 : 43- 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบจิตต
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ปญญาศึกษา การศึกษาในครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ตามกรอบวิถีชีวิตประชาธิปไตย 3 ดาน คือ ดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม
และด านป ญ ญาธรรม ผลการศึ กษาค นคว าพบว า ผลจากการศึ กษาพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความเป นพลเมื องดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยพบวาดานคารวธรรมนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยการแสดงความเคารพตอสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ทั้งในโรงเรียนและชุมชนบอยครั้งขึ้น เมื่อผูอื่นตองการความชวยเหลือ และนักเรียนสามารถที่จะชวยได
นักเรียนจะกระทําทันทีอันเปนการแสดงความเอื้อเฟอตอผูอื่นเมื่อมีการนําเสนอชิ้นงานหนาชั้นเรียนนักเรียนจะตั้งใจฟงและ
รวมกิจกรรมตาง ๆ อยางสนุกสนานและแสดงความเคารพตอผูพูดและปฏิบัติตัวเปนผูฟงที่ดีบอยครั้งขึ้น ดานปญญาธรรม
นักเรียนพูดหรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอบคําถามหรืออธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูอื่นเขาใจ แกปญหาตาง ๆ
โดยใชเหตุผล
8.2 ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ดังนี้ ดานผูจัดกิจกรรมสรุปวา กิจกรรมจิตศึกษาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิตวิทยาดานบวกของครู
และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษาวิชชีพครู ดานผูรวมกิจกรรมสรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน
มีอารมณดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมากขึ้น สวนดาน
กิจกรรมจิตศึกษาสรุปวา แบบอยางกิจกรรมจิตศึกษาที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นนําไปใชไดจริง กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่งาย
ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอรอนงค แจมผล ( 2554 : 51-46) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลของกระบวนการจิตตปญญาศึกษาที่มีตอ
การเรียนรูภายในตนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษาที่มีตอการเรียนรูภายในตนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู กระบวนการจิตตปญญาศึกษาที่
บูรณาการ ในรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู ไดแก กิจกรรมจัดทาแฟมสะสมงาน กิจกรรมกลุมสัมพันธ กิจกรรมการเขียนโดย
เสรี และกิ จกรรมการทํ างานรวมกั น ผลการวิ จัย พบว า 1) นั กศึ กษาสามารถเข าถึ ง อารมณ ความรู สึ ก ความเชื่ อ ที่ มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับปรากฏการณภายนอกผานกิจกรรมและกระบวนการ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและแนวปฏิบัติ
ใหมตอตนเอง และใครครวญอยางลึกซึ้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด และแนวปฏิบัติใหมตอตนเองและผูอื่น สงผลสูการ
ประพฤติอยางมีสติ และปญญา และมีความรักความเมตตาตอตนเอง และผูอื่นตลอดจนสรรพสิ่งรอบตัว สอดคลองกับงานวิจัย
ของพั ชรี ศิ ริม าก (2554 : 42-58) ไดศึ กษาวิ จัยเรื่องการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย ตามแนวคิด จิต ตป ญ ญาศึกษา โดยมี มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2) เพื่อวิเคราะหแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) เพื่อสังเคราะหแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากการวิจัยเอกสาร พบวา
จิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการพัฒนาจากดานใน ได แก จิต
และการคิด ดวยการวิพากษตนเองอยางใครครวญ เรียนรูจากการฝกปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายเปนกระบวนการสงเสริมการ
เรียนรูสูการเรียนรูการเปลี่ยนแปลง (Transformational Learning) เปนการบูรณาการการศึกษารวมกับประสบการณ ของ
บุคคลชวยยกระดับคุณคาความดีงาม เสริ มกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ให ผูเรียนได เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุขและ
ทาให เกิดความฉลาดในดานตางๆ ทังทางปญญา (IQ) ,ทางอารมณ (EQ) ,ความคงทน (AQ) , คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และ
ดานจิตวิญญาณ (SQ) ได ตอไป ดังนั้น แนวคิดจิตตปญญาศึกษาจึงสามารถนามาใช เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเปน
อยางดียิ่ง สอคลองกับประเวศ วะสี (2550 : ข) กลาววา “จิตตปญญาศึกษา หรือ Contemplative Education หมายถึง
การศึกษาที่ทําใหเขาใจดานในของตัวเอง รูตัว เขาถึงความจริงทําใหเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอื่นเกิดความเปนอิสระ
ความสุข ปญญาและความรักอันไพศาลตอเพื่อนมนุษยและสรรพสิ่งหรืออีกนัยหนึ่งเกิดความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งเปนการ
เรียนรูภายในเพื่อใหเกิดความสมบูรณและพัฒนาอยางแทจริง” และสอดคลองกับยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2555 : 71) ที่วา
สติและสมาธิ เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณคาภายในตนเอง ซึ่งจะนําไปสูคุณลักษณะที่สําคัญ
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8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู อยูในระดับ
มากที่สดุ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาปญญาภายในนักเรียน ดังนั้น ลักษณะกิจกรรมจึง
มีความสงบ สบาย นําสูการเกิ ดสติ เกิดสมาธิ ทํ าใหนักเรีย นรูสึกผ อนคลาย ในขณะจัดกิจกรรมจิตศึกษา ผูจ ั ดกิจกรรมใช
จิตวิทยาดานบวก คือการพูดชมเชย ไดแก เกงมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก การปรบมือใหกําลังใจ การเสริมแรงดวยรอยยิ้ม และ
ครูเปนกัลยาณมิตรกับนักศึกษา และใชเพลงคลื่นสมองต่ําสรางบรรยากาศขณะสอนใหนาเรียนรูมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมจิต
ศึกษาเปนกิจกรรมที่แปลกใหม และนาสนใจ และมีสื่อและอุปกรณที่แปลกใหม หลากหลาย และเพียงพอสําหรับทุกคน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมมาตร คําเพิ่มพูล (2554 : 43- 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนศิลปะเพื่อ
สง เสริม ความคิด สรางสรรค และจิ ตสํ านึ กโดยจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ตามแนวคิด จิ ตตปญ ญาศึกษา สํ าหรับ นักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีจุดมุงหมายการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนศิลปะ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาอยูในระดับมาก
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การวิจัยฉบับนี้ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด จึงขอขอบคุณ
มา ณโอกาสนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา(โรงเรียนนอกกะลา) และผูอํานวยการวิเชียร ไชยบัง ที่ใหแหลงเรียนรู
และมีสวนชวยพัฒนาใหผูวิจัยเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมจิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษานักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ดทุกคนที่เปนกลุมตัวอยาง และตั้งใจเรียนรู นอมนํานวัตกรรมจิตศึกษาเพื่อไปปรับใชในความ
เปนครูที่ดีตอไปในอนาคต
11. คํานิยามบทความทางวิชาการ
กิจกรรมจิตศึกษา หมายถึง การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนานักเรียนในชวงเชา
เปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และ
พรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป หมวดกิจกรรมที่ใชในการ
ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิจกรรมกํากับสติ(Consciousness) หมวดกิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination) หมวดเรื่องเลา (Stories) หมวดกิจกรรมโยคะ(Yoga) และหมวดกิจกรรมผอน
คลายรางกาย (Body Scan
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บทคัดยอ
บทความนี้กลาวถึงการสรางนวัตกรรมชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการสื่อ สารที่ผสมผสานการเรียนรูการตอวงจร
อิเล็กทรอนิกส การจําลองการทํางานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และการเชื่อมตออุปกรณการทดลอง NI ELVIS เขาสูคอมพิวเตอร
ผานโปรแกรมแลปวิว ชุดทดลองประกอบดวยการทดลองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร จํานวน 7 หัวขอการทดลอง
เฉลยใบงานการทดลองวิชาปฏิบัติการเล็กทรอนิกสการสื่อสาร คูมือการใชงาน NI ELVIS เบื้องตน คูมือโปรแกรม Lab VIEW
เบื้องตน คูมือโปรแกรม NI Multisim เบื้องตน เพื่อใหชุดปฏิบัติการมีความสมบูรณและสามารถใหนักศึกษาผูสนใจทําการทดลอง
สามารถปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบการทดลองไว หรือสามารถจะนําไปพัฒนาตอได
คําสําคัญ: ชุดทดลอง อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร การพัฒนาปฏิบัติการ แลปวิว
Abstract
This article discusses the developing of electronic communication laboratory that combines
learning of electronic circuits and simulating with a computer program. This laboratory is developed
based on using the NI ELVIS device that can be connected to computers through the Lab view program.
The laboratory contains seven laboratory experimental topics, the student handbook, the experimental
solution book, NI ELVIS operating manual, Lab VIEW preliminary program guide and NI Multisim Basics to
complete operating. The developed materials are able to provide students who interested in doing
experiments or can be brought to continue development.
Keywords: laboratory, communication electronic, laboratory development, lab view
1. บทนํา
ในอดีตวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีชุดปฏิบัติการที่
สามารถทําการทดลองดวยบอรดวงจรอิเล็กทรอนิกสเทานั้น เปนชุดปฏิบัติการของบริษัท Heatkit รุน ETB 5020 (Richard,
1990) ที่มี การใช งานเปนระยะเวลานานแลว ที มผู พัฒ นาเห็นวาการนําชุด ทดลอง NI ELVIS (National Instruments
Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) (National Instruments, 2006) ที่เปนชุดทดลองสําหรับ
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสทั่วไปที่มีลักษณะเดนคือสามารถใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณ และทําการวัดสัญญาณตาง ๆ ได
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ดวยตั วชุ ด ทดลองโดยลํ าพัง หรือสามารถเชื่อมต อกั บ คอมพิ วเตอร ใ นการควบคุ ม และแสดงผลได ด วย มาประยุ กต ใ ช ก ั บ
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสสอื่ สารจะสามารถสรางความยืดหยุนและความหลากหลายในการปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ
ของการทดลอง ซึ่งอาจชวยเสริมใหนักศึกษาผูทดลองสามารถสังเกตและทดสอบสมมุติฐานการทดลองในประเด็นตาง ๆ ได
หลากหลายมากยิ่งขึ้นกวาชุดปฏิบัติการที่เปนวงจรอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ในการพัฒนาจึงไดดําเนินการสรางใบงานทดลองวิชา
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารที่สอดคลองกับชุดปฏิบัติการ NI ELVIS ทั้งในสวนการตอวงจรอิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร
และในสวนของการเชื่อมตอกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. การสรางวงจรในการทดลองอิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร
2.1 การถอดแบบวงจรจากชุดทดลองเดิมวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร
ชุดการทดลองวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารเดิมที่มีอยูในหองปฏิบัติการ เปนของบริษัท Heatkit รุน ETB
5020 ซึ่งประกอบดวย 1) การทดลองการกล้ําสัญญาณเชิงขนาด 2) การทดลองการกล้ําสัญญาณแบบสมดุล 3) การทดลอง
การกูคืนสัญญาณเชิงขนาด 4) การทดลองการกล้ําสัญญาณเชิ งความถี่ 5) การทดลองการกูคืนสัญญาณเชิงความถี่ 6) การ
ทดลองการกล้ําสัญญาณพัลส และ 7) การทดลองการมัลติเพล็กซ ทําการถอดแบบวงจรทั้งหมดจํานวน 7 วงจร โดยแตละ
วงจรจะอยูในกรอบแยกสัดสวนในบล็อกที่ 1 – 7 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ชุดปฏิบัติการของบริษัท Heatkit รุน ETB 5020
การถอดแบบวงจรจากชุดปฏิบัติการเดิมนั้นเปนขั้นตอนที่สาคัญในการดําเนินโครงการเนื่องจากคูมือประกอบการ
ทดลองที่มีอยูเปนวงจรอยางยอที่ถูกตัดขอมูลหลายสวนของวงจรออกไปเพื่องายตอความเขาใจในขั้นตอนการทดลอง แตเมื่อ
ตองสรางวงจรตาง ๆ ขึ้นมาเองใหม วงจรตาง ๆ ในคูมือการทดลองจึงไมสมบูรณ เชน ขาดอุปกรณบางสวน หรือไมมีการระบุ
คาตัวตานทาน คาคาปาซิแตนซ หรือคาอินดักแตนซ เมื่อไดตนแบบวงจรที่ถอดแบบจากชุดปฏิบัติการเดิมแลวแตยังขาดคาที่
แนนอนของอุปกรณในหลายสวน จึงจําเปนตองทําการวัดและประมาณเทียบเคียงจากวงจรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และจะได
นําไปสูในขั้นตอนถัดไปในการตอวงจรเพื่อทดสอบผลการทํางาน
2.2 การตอวงจรเพื่อทดสอบผลการทํางานเบื้องตน
เมื่อไดวงจรตนแบบที่ถอดแบบออกมาจากชุดปฏิบัติการเดิมแลว ทําการตอวงจรที่ไดออกแบบใหมนี้ลงในโปรโตไทพ
บอรด จํานวน 7 วงจร ที่ไดกลาวไวขางตน โดยแสดงตัวอยางวงจรบางสวนดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 วงจรการกล้ําสัญญาณเชิงขนาด
2.3 การเตรียมเครื่องมือการทดลอง
2.3.1 ชุดทดลอง NI ELVIS
ชุดทดลอง NI ELVIS สามารถใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณ และทําการวัดสัญญาณตาง ๆ ได โดยสามารถใชใน
ลักษณะเปนชุดทดลองโดยลําพัง หรือสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในการควบคุมและแสดงผลได การใชงานชุดทดลอง
NI ELVIS จะสามารถควบคุมไดสองลักษณะคือ 1) การปรับจากชุดทดลอง NI ELVIS โดยตรง (Manual) และ 2) การ
ปรับจากตัวโปรแกรม NI Traditional ของชุดทดลอง NI ELVIS หรือเรียกวา การปรับแบบอัตโนมัติ (Auto) ชุดทดลอง NI
ELVIS แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ลักษณะของชุดทดลอง NI ELVIS
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2.3.2 โปรแกรมควบคุม NI ELVIS
การควบคุมและแสดงผลชุดทดลอง NI ELVIS สามารถทําไดผ านโปรแกรม NI Educational Laboratory
Virtual Instrumentation Suite ซึ่งจะมีเครื่องมือวัดและอุปกรณกําเนิดสัญญาณตาง ๆ ใหเลือกผานหนาตาง ELVIS –
Instrument Launcher ดังแสดงในภาพที่ 4 และตัวอยางเครื่องมือบางสวนเชนมัลติมิเตอรและออสซิโลสโคปแสดงดัง
ภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ภาพที่ 4 หนาตาง NI ELVIS – Instrument Launcher

ภาพที่ 5 หนาตาง Digital Multimeter
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ภาพที่ 6 หนาตางออสซิโลสโคป
2.4 การเตรียมโปรแกรม
หลังจากตอวงจรตนแบบแลว การทดลองการทํางานของวงจรจะทําโดยใชรวมกับเครื่องมือและอุป กรณการทดลอง
NI ELVIS และโปรแกรม NI LabView โดยจะใชเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวเพื่อทําหนาที่ปอนสัญญาณอินพุท แรงดันไฟฟา
และรั บ สั ญ ญาณต าง ๆ เพื่ อแสดงผลเช นเดีย วกั นกั บ การใช แ หล งจ ายไฟฟ า แหล ง กํ า เนิ ด สั ญ ญาณ มั ล ติ มิ เ ตอร และออส
ซิโลสโคป ที่ มีใช อยูใ นชุด ปฏิบั ติการทดลองอื่น ๆ ทั่วไป โดยอุ ปกรณการทดลอง NI ELVIS และโปรแกรม NI LabView
จําเปนตองมีการติดตั้งซอฟทแวรลงในเครื่องคอมพิวเตอรกอนดังนี้ 1) ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม NI LabView รุน 8.5.1 ที่ทาง
มหาวิท ยาลั ยมี สิท ธิ์การใชงานอยู 2) ทํ าการติ ดตั้ ง Driver NI-DAQmx 8.6 เพื่ อเชื่อมตอโปรแกรม LabView 8.5.1 กั บ
ฮารดแวรและพอรตของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งจะสามารถทําใหโปรแกรม LabView 8.5.1 ใชงานรวมกับอุปกรณอื่น ๆ ได 3)
ทําการติดตั้งโปรแกรม NI ELVIS เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณ NI ELVIS ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมอุปกรณ NI ELVIS
ไดจากเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถแสดงผลคาการวัดตาง ๆ จากอุปกรณ NI ELVIS มายังหนาจอคอมพิวเตอรได และ 4)
ทําการติดตั้งโปรแกรม NI Multisim เพื่อจําลองวรจรการทดลองและการแสดงผลการจําลอง
3. การทดลองวงจรบนอุปกรณ NI ELVIS และการจําลองวงจรการทดลองบนโปรแกรม NI Multisim
3.1 การทดลองวงจรตาง ๆ ที่ไดทําการออกแบบไวจํานวน 7 วงจรบนอุปกรณ NI ELVIS
เพื่อทําการยืนยันผลการทํางานของวงจรที่ไดถอดแบบและสรางขึ้น จึงทําการทดลองเพื่อเทียบกับทฤษฎี โดยวัดผล
การทดลองดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับ NI ELVIS เทียบกับการใชดิจิทัลออสซิโลสโคป Yokokawa DL1520
ตัวอยางการทดลองวงจรแสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การทดลองวงจรที่สรางขึ้นบนชุดปฏิบัติการ NI ELVIS
3.2 การจําลองวงจรตาง ๆ ที่ไดทําการออกแบบไวดวย NI Circuit Design Suite
อีกสวนหนึ่งของการพัฒนาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารคือสวนการจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งในการพัฒนานี้ใชโปรแกรม NI Multisim ในการสรางและจําลองการทํางานของวงจรตาง ๆ ตัวอยางวงจร
และผลการทํางานของการจําลองการทํางานแสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การสรางและจําลองการทํางานของวงจรตาง ๆ ดวยโปรแกรม NI Circuit Design Suite
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3.3 การแสดงการตอวงจรดวยโปรแกรม Fritzing
เพื่อใหสะดวกตอการตอวงจรตาง ๆ และยังสามารถใชเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของการตอ วงจรของนักศึกษา
ผูทําการปฏิบัติการทดลอง การแสดงการตอวงจรการทดลองดวยโปรแกรม Fritzing จะสามารถชวยการตรวจสอบความถูกตอง
ของการตอวงจรบนบอรดทดลองของผูเรียนไดสะดวกมากขึ้น ตัวอยางการตอวงจรดวยโปรแกรม Fritzing แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 การตอวงจรดวยโปรแกรม Fritzing
4. การทดสอบและผลการทดสอบ
ในการทดสอบการทํางานของวงจรที่ไดสรางขึ้นจํานวน 7 วงจรคือ การกล้ําสัญญาณเชิงขาวสาร การกล้ําสัญญาณเชิง
ขาวสารแบบสมดุล การกูคืนการกล้ําสัญญาณเชิงขาวสาร การกล้ําสัญญาณเชิงความถี่ การกูคืนการกล้ําสัญญาณเชิงความถี่
การกล้ําสัญญาณแบบพัลส และการรวมสัญญาณ ผลการทดสอบแตละวงจรการทดลองสามารถทํางานไดสอดคลองตามทฤษฎี
เชนวงจรการกล้ํา สัญ ญาณเชิง ขาวสารบนอุป กรณ NI ELVIS ได ทํา การทดลองและวั ดผลวงจรผสมคลื่ นทางความถี่ และ
คํานวณหาคาอัตรารอยละของการกล้ําสัญญาณจากสัญญาณพาหที่ถูกกล้ําสัญญาณ ในการทดลองนี้จะทําการตอวงจรการกล้ํา
สัญญาณเชิงขาวสารดังภาพที่ 2 บนชุดทดลอง NI ELVIS จากนั้นปอนสัญญาณคลื่นพาห (Carrier wave) และสัญญาณขาวสาร
ไปยังวงจรสัญญาณกล้ําสัญญาณ โดยสังเกตุและทําการวัดสัญญาณที่จุดตาง ๆ ของวงจร พรอมทําการเปรียบเทียบผลที่ไดกับ
การวิเคราะหวงจร คํานวณอัตรารอยละของการกล้ําสัญญาณ เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของวงจรการทดลอง การปรับขนาดและ
ความถี่ของสัญญาณขาวสารจะทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจบางประการ ผลลัพธที่ไดจากการทดลองบางสวนแสดงทั้ง
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ดั ง ภาพที่ 10 อี ก ตั วอย างหนึ่ ง คื อ การต อ วงจรการกล้ํ า สั ญ ญาณแบบพั ล ส บ นโปรแกรม NI
Multisim โดยทําการสรางวงจรจําลองการกล้ําสัญญาณแบบพัลสบนโปรแกรม NI Multisim ดังในภาพที่ 11 ทําการบันทึกรูป
ผลลัพธของสัญญาณ PAM ไวดังภาพที่ 12

ภาพที่ 10 ผลลัพธที่ไดจากการทดลองการกล้ําสัญญาณแสดงทั้งโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
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ภาพที่ 11 วงจรจําลองการกล้ําสัญญาณแบบพัลสบนโปรแกรม NI Multisim

ภาพที่ 12 ผลลัพธของสัญญาณ PAM
5. สรุป
จากการทดลองตาง ๆ จากชุดทดลองวิชาปฏิบัติการในอดีตและชุดทดลองวิชาปฏิบัติการในปจจุบันหรือแมแตในสวน
ของตัวโปรแกรมเอง ผลการทดลองมีความสอดคลองกันและสอดคลองตามทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารของการกล้ํา
สัญญาณชนิดตาง ๆ และการมัลติเพล็กซ ซึ่งยังมีคาความคลาดเคลื่อนกันเล็กนอยระหวางผลการทดลองจากชุดปฏิบัติการใน
อดีตและชุดปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นใหมบน NI ELVIS เนื่องมาจากอุปกรณของชุดทดลองวิชาปฏิบัติการในอดีตเปนมีอุปกรณ
บางสวนที่ไมสามารถทราบคาได คาความคลาดเคลื่อนจากความแตกของอุปกรณของชุดปฏิบัติการทั้งสองจึงมีคาตางกัน โดย
ผูพัฒนาไดทําการปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ ของการทดลองใหใกลเคียงและเหมาะสม เพื่อใหผูสนใจศึกษาสามารถทําความ
เขาใจใหรูถึงหลักการการกล้ําสัญญาณชนิดตาง ๆ ได นอกจากนี้ยังเพิ่มประสบการณในการประยุกตการทดลองวงจรดวยชุด
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ทดลอง NI ELVIS รวมกับโปรแรม Lab VIEW และโปรแกรม NI Multisim ที่มีความสามารถในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่
สะดวกในการปรับและบันทึกคาจากการทดลองไดอีกดวย โดยมีเอกสารประกอบการทดลองในสวนของเอกสารเฉลยใบงานการ
ทดลอง คูมือการใชงาน NI ELVIS เบื้องตน คูมือโปรแกรม Lab VIEW เบื้องตน และคูมือโปรแกรม NI Multisim เบื้องตน เปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาชุดปฏิบัติการนี้ดวย
ผลการเรียนรูของผูเรียนเมื่อไดใชชุดทดลองในปจจุบันมีการพัฒนาดีขึ้นกวาการใชชุดทดลองเดิม ผูเรียนสามารถทํา
การจําลองวงจรการทดลองกอนลงมือทําการทดลองจริงเพื่อทําความเขาใจการทํางานของวงจร รวมทั้งยังสามารถสังเกตคา
ผลลัพธของการทดลองไดทั้งจากมิเตอรไ ฟฟาและจากผลขอมูล ในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื ้อหาการ
ทดลองไดมากขึ้นดวย
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เด็กปฐมวัย: นวัตกรนอยในยุค Education 4.0
Early childhood: Young Innovator in Education 4.0
ณัฏฐรดา ไชยอัครพงศ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
dada_dydy23@hotmail.com
บทคัดยอ
เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงชีวิตและการเรียนรู การพัฒนาการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
จะนําทางสูความเปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0 ตามนโยบายการพัฒนา Thailand 4.0 สูศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหง
การสรางนวัตกรรม การสงเสริมและพัฒนาการคิดแกปญ
 หาและความคิดสรางสรรคนั้นผูที่มีสวนสําคัญที่สุด คือ ครู ผูปกครอง
และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย การใชคําถามปลายเปด จะเปนสิ่งกระตุนใหการคิดแกปญหามีความสรางสรรคมากขึ้น นวัตกรรม
ที่เด็กปฐมวัยสรางขึ้นไมใชแคชิ้นงาน แตเปนผลผลิตจากการคิดสิ่งใหมๆที่ไมเหมือนใคร จากการกระทําโดยใหเด็กไดใชประสาท
สัมผัสทั้งหา การไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการเรียนรู คิดคน ไดลองผิดลองถูก และนําเสนอผลงานของตนเอง การประเมิน
จะสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาของเด็ก การปูรากฐานที่ดีตั้งแตเยาววัยจะหลอหลอมใหเปนนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต
คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย นวัตกร Education 4.0
Abstract
Children in early years are in the hood of beginning to learn and live. Developing problems
solving and creative thinking skills in children is the way to cultivate them to be the young innovative
people in Education 4.0 according to the Thailand 4.0 to the 21st century policy which is an age of
innovation. Parents, teachers and the ones whom involve with early childhood education take the most
important roles in developing and supporting children to be problem-solving thinking and creative thinking.
Using open-ended questions initiates children to be more creative in problem solving thinking. Innovation,
in this meaning, is not only products which children produce, but also, unique and new ideas created by
the children. These ideas are inspired when children learn things practically with their five senses and
doing by themselves. Moreover, participating in invention, learning by mistakes and presenting their own
works lead children to think creatively. Evaluation is the reflection of children’s progresses. It is believed
that the effective early childhood education is the fundamental to construct efficient innovators.
Keywords: early childhood, innovator, education 4.0
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1. บทนํา
จากอดีตสูปจจุบัน นวัตกรรมเชิงเกษตรกรรมเปลี่ยนผานสูนวัตกรรมเชิงการประดิษฐ ดวยความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีอยางตอเนื่องทําใหโลกกาวเขาสูยุค โลกาภิวัตน ทุกหนวยงานจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาคน
พัฒนาการศึ กษา โดยเพิ่มผลผลิตในองคกรให มากขึ้นเป นการผลิ ตนวัตกรสู นวัต กรรม ซึ่งก อนจะผลิตนวัต กรรมไดนั้นการ
มุงเนนที่จะพัฒนาบุคลากร พัฒนาผูเรียน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยควรเริ่มตนปลูกฝง ตั้งแตเยาววัยเพื่ อ
พัฒนาสูการเปนนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต เด็กปฐมวัยถือไดวาเปนวัยเริ่มตนแหงชีวิตและการเรียนรู มีลักษณะพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป เด็กแตละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการที่แตกตางกันไป
ตามวัย วุฒิภาวะ ประสบการณ คานิยมทางสังคม และสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดี เริ่มไดจากการ
เลี้ยงดูและการใหการศึกษา ซึ่งชวงวัยที่ดีที่สุดที่มนุษยควรไดรับการพัฒนาสมองใหเต็มศักยภาพสูงสุด คือชวงอายุตั้งแตแรก
เกิ ด จนถึ ง 10 ขวบ จากความสําคั ญ ดั ง กลาวผู เ ขี ย นจึ ง เสนอแนวทางในการพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย ให เป นนวั ต กรน อยในยุ ค
Education 4.0 เพื่ อให ผู ที่ เ กี่ ย วข องนํ าไปใช ป ระโยชน ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน และการส ง เสริ ม ให เ ด็ กปฐมวั ย มี
ความสามารถในการคิดแกปญหาและมีความคิดสรางสรรค การกระตุนและพัฒนาอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดปญญาในการคิด
สมองเด็กตองการหาสิ่งใหมๆ ประสบการณใหมๆ เสมอ การใหเด็กคิดสรางสรรคและคิดแกปญหาตั้งแตเยาววัยเทาใดยิ่งเปน
ผลดีแกเด็กมากเทานั้น การจะทําใหเด็กปฐมวัย ไปสูการเปน นวัตกรน อยในยุค Education 4.0 เปนโจทยที่ไมงายและไม
ยากจนเกินไป การตระหนักและใหความสําคัญในการสอนใหเด็กมีความคิดสรางสรรคที่จะแกปญหาตางๆเปนการปูรากฐานที่
ดี เมื่อโตขึ้นเด็กจะนําประโยชนเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวันและอนาคตถือเปนการเรียนรูตลอดชีวิต
2. นวัตกรนอยในยุค Education 4.0
การพัฒนา Thailand 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เปนจุ ดเริ่มตนยุ ทธศาสตรช าติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต
วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กลไก
สําคัญที่จะขับเคลื่อนไปไดคือการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดังนั้น การพัฒนาคนตองเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อให
เติบโตเปนผูที่มีความรูค วามสามารถ เฉลิมพล ไวทยางกูร (2559) กลาวว า ถาเด็กและเยาวชนของชาติไดถูกหลอหลอมให
คุ นเคยกั บ ความคิ ด ที่ จะประยุ ก ต แ ละต อยอดจากพื้ น ฐานที่ ดี โอกาสที่ เ ด็ กและเยาวชนไทยเหล า นี้ จ ะเป นผู ที่ ม ี ค วามรู
ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ จะเปนเรื่องที่ไม ยากตอไป เมื่อใดก็ตามที่
เด็กและเยาวชนมีความคิดวายิ่งยากยิ่งทาทาย นั่นคือความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ โพยม จันทร
นอย (2560) ไดอธิบายการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 วา การเขาสูไทยแลนด 4.0 เปนการเขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมี
นวัตกรรมเปนของตัวเอง ไมตองพึ่งจากตางชาติ ซึ่งเป นโจทยที่ทาทายสูงมากๆ ทําอยางไรเราจะพั ฒนานวัตกรรมเปนของ
ตนเองได ทั้ง ๆ ที่ เ รามีท รั พยากรในประเทศมากมาย กระทรวงตางๆ จึง มี นโยบายในการพั ฒ นาประเทศของตนเอง และ
กระทรวงศึกษาธิการเองก็มนี โยบายในการพัฒนาประเทศดานการศึกษา คือ “การศึกษา 4.0” หรือ “Education 4.0”เปนยุค
สรางนวัตกรรม โดยการสรางความรูจากความสนใจและการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งกอนหนาที่จะมาเปน “Education 4.0”
ประเทศไทยไดมียุคการศึกษามาแลว 3 ยุค ดังนี้ Education 1.0 เปนยุค พ.ศ. 2503 หรือ หลักสูตร 2503 การสอนของครู
เนนการบรรยาย เปนลักษณะบอกเลา จดในกระดานหรือตามคําบอก เปนหลักสูตรแบบเนนวิชา Education 2.0 เปนยุค
พ.ศ. 2521 เป นยุค ที่สร างองคค วามรู รวมกันด วยความชวยเหลือจากอินเทอร เน็ต (การเข าถึง ยังจํ ากัด) เน นนักเรีย นเป น
ศูนย กลาง แต ห ลั กสู ต รไม สะท อนสภาพความตองการของท องถิ่ น การนํ าหลั กสู ต รไปใช ไ ม สามารถสร างพื้ นฐานการคิ ด
วิเคราะหใหกับผูเรียน จึงปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 Education 3.0 เปนยุค
พ.ศ. 2551 เพิ่ มสมรรถนะสําคัญ ของผู เรีย นและคุณลักษณะอั นพึ งประสงค ของผู เรี ยน มี การกําหนดตั วชี้ วัด เปนการจั ด
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หลั กสูต รให ส อดคลองกับ การเปลี่ย นแปลงของสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมและการเมือง ความเจริญ ก าวหนาทาง
วิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคปจจุบัน จากการศึกษาไทยในอดีตสูปจจุบันทําอยางไรจะตอบสนองความตองการของสังคมได
ทําอยางไรเราจะสรางนวัตกรรมได Education 4.0 เปนโจทยที่ทาทายสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กใหเปน
ผูสรางนวัตกรรม วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559) ไดใหความหมายของนวัตกรรมไววา หมายถึงการทําสิ่งตางๆดวยวิธีใหมๆ
และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคกร หรือการพัฒนาตอยอด การจัดกิจกรรม
การจัดประสบการณการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ดวยตัวเด็กเอง จะชว ยสงเสริมและ
ปลูกฝงเยาวชนของชาติใหเปนผูที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคอันจะนําไปสูความเปน
นวั ตกรนอย (Young Innovator) ซึ่ ง จําเปนอยางยิ่ง ที่ จะพัฒ นาไปสูการขั บ เคลื่ อนภาคสวนอื่นๆ ทั กษะการเรีย นรูแ ละ
นวัตกรรม เปนทักษะหนึ่งในทั กษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนตัวกํ าหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความ
ซั บ ซ อ นมากขึ้ น ในป จ จุ บั น ทั ก ษะย อยในทั กษะด า นนี้ ไ ด แ ก ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละนวั ต กรรม (Creativity &
Innovation) การคิดอยางมีวิจารณญาณและแกปญหา (Critical Thinking & Problem Solving) และการสื่อสารและการ
รวมมือ (Communication & Collaboration)
3. การคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
3.1 การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย
คนทุกคนเกิดมาตองมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา แตละคนก็จะประสบปญหาแตกตางกันออกไปตาม
สภาพแวดลอมและการดําเนินชีวิต การคิดแกปญหามีความจําเปนอยางยิ่งตอมนุษยทุกคน เปนกระบวนการคิดที่สําคัญที่สุดใน
ชีวิตประจําวัน จากการศึกษาของกมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 267) , สุวิทย มูลคํา (2547: 9) และ ดวงพร ผกามาศ (2554:
12) สรุปลักษณะสําคัญของการคิดแกปญหาไดวา เปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวันและเปนสถานการณ
ที่ไ ม ต รงกั บ ความต องการ ผู แ ก ป ญ หาต องใช ค วามคิ ด ความรู จากประสบการณเ ดิ ม และประสบการณ ใ หมเ พื่ อตั ด สิ นใจ
แกปญหานั้น เด็ กปฐมวัยก็เชนกัน เด็กตองใช ความรู ความคิด จากประสบการณเดิมและประสบการณ ใหมมาใชแกปญหา
เพื่อใหไดมาซึ่งจุดมุงหมายที่ตองการได แมการคิดของเด็กวัยนี้จะมีขีดจํากัด แตก็สามารถพัฒนาได จากการคลุกคลีกับเด็ก
ปฐมวั ย ไทยมาเป นเวลา 15 ป ผู เ ขี ย นพบว า ป ญ หาของเด็ ก ปฐมวั ย เกิ ด ขึ้ นได ต ลอดเวลาในชี วิต ประจํ าวั น เมื่ อเด็ กเจอ
สถานการณปญหา เด็กจะยึดติดกับการบอกครู บอกพอแม กอนเปนอันดับแรก นั่นก็หมายถึง เด็กกําลังใหผูอื่นเปนผูแกปญหา
ให การเปลี่ยนบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ทําไดงายๆโดยการใช
คําถามกระตุน เชน เด็กคนหนึ่งบอกครูวา “หนูไมมีที่นั่ง” เด็กกําลังพบปญหา ครูยอนถามกลับไปวา “ทําไมหนูไมมีที่นั่ง”
เด็กกําลังหาสาเหตุของปญหา และจากการหาสาเหตุของปญหานั้นเด็กจะเลือกวิธีแกปญหาดวยตนเอง สุดทายเด็กจะหาที่นั่ง
ไดในที่สุด การหลีกเลี่ยงคําตอบโดยผูใหญคิดใหแตใหเด็กคิดเอง การตอบคําถามดวยคําถาม จะชวยทําใหเด็กเปนนักแกปญหา
ที่ดีไดในอนาคต
3.2 ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ความคิ ด สร างสรรค เ ป น ความสามารถอย างหนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นตั ว บุ ค คล เป นกระบวนการคิ ด ของสมองที่ เ ชื่ อมโยง
ความสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อนําไปใชแกปญหา ที่สามารถกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวยการฝก ลักษณะสําคัญ
ของความคิ ด สร างสรรค เปนการคิ ด นอกกรอบ คิ ด แปลกใหม คิ ด ไม เ หมื อนใคร คิ ด ได ห ลายทาง สอดคลองกับ นวลจิ ต ต
เชาวกีรติพงศ (2559 : 6 – 7 ) ไดสรุปความคิดสรางสรรคไววา เปนการคิดหลายแงหลายมุม คิดนอกกรอบอยางที่ไมเคยคิดมา
กอน โดยมีการเชื่อมโยงความคิด เพื่อนําไปใชแกปญหา หรือสรางสิ่งใหมที่อาจเปนสิ่งประดิษฐ ทฤษฎี หลักการ อันเปนสิ่งที่มี
คุณคานําไปใชประโยชนไ ด บังอร เสรีรั ตน (2544 : 19) ได อธิบายลักษณะของผูที่มีค วามคิดสรางสรรคไววา เปนคนที่
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สามารถคิดไดคลองแคลว รวดเร็ว คิดไดมากมายหลายแนวทาง คิดสิ่งใหมแตกตางจากคนอื่นและแตกตางจากวิธีการเดิมๆ มี
ความคิดยืดหยุน คิดกวางไกล คิดไปถึงอนาคต เด็กปฐมวัย เรียนรูและพัฒนาสติปญญาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ ่งแวดลอม
การคิดหาเหตุผลอยางอิสระจากการไดรับ ประสบการณการเรียนรู นําไปสูการสรางสรรคและแกไขปญหาตางๆ ความคิด
สรางสรรคในเด็กปฐมวัยถาไดรับการพัฒนาสงเสริมใหสูงขึ้น จะเปนสิ่งที่นําไปสูการวางแผนเพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของบุคคลนั้นๆ และหากเด็กปฐมวัยไดคิดสรางสรรคและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงาน
จะทําใหเห็นความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน นั่นก็หมายถึงการสรางความรูขึ้นในตนเอง จะมีความหมายตอตัวเด็กและความรู
จะอยูคงทนไมลืมงาย เด็กปฐมวัยคือวัยที่พัฒนาไดเร็วที่สุด ยิ่งพัฒนาความคิดสรางสรรคไดเร็วเทาใด ยิ่งเปนผลดีกับตัวเด็กเอง
ซึ่งจะเปน นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 และเปนนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต สามารถสรางนวัตกรรมใหมได แมเด็กใน
วัยนี้จะยังคิ ดไดไมเท าผูใหญ แตการปลูกฝงใหสรางสรรคสิ่งต าง ๆ ไม วาจะเปนการคิดที่สร างสรรค ซึ่งแสดงออกทางภาษา
พฤติกรรม ภาพวาด หรือ ชิ้นงาน ลวนแลวแตเปนรากฐานแหงชีวิต ที่จะสรางความรูใหมต อไปในภายภาคหนาอย างไมมี ที่
สิ้นสุด อันจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา
4. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
4.1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย
การคิด แก ปญหาของเด็ กปฐมวั ยเปนผลมาจากการพัฒ นาของสมองและจากการเรี ยนรูสิ่ง ตางๆ การเรีย นรู ที่จะ
แก ป ญ หาด ว ยทางเลื อกใหม ๆ เพิ่ ม ขึ้ น และทางเลื อกนั้ น จะส ง ผลให เ กิ ด การสะสมและนํ า มาใช ใ นสถานการณ ต า งๆใน
ชีวิตประจํ าวัน มนุษยมีการเรี ยนรู ตลอดชีวิต และเด็ กปฐมวัยก็ เชนกั น การที่ เด็กวั ยนี้จะคิด แกปญ หาไดนั้นเกิดมาจากการ
เรียนรู จากการเผชิญปญหาดวยตนเอง และเลียนแบบการแกปญหาของผูอื่น เพื่อใหเกิดความเขาใจในการคิดแกปญหาของ
เด็กปฐมวัย จึงขอกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget (อางถึงในสิริมา ภิญโญอนันตพงษ.2545: 57)
เพียง 2 ขั้น ขั้นที่ 1 อายุตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 2 ป แกปญหาดวยการกระทํา (Sensori-Motor Stage) เด็กจะรูเฉพาะสิ่งที่เปน
รูปธรรม เรียนรูสิ่งตาง ๆ จากการใชประสาทสัมผัสและการเลียนแบบ ขั้นที่ 2 อยูในชวงอายุ 2 – 7 ป แกปญหาดวยการรับรู
แต ยัง ไม สามารถใช เหตุผ ล (Preoperational Stage) เด็ กพยายามแก ปญ หาแบบลองผิด ลองถู ก แสดงพฤติกรรมอยางมี
จุดมุงหมายและสามารถแกปญหาดวยการเปลี่ยนวิธีการตาง ๆ ความสามารถในการวางแผนมีขีดจํากัด เด็กในชวง 2 – 4 ป
เริ่มจะใชเหตุผลเบื้องตน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กในชวง 4 – 7 ป จะมีความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆรอบตัวดีขึ้น คิดตัดสิน
ผลของการกระทําตางๆจากสิ่งที่เขาเห็นภายนอกเทานั้น จะเห็นวาเด็กปฐมวัยพัฒนาการคิดแกปญหาจากการกระทํ าโดยใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การไดลงมือปฏิบัติจริง การทําสิ่งตางๆดวยตนเอง ทําใหเด็กไดรับประสบการณการเรียนรู (Learning
Experiences) การไดพบปญหาหรือสภาวะที่เปนปญหาที่ไมซับซอนจนเกินความสามารถของปญญาในระดับการรับรูของเด็ก
ปฐมวัย เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดนําประสบการณการเรียนรูที่มีอยูมาคิดและหาวิธีการแกไขปญหานั้นดวยตนเอง แมการคิด
หาเหตุผลยังอยูในขีดจํากัดแตหากไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง เด็กจะเกิดประสบการณและจะคิดวิธีแกไ ขปญหาไดอยาง
หลากหลาย ผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยควรเปดโอกาสใหเด็กไดแกปญหาดวยตนเองกอน ใหอิสระทางการคิด ใหเวลาในการ
ตัดสินใจ ใหลองแกปญหาดวยวิธีตาง ๆที่เด็กคิดได หากการแกปญหาของเด็กอาจจะไมใชวิธีที่ถูกตอง ควรใหการชี้แนะและ
บอกคําตอบดวยคําถาม
4.2 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถอยางหนึ่งของมนุษย เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญา ที่สามารถ
กระตุนและสงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวยการฝกฝน เกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหมเขาดวยกันและ
เกิดเปนความรูใหม สรางสรรคผลผลิตใหมๆ หรือสิ่งที่แปลกใหมๆ ทอแรนซ (Torrance : ม.ป.ป.,อางถึงในวีณา ประชากูล :
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2549) ไดสรุปพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยวาเด็กสามารถพัฒนาจินตนาการไดตั้งแตขวบปแรกดวยการ
เรียนรูจากสิ่งเรารอบตัว เมื่ออายุ 2 ขวบ ความกระตือรือรนที่จะใชประสาทสัมผัสเริ่มมีมากขึ้นตามลําดับ ชวงอายุ 2 – 4 ป
เด็ กสามารถเรีย นรู สิ่ง ตาง ๆ จากประสบการณต รง และประสาทสั มผั สที่ พร อมสําหรั บสิ่ ง แปลกใหมต ามธรรมชาติ เริ่ ม มี
ความรูสึก เริ่มเปนตัวของตัวเอง ชอบจินตนาการ ชวงอายุ 4 – 6 ป เด็กเริ่มสนุกสนานกับการวางแผน การเลน และสามารถ
เชื่อมโยงเหตุการณตางๆ แมจะไมเขาใจในเหตุการณมากนัก เด็กชอบทดลองเลนบทบาทสมมติตางๆ โดยใชจินตนาการของ
เด็กเอง และอารี พันธมณี (2545 : 36 - 42) ไดอธิบายองคประกอบของความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยไว 4 ลักษณะ ดังนี้
4.2.1 ความคิ ดริเ ริ่ม หมายถึง การคิด สิ่งแปลกใหม ไมซ้ําแบบใคร แตกตางไปจากความคิด ธรรมดา ซึ่ง เป น
ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยตองหาทางใหเด็กเกิดผลงาน เปนความคิดที่
นาตื่นเตน “adventurous thinking”เมื่อเด็กปฐมวัยคิดสิ่งใดไดใหมเด็กจะเกิดความตื่นเตน มีความสุขอยางมาก เชน การทํา
สมตําดวยตนเองจากวัตถุดิบที่เด็กเลือกเอง โดยไมยึดติดกับวัตถุดิบเดิมๆ ที่เคยรับประทาน เด็กจะนําเสนอผลงานดวยความ
ตื่นเตน และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน เพราะเด็กไดกลาคิด กลาลอง แบบไมมีกฎเกณฑ มีอิสระทางความคิด เกิด
การเชื่อมโยงความรู จนกลายมาเปนความรูใหมที่ไมซ้ําแบบใคร
4.2.2 ความคิดคลองแคลว หมายถึง ปริมาณความคิดในการหาคําตอบไดมากมาย รวดเร็ว ในเวลาที่จํากัด ใน
เด็กปฐมวัยการคิดคลองแคลวจะขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของแตละคน หากเด็กคนใดประสบการณเดิมนอยก็จะตอบไดนอย
ซึ่งครูหรือผูที่เกี่ยวของจะตองคอยชี้แนะเพื่อใหเด็กคิดหาคําตอบไดมากๆ เชน ในสมตํามีอะไรบาง อะไรนํามาทําสมตําไดบาง
ในการรับฟงความคําตอบของผูอื่น หรือความคิดเห็นของผูอื่น จะทําใหเด็กไดรับประสบการณใหมไปดวย
4.2.3 ความคิดยืดหยุน หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบงออกเปนความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที
(spontaneous flexibility) เปนความสามารถที่จะพยายามคิดใหไดหลายอยาง อยางอิสระ ความคิดยืดหยุนทางดานการ
ดัดแปลง (adaptive flexibility) ซึ่งมีประโยชนตอการแกปญหา คนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซ้ํากัน ความคิดยืดหยุน
เปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลวมีความแตกตางกั นออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ําซ อน เพิ่มคุณคาความคิดใหมากขึ้นดวยการ
จัดเปนหมวดหมูและหลักเกณฑยิ่งขึ้น ตัวอยางความคิดยืดหยุนในเด็กปฐมวัยจากประสบการณตรงของผูเขียน ผูเขียนไดถาม
เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ประมาณ 3 ขวบ ประโยชนของบันไดมีอะไรบาง จะตอบวาใชหยิ บของ ใชปน ใชขึ้น เอามะมวง
วางบนพื้ น จะเห็ นว าเด็ กเพีย ง 3 ขวบ สามารถคิด ประโยชน ของบั นไดได หลายอย าง ซึ่ งในคํ าตอบนั้ นเด็กได เกิ ดการจั ด
หมวดหมูในความคิดเอง โดยที่ครูไมไดบอกสิ่งใดเลย และคําตอบที่ไดลวนแลวแตเปนประสบการณเดิม หากได ลองผิดลองถูก
กับสิ่งใหมๆ ยิ่งจะสงเสริมความคิดยืดหยุนใหสูงขึ้นไดอีก
4.2.4 ความคิดละเอียดลออ แมวามีลักษณะความคิดสรางสรรคที่ประกอบดวยลักษณะความคิดหลายลักษณะ
เชน ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน แตลักษณะความคิดละเอียดลออก็จะขาดเสียมิได หากปราศจาก
ความคิดละเอียดลออแลวก็ไมอาจทําใหเกิดผลงานหรือผลิตผลสรางสรรคขึ้นมาได และตรงจุดนี้เปนจุดสําคัญของความคิ ด
สรางสรรคที่เรามุงเนนผลผลิตสรางสรรคเปนสําคัญดวย
สรุปไดวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยนั้นแตกตางกันไปตามสิ่งเราที่ไดรับ เปนไปตามลําดับขั้น และจะนํา
ประสบการณเดิมออกมาใชเมื่อมีสภาพปญหา กลาวคือ สภาพของปญหาจะมีความยากงายสลับซับซอนแตกตางกันแตตองไม
ซับซอนเกินความสามารถทางปญญาในการรับรูของเด็ก เด็กจะสามารถแกปญหาอยางสรางสรรคได ปญหาที่ทาทายใหเด็กได
กลาคิด กลาลอง คิดไดอยางอิสระ ตลอดจนแรงจูงใจ จะทําใหมีการสรางสรรคสิ่งตางๆ ซึ่งในการสรางผลงานของเด็กปฐมวัย
จําเปนตองใชองคประกอบในความคิดสรางสรรคหลายอยางไดแก ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และ
ความคิ ดละเอี ยดลออ เพื่อนํ าทางใหเด็กกาวไปสูความเปนนวัตกรในอนาคต นวัต กรรมที่ เด็กปฐมวัยสรางขึ้นไมใชเ พียงแค
ชิ้นงาน แตเปนผลผลิตจากการคิดสิ่งใหมๆ ที่ไมเหมือนใคร การใชคําถามปลายเปด เชน อะไร ทําไม อยางไร จะชวยตอยอด
การสรางนวัตกรรมจากการเรียนรูของเด็กเอง เมื่อเด็กคิดสิ่งใดไดควรไดรับการยกยอง ชมเชย การเรียนรูผานการเลน การลง
มือโดยการไดปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบ การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การคิดอะไรใหมๆ การทําสิ่งตางๆ ด วยวิธีใหมๆ
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โดยผูใหญไมปดกั้นความคิด เปดโอกาสใหเด็กไดคิดเองอยางสม่ําเสมอ ไมเรงรีบในการใหคําตอบกับเด็ก แตควรจะพยายาม
คิดไปพรอมกับเด็ก เพื่อที่เด็กจะไดมีแรงผลักดันในการคนหาคําตอบ การสงเสริมประสบการณการเรียนรูที่เปดกวางจะหลอ
หลอมเด็กปฐมวัยใหเปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0
5. การสอนคิดแกปญหาและการสอนคิดสรางสรรค
5.1 การสอนคิดแกปญหา
ในทางพระพุทธศาสนา อริยสัจสี่เปนวิธคี ิดแกปญหาอยางหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตมนุษย เปนความสามารถ
ในการคิดแกปญหาที่คิดอยางมีเหตุผล ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) (2537: 54 – 59) กลาวถึงวิธีคิดแบบ
อริยสัจสี่หรือคิดแบบแกปญหา วาเปนวิธีแหงความดับทุกข เปนวิธีคิดตามเหตุและผล และเปนวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง จากวิธี
คิดแบบอริยสัจสี่ ผูเขียนบทความนี้ ณัฏฐรดา ไชยอัครพงศ (2552: 71 - 74) ไดศึกษาแนวคิดและทําการวิจัยความสามารถใน
การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย โดยนํามาจัดการเรียนรูตามแนวอริยสัจสี่ ได 4 ขั้นตอน คือ การระบุปญหา การหาสาเหตุ
ของปญหา การกําหนดจุดมุงหมายของการแกปญหานั้น และการกําหนดวิธีการในการปฏิบั ติเพื่อแกปญหานั้น ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สะทอนใหเห็นวาเด็ก
ปฐมวัยสามารถพัฒนาการคิดแกปญหาได การจัดการเรียนรูตามแนวอริยสัจสี่เปนรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการควบคูกับ
เนื้อหา แตเนื่องจากเด็กปฐมวัยมีลักษณะการคิดแบบขั้นตอนเดียว ดังทฤษฎีทางสติปญญาของ Piaget ที่กลาวไวในหัวขอการ
พัฒนาการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 2 -7 ป เด็กมีความสามารถในขีดจํากัด ดังนั้นเมื่อพบปญหาซับซอนจากบาง
สถานการณ ครูและผูที่เกี่ยวของเปนกุญแจสําคัญในการใชคําถามกระตุนเพื่อใหเด็กรูสึกวาปญหานั้นงาย และเด็กสามารถคิด
แกปญหาได นําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน ในที่นี้จะขอกลาวถึงอีกหนึ่งการจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัยที่นิยมกันมาก
คือ การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการ (Project Approach) เปนการจัดสภาพการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเลือกทําโครงการที่ตน
สนใจดวยตนเอง กอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอเด็ก ไดลงมือปฏิบัติหาความรูดวยตนเอง เรียนรูผานการกระทํา เด็ก
จะมี ค วามกระตื อรื อร นต อการเรี ย น จะพยายามแก ป ญ หา หาคํ าตอบ สรุ ป และนํ าเสนอโครงการ ซึ่ ง เป นการแสดงถึ ง
ความกาวหนาของเด็ก จากการสอนคิดแกปญหาที่กลาวมา มีบางโรงเรียนเทานั้นที่ทําอยางจริงจัง การเรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวัย ไทยในปจจุ บันยัง คงเน น การอานออก เขียนได คิด เลขเป น ซึ่ง ไมใช ธรรมชาติข องเด็กปฐมวั ย การเรง รัดเขี ยนอาน
เรียนรูแบบทองจํา แตไมไดนําไปใช ทําใหเด็กคิดไมเปน ทําไมเปน แกปญหาไมเปน เมื่อโตขึ้นก็แกปญหาดวยวิธีที่ผิดๆ ตาม
ขาวที่ปรากฏอยูอยางตอเนื่องในหนาหนังสือพิมพ ปจจุบันยุค Thailand 4.0 แลว การสอนใหเด็กคิดแกปญหาอยางถูกทาง
เปดโอกาสใหเด็กไดทําคิ ดหรือทําสิ่งตาง ๆดวยตนเอง โดยครู หรือผูปกครองใหการชี้แนะที่ดี จะชวยนําไปสูชีวิตที่ดีงาม มี
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ
5.2 การสอนความคิดสรางสรรค
เราไดทราบความหมายของความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย การสงเสริมความคิดสรางสรรคมาพอสมควรแลว แต
จะนําไปสอนเด็กได อยางไร และทําอยางไรเด็กปฐมวัย จะสรางนวัต กรรมได หลายคนอาจมองว าเล็ กเกิ นไป ยังเด็ก ไป แต
แทจริงแลวสามารถสอนไดในรูปแบบของการจัดกิจกรรม การจัดประสบการณการเรียนรู หรือ กิจกรรม ควรใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใหเด็กไดศึกษาคนควาหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย ครู ผูปกครอง หรือ ผูที่
เกี่ยวของเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก กระตุนใหเด็กไดแสดงออกทางความคิด คอยใหกําลังใจ สังเกตติดตามความกาวหนา
ของเด็ก ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2559: 27 – 28) ไดอธิบายกิจกรรมฝกคิดงายๆ ไว 5 ขั้นตอน ทอรแรนซ (Torrance: 1962,อาง
ถึง ในกรมวิ ช าการ. 2535:8) ไดกล าวถึ งองคป ระกอบของความคิ ดสร างสรรค ที่พั ฒ นาเปนรู ปแบบการคิ ด แก ป ญหา ไว 5
ขั้นตอน และการสอนสุดทายที่จะนําเสนอ คือ การสอนความคิดสรางสรรคเปนฐาน หรือ CBL (Creative-based Learning)
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วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2559: 83) ไดกลาวไววา CBL เปนการสอนกระบวนการควบคูกับเนื้อหา เนนใหเด็กแกปญหา จากการ
กระตุนความสนใจ การตอบคําถามดวยคําถาม คนคิดหาคําตอบ นําเสนอ และประเมินผลความคิดสรางสรรค จากการสอนทั้ง
3 แบบนี้ ผูเขียนไดนํามาเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนความคิดสรางสรรคดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการสอนความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ชัยวัฒน สุทธิรัตน
1.เตรียมการคิด
2.ปฏิบัติการคิด
3.นําเสนอความคิด
4.ยอนคิด
5.ประยุกตใชความคิด

Torrance
1.การคนพบความจริง ความรูสึกกังวลในใจ
2.การคนพบปญหา
3.การคนพบคําตอบ ตั้งสมมติฐาน และ
รวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.การคนพบคําตอบ จากการทดสอบ
สมมติฐาน
5.ยอมรับผลจากการคนพบ และเผยแพรผลที่
ได อันเปนแนวทางไปสูการคนสิ่งใหมตอไป

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย
1.กระตุนความสนใจ
2.ตั้งปญหา
3.คนคิด
4.นําเสนอ
5.ประเมินผล

สรุปไดวาการสอนความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยนั้นผูปกครอง ครู หรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กตองเริ่มจากสิ่งเรา
หรือปญหาที่นาสนใจ เพื่อเปนการเตรียมความคิดที่จะกาวเขาสูการคนหาปญหาที่ตองการแกไข เมื่อไดปญหาแลวก็นํามาระดม
สมอง คิดคนหาคําตอบของปญหารวมกัน เลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะแกปญหาได และนําเสนอความคิดหรือนําเสนอผลงาน ในการ
คิดครั้งแรกผูใหญอาจมีสวนรวมในการคิดกับเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดความมั่นใจวาการคิดของเด็กนั้นไมมีถูกหรือผิด ซึ่งจะเปน
แรงผลั กดันให เด็ กกล าที่ จะคิ ดในครั้ง ต อๆไป กระตุ นใหเ ด็ กคิ ด ให ไ ด คําตอบที่ ห ลากหลาย ไม ซ้ํากั น ไม ยึ ด ติ ด กับ วิ ธีเ ดิ ม ๆ
เปดโอกาสใหไดคิดสรางสรรคดวยตัวเด็กเอง จะยิ่งเปนการสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค จากขั้นตอนการสอนที่ผูเขียนได
วิเคราะหแลวนั้น จะสรางเด็กใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเปน Education 4.0 อยางแทจริง คือการทํางานรวมกัน
ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การสื่อสารที่ดี และการมีทัศนคติที่ดีตอการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะเหลานี้จะ
หลอหลอมและสนับสนุนใหเกิดคุณลักษณะสําคัญของการเปนนวัตกร นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชนตอสังคมตอไปในอนาคต
6. นวัตกรและการสงเสริมความเปนนวัตกรนอย
นวัตกรนอย คือ เด็กที่อยูในระดับปฐมวัย ซึ่งเปนชวงอายุที่สําคัญมากตอการพัฒนาคุณลักษณะดานการคิดแกปญหา
และความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะของการเปนนวัตกร วสันต สุทธาวาศ.(2560) ไดแบงคุณลักษณะสําคัญของนวัตกร
ไว 3 ดาน ดานที่ 1 ดานความสามารถ ประกอบดวย การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร การมองเห็นปญหาและโอกาส
การคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น ดานที่ 2 ดานพฤติกรรม ประกอบดวย ความชางสังเกต การมีขอสงสัย ตั้ ง
คําถามและหาคําตอบ ความละเอียดรอบคอบ การเปดใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความมุงมั่น ความอดทนไมยอ
ทอ ดานที่ 3 ดานทัศนคติ ประกอบดวย การมีจิตอาสา การใหเกียรติตนเองและผูอื่น จากคุณลักษณะดังกลาวสามารถนํามา
สรางใหเกิดในเด็กปฐมวัยไดตามวุฒิภาวะที่เด็กมีอยู ซึ่งในที่นี้การเปนนวัตกรนอย คือ การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เปนผู
ที่มีความรูคูคุณธรรมตั้งแตเยาววัย การสงเสริมความเปนนวัตกรนอยทําไดดวยการฝกฝนอยางสม่ําเสมอดวยการกระตุนใหเด็ก
ไดใชจินตนาการ เปดโอกาสใหแสดงความคิดสรางสรรคอยางอิสระ หัดใหเด็กรูจักชื่นชม มีทัศนคติที่ดีตอ สิ่งตางๆ การทํางาน
สรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ควรลดความกดดัน ใหเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ มีการกระตุนอยางตอเนื่อง ยอมรับ
ความสามารถ เห็นคุณคาของความคิดของเด็ก อยาพยายามกําหนดใหทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน สนับสนุนการคิดที่
แปลกใหม เอาใจใสความคิดแปลก ๆ ดวยใจที่เปนกลาง ไมละเลยตอปญหาที่เด็กพบเจอ กระตือรือรนเมื่อเด็กมองเห็นปญหา
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เปดโอกาสใหหาสาเหตุของปญหา และวิธีแกไขปญหาที่ไมยึดติดกับวิธีเดิม ๆ ใหแรงเสริมดวยการยกยองชมเชย เพื่อจะเปน
แรงผลักดันในการแกปญหาอยางสรางสรรคในครั้งตอๆไป ตัวอยางการจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมความเปนนวัตกรนอย ไดแก
“กิจกรรม Children Show” เปนกิจกรรมที่ผูปกครองหรือครูผูสอนใหเด็กนําเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจ อาจเปนสิ่งที่พบเห็นวา
เปนปญหา การแกปญหาตาง ๆในชีวิตประจําวัน หรือเลาเหตุการณตาง ๆที่พบเห็น นําเสนอทุกสัปดาห โดยคําตอบตองมี
ความหลากหลาย ไมซ้ํากัน วัตถุ ประสงค ของกิจกรรมนี้ฝกการสื่ อความหมาย การกล าที่จะคิดอยางสรางสรรค ความกล า
แสดงออก การระบุปญหา การหาทางออกของปญหา การคนพบวิธีการแกปญหา และนําความคิดที่ไดไปลงมือปฏิบัติจริงใน
การแกปญหา ซึ่งจะเกิดประโยชนตอตัวเด็กอยางแทจริง เนื่องจากสิ่งที่เด็กนําเสนอนั้นเปนสิ่งที่เด็กคิดขึ้นเอง คิดไมซ้ํากับคน
อื่น หรืออาจจะดัดแปลงความคิดขึน้ มาใหม “กิจกรรมนักประดิษฐ” ฝกใหเด็กประดิษฐสิ่งตาง ๆ จากสิ่งที่มีรอบตัว ใชสิ่งที่มี
อยูใหเกิดคุณคาสูงสุด เด็กจะไดลองผิดลองถูก แกปญหาขณะทํากิจกรรม และนําสิ่งประดิษฐนั้นไปใชจริง “กิจกรรมนักเลา
นิทานตัวน อย” เด็กเป นผูเลานิท านเอง และ “กิจกรรมแตง เพลงกันนะ” เปนตน นอกจากการจัดกิจกรรมแลว ยังมีเกม
การศึกษาตางๆ อีก เชน การตอ Lego การตอไมบล็อค เปนตน จากกิจกรรมและเกมการศึกษาที่กลาวมาสามารถใชเทคนิค
ตางๆเพื่อสนับสนุนความเปนนวัตกรนอยควบคูไปดวยได ซึ่งเดวิส (Davis.1983 ,อางถึงในกรมวิชาการ.2535: 22-24) ได
นําเสนอเทคนิ คไวดังนี้ การระดมสมอง (Brainstorming) การสรางแนวคิดใหมโ ดยอาศัยแนวคิ ดเดิม (Attribute Listing)
สรางความคิดใหมโดยใชวิธีการแยกแยะองคประกอบของความคิดหรือปญหา (Morphological Synthesis) เปนตน ผูเขียนมี
ความเห็นวารากฐานที่แทจริงของการพัฒนา และสงเสริมใหเด็กมีความเปนนวัตกรนอย คือ การมีอิสระทางความคิด และเปน
ความคิดที่ถูกทาง อันจะนําไปสูการพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคและยั่งยืน
7. การวัดและประเมินผลการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรค
เราจะรูไดอยางไรวาเด็กคิดแกปญหาได คิดสรางสรรคได การวัดและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียมิได แนว
ทางการประเมินมีหลายแนวทาง ไดแก ประเมินการคิดในการจัดการเรียนการสอนปกติและงานการจัดกิจกรรม ประเมินการ
คิดโดยใช เครื่องมือหรือแบบทดสอบโดยเฉพาะ และประเมิ นจากการบูรณาการตัวชี้ วัดของการคิดแกปญ หาและความคิ ด
สรางสรรครวมกับการประเมินผลในรายวิชาอื่น หรือ กิจกรรมอื่น จุดประสงคของการวัดและประเมินผลคือวัดความสามารถ
ทางการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความสามารถคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรค ดานพฤติกรรมในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค และดานทัศนคติที่มีตอการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ใน
การรวบรวมขอมูลมีอยูหลายวิธีดวยกัน อารี พันธมณี (2545:209-220) ไดสรุปไวดังนี้ 1.การสังเกตพฤติกรรม หมายถึงการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสรางสรรค เปนวิธีการที่พอแม ครู ผูปกครองสามารถใชการสังเกตพฤติกรรมใหเปน
ประโยชนได แตมีขอสังเกตวา ควรทราบและเขาใจพฤติกรรมการคิดแก ปญหาและความคิดสร างสรรคที่เด็ กแสดงออกได
ถูกตอง เครื่องมือชวยการสังเกตมี 2 ประเภท คือ เครื่องบันทึก เชน โทรศัพท การถายวีดีโอ หรือการถายรูป เปนการบันทึก
พฤติกรรมที่รวดเร็วและถูกตอง และแบบบันทึก เชน แบบตรวจรายการ แบบประเมินคา เปนตน 2.การวาดภาพ จากสิ่งเราที่
เปนปญหา เชน วาดภาพเหตุการณตางๆ ที่เปนปญหา วาดภาพสิ่งที่ใชแกปญหา หรือวาดตอเติมภาพ พรอมกับใหเด็กอธิบาย
ประกอบภาพ ครูและผูปกครองเปนผูบันทึกคําอธิบายของเด็กไวใตภาพ จากการอธิบายของเด็กจะสะทอนใหเห็นถึงความคิด
คลองแคลว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ และกระบวนการคิดแกปญหา 3.แบบทดสอบโดยใชภาพ
เปนสื่อ ที่นิยมใชกันมาก คือ แบบทดสอบความคิ ดสรางสรรคของกิลฟอรด หรือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอร
แรนซ หรือ แบบทดสอบโดยใชสถานการณปญหา เปนตน 4. การสัมภาษณ ภาษาที่ใชตองเหมาะสมกับวัยและประเด็นในการ
สัม ภาษณ ควรกํ าหนดไวอยางชัด เจน โดยเน นคํ าถามปลายเปด ซึ่ ง จะเป นการกระตุนความคิ ดใหไ ดคํ าตอบที่ หลากหลาย
5.การตรวจผลงาน โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงาน เด็กควรไดนําเสนอผลงานของตนเอง เพื่อที่จะสะทอนกระบวนการ
คิดแก ปญหาอย างสรางสรรคให ผูอื่นไดรั บรูวาเป นอย างไร และเด็ กควรได มีสวนรวมในการเก็บ รวบรวมผลงานของตนเอง
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ผลงานที่เก็บรวบรวมไวจะเห็นไดชัดเจนถึงการพัฒนาและความกาวหนา การวัดและประเมินผลมีประโยชนอยางมากทั้งแกตัว
เด็ กเอง ครูผู ส อน ผู ป กครอง ผู บ ริห าร และบุ คคลที่ เ กี่ ย วของกั บ การศึกษา เพื่ อเปนแนวทางในการวางแผนและพั ฒ นา
ความเปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0 ใหเปนนวัตกรที่มีคุณภาพตอไปในภายภาคหนา
8. บทสรุป
การพัฒนาและการสงเสริมการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัยเปนสิ่งสําคัญที่จะหลอหลอมให
เปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0 การปูรากฐานที่ดีในทั้งดานการอบรมเลี้ยงดู และการศึกษาจะสงผลใหเปนนวัตกรที่มี
คุณภาพในอนาคต นําพาตนเอง สังคม และประเทศชาติกาวเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางที่ตั้งใจไว
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รูปแบบการเรียนรูด าราศาสตรทเี่ นนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
Astronomy Leaning Model Focusing on Science Process Skills
in Primary Education Level
ศักดิ์ สุวรรณฉาย
อาจารยประจําหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
rjansak@gmail.com
บทคัดยอ
ดาราศาสตรเปนพื้นฐานการเรียนรูของมนุษยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร แตประเทศไทยเพิ่มเนื้อหาของดาราศาสตร
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ธรรมชาติของวิชาดาราศาสตรนั้นดึงดูดความสนใจของผูเรียน
เพราะเด็กใชจินตนาการในการเรียนรูที่รับมาจากบรรพบุรุษ แตครูผูสอนใชกิจกรรมและสื่อการสอนที่กําหนดไวในหลักสูตร
โดยไมสงเสริมจินตนาการของนักเรียน การสอนวิชาดาราศาสตรสวนใหญใหขอมูลแกนักเรียนแตไมเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละตัวชี้วัดของมาตรฐาน ว7.1:
ดาราศาสตร ชวงชั้นประถมศึกษา ผลการวิเคราะหพบวาทุกตัวชี้วัดมีหลายทักษะและรวมเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ครบทั้ง 8 ชนิดทักษะ ผลของการศึกษานํามาสรางรูปแบบการเรี ยนรูดาราศาสตรขั้นพื้นฐานที่เนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รูปแบบการเรียนรูมีองคประกอบคือ 1) การวิเคราะหหลักสูตร 2) การเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่สัมพันธกัน 3) การวิเคราะห
แตละตัวชี้วัดเพื่อกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) ทองฟาจําลอง 5) ชมรมดาราศาสตร 6) คายดาราศาสตร
และ 7) กิจกรรมสังเกตปรากฏการณตามเหตุการณตลอดป
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู วิชาดาราศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประถมศึกษา
Abstract
Astronomy is the study of humans since prehistory, but Thailand country increases the content
of astronomy in the basic education curriculum for the first time in the 2001. The natural of Astronomy
attracted the interest of students because kids use imagination in learning inherited from ancestors. But
teachers use activities and teaching materials that are provided in the curriculum without promoting the
student's imagination. Most astronomical teaching will provide information to students, but did not emphasize
science process skills. This study aims to analyze the science process skills in each of the indicators of
standard Sc7.1: Astronomy, primary education level. An analysis found that there are many skills in all
indicators, and includes 8 types of science process skills. The results of the study to create a model of
learning astronomy that focuses on the science process skills. The learning model elements is 1) an analysis
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of the curriculum 2) linking the relevant indicators 3) analysis of each indicator to determine the science
process skills 4) planetarium 5) astronomy club 6) astronomy camp and 7) observing phenomena, events
by event throughout the year.
.
Keywords: learning model, astronomy, science process skills, primary education
1. บทนํา
พื้นฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรคืออะไร อาจมีคํา ตอบวาผูเรียนเปนคนเกง ทักษะทางคณิตศาสตรดี เขาใจและใช
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ แตความจริงการเรียนรูธรรมชาติมีมาพรอมกับพัฒนาการมนุษย มนุษยกอนประวัติศาสตรได
มีการแสวงหาคําตอบความจริง ในธรรมชาติมาตลอด มนุษยเ ฝาสังเกตปรากฎการณธรรมชาติรอบตัวทุก วันทุกคืน เด็กและ
เยาวชนปจจุบันสังเกตธรรมชาตินอยมากเมื่อเทียบกับมนุษยยุคหิน ผลการสังเกตเปนรอยเปนพันปของพวกเขามีหลายอยางที
พบวาปรากฎการณเหลานั้นมีความสัมพันธกน และนํามาใชประโยชนเพื่อทํานาย เพื่อจัดระบบวิถีชีวิตใหสอดคลอง และดํารง
เผาพันธุใหสืบตอกันมาไดจนถึงพวกเรา ปรากฎการณที่เขาสังเกตมากที่สุดคือปรากฎการณบนทองฟาและไดพบความสัมพันธ
ที่สามารถนํามาใชประโยชนได ตัวอยางประโยชนอันหนึ่งที่สงตอ ๆ มาจนถึงปจจุบันและเรายังใชกันอยูก็คือปฏิทิน มีหลักฐาน
เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคนอาฟริกาตอนกลางที่สามารถรูสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปจากการสังเกตมุมการเอียงของจันทรเสี้ยววาเอียง
มุมใดเปนฤดูแลงมุมใดเปนฤดูฝน ซึ่งไมใชเรื่องบังเอิญ คําอธิบายวาฤดูกาลเปลี่ยนไปเพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย เมื่อแกน
โลกเอียง 23.5 องศากับระนาบโคจร ในรอบปหนึ่ง ๆ แสงอาทิตยที่สองมายัง โลกและดวงจันทรจึงเอียงเปนมุมตาง ๆ อยาง
เปนระบบ สงผลใหจันทรเสี้ยวซึ่งเกิดจากแสงอาทิตยสองกระทบเปลี่ยนมุมไปดวย แตที่นาสนใจก็คือคนอาฟริกาที่ไมมีความรู
คณิตศาสตร ไมมีเทคโนโลยีปจจุบันทําไมจึงสังเกตเห็นและถายทอดกันมาไดยาวนาน ยังมีหลักฐานอีกมากมายเกี่ยวกับการ
แสวงหาความรูแบบโบราณ และ การสังเกตการณทางดาราศาสตรของมนุษย เชน สโตนเฮนจ (Stonehenge) ทางตอนใตของ
ประเทศอังกฤษ ใชกําหนดฤดูกาล และสังเกตการณทางดาราศาสตร เสาหินของชาวอียิปตโบราณ (obelisk) สรางใหมีปลาย
แหลม ในชวงวันเงาของเสาบนพื้นจะวนไปรอบเปรียบไดกับเข็มนาฬิกาบอกเวลา หรือรอยแกะสลักวงรีบนแผนหินของชาว
อนาสาซิ (Anasazi) เมื่อแสงแดดสองผานชองหินเหนือขึ้นไปลงมาบนวงรีจะมีตําแหนงที่ตรงกับตําแหนงอุตตรายัน (summer
solstice) คื อ ตํ า แหน ง สุ ด ท า ยที่ ด วงอาทิ ต ย เ ลื่ อนขึ้ น ไปทางเหนื อ และจะเริ่ ม ย อ นกลั บ ลงมาทางใต นอกจากนี้ ยั ง มี
หอสังเกตการณดาราศาสตรโบราณในประเทศตาง ๆ หลายแหง (Bennett et al., 2005: 52-60)
หากยืดหลักวิวัฒนาการ และการถายถอดทางพันธุกรรมของมนุษยแลว ความสนใจดาราศาสตรในมนุษยปจจุบันมี
มาแลวตั้งแตเกิด แตถาการจัดการเรียนการสอนในสาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ที่เริ่มมีเปนครั้งแรกในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ถูกลงความเห็นวาเปนเพียงการใหขอมูลความรูที่คนควาและนํามาจดจําไมสามารถทดลอง
หรือไมสามารถเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดนั้น ซึ่งขัดกับธรรมชาติของเด็กที่สนใจดาราศาสตรเปนทุนอยูแลว
ทําใหนักเรียนลดความใจการเรียน และมีระดับผลสัมฤทธิ์ต่ํา ยืนยันไดจากผลการทดสอบ O-net ป 2557 มาตรฐาน ว7.1 มี
คะแนนคาเฉลี่ยต่ํามากทั้งสามชวงชั้น ตองปรับปรุงเรงดวน (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2558: 88) การที่จะเปลี่ยนแปลงผล
การเรียนรูวิทยาศาสตรทุกระดับการศึกษาของไทยใหดีขึ้นกวานี้ ตองเรงปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และสาระ
หนึ่งที่เปนพื้นฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สําคัญคือสาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ดวยการวิเคราะหทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในตัวชี้วดั 6 ตัวชี้วัดของมาตรฐาน ว7.1 ชวงชั้นประถมศึกษา แลวนํามาสรุปแนวทางการจัดการเรียนรู
ที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหสอดคล องกับธรรมชาติข องเด็ก จะทําให นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานมี
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตรสูงได
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2. วัตถุประสงค
วิเคราะหตัวชี้วัด มาตรฐาน ว7.1 ดาราศาสตร แตละตัวชี้วัดในชวงชั้นประถมศึกษา วาตองใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใดเรียนรู แลวนํามาสรางรูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรในโรงเรียน
3. การวิเคราะหตัวชี้วัด
ในการวิ เ คราะห ตัวชี้วัดเพื่ อหาทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ที่ นักเรี ยนควรใช ค รั้ง นี้ วิเ คราะห ต ามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐาน 8 ขอ คือ 1) ทักษะการสังเกต (Observation) 2) ทักษะการวัด (Measurement)
3) ทักษะการคํานวณ (Using numbers) 4) ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 5) ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/space Relationship and Space/Time Relationship) 6) ทักษะการจัด
กระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing data and communication) 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring)
8) ทักษะการพยากรณ (Prediction) (ยุพา วีระไวทยะ และ ปรียา นพคุณ, 2540: 88) และ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สาระที่ 7 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไ ปใชประโยชน ซึ่งประกอบดวย
ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดในชวงชั้นประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 110)
การสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้น กอนการทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องใหม ครูตองตรวจสอน
ความรูเดิมของนักเรียนวานักเรียนเรียนรูความรูที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนใหมมากพอหรือมีมโนมติที่ถูกตอง (วรรณทิพา
รอดแรงคา, 2544: 207) ดังนั้นการวิเคราะหนี้จึงมีการหาความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดที่พิจารณากับตัวชี้วัดตามมาตรฐานการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในสาระอื่นที่นักเรียนไดเรียนไปกอนหนาแลวมาประกอบ เพื่อขยายและจับประเด็นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหชัดเจน ซึ่งการวิเคราะหมีรายละเอียดในแตละตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
3.1 ตัวชี้วัด ว7.1ป.1/1 ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว
การกําหนดใหนักเรียนสามารถ ระบุ (define) นั้น Hornby et al., (1988: 226, 702) ใหคําอธิยายวา เปนการให
ความหมายที่แมยํา หรือ แสดงออกที่ชัดเจน ซึ่งตางจากคําวา บอก (recall) ซึ่งอธิบายวา เปนการนํากลับมาจากใจที่เก็บไว
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้นักเรียนเคยรูเห็นมากอนวามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว อยูบนทองฟ า แตการสอนที่เนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะสงเสริมนักเรียนที่มีการสังเกตที่ดี ระบุความแตกตางระหวางดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว
ทั้งรูปลักษณ และ ตําแหนง ซึ่ งการบอกลักษณะที่ตางกัน การบอกการเปลี่ ยนตําแหนงหรือไมเปลี่ ยนนั้นเปน ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสนั้นเอง ดังนั้นผูสอนถาใหนักเรียนบอกวามีอะไรบนทองฟาเทานั้นจะไมใชเปนการระบุ และ
ไมไดเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเลย
ตัวชี้ วัด นี้มี ความเชื่อมโยงกับ ตัวชี้วัด ที่ ว1.1ป.1/3 สั งเกตและอธิ บายลั กษณะหนาที่แ ละความสําคั ญของอวั ยวะ
ภายนอกของมนุษยตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ เชื่อมโยงในประเด็นอวัยะการมองเห็น ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรูจนเขาใจมา
กอนแลววาการมองเห็นไดเพราะมีแสงสวาง และการถนอมสายตาตองปองกันไมไหไดรับแสงสวางที่มีความเขมเกินไป เชนแสง
จากดวงอาทิตยจะไมมองโดยตรง ถาการเริ่มตนเรียนรูไดมีการทบทวนความรูตามตัวชี้วัด ว1.1ป.1/3 ที่เคยเรียนไปแลว จะทํา
ใหนักเรียนเชื่อมโยงวิท ยาศาสตรชีวภาพและกายภาพเขาดวยกัน และเปนการปองกั นอันตรายอั นอาจเกิดจากความสนใจ
ดวงอาทิตยเพิ่มขึ้นของนักเรียนจนไปมองดวงอาทิตยดวยตาเปลา ดังนั้นครูจึงควรไดมีการแนะนําวิธีสังเกตดวงอาทิตยที่ถูกวิธี
เพื่อวานักเรียนที่สนใจจะไดศึกษาเพิ่มเติมตามศักยภาพของแตละคน
สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมในตัวชี้วัดนี้ คือ 1) ทักษะการสังเกต และ 5) ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
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3.2 ตัวชี้วัด ว7.1ป.2/1 สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย
“สืบคนและอภิปราย” เปนกระบวนการเรียนรูเดียวกันหมายความวานักเรียนแตละคนจะสืบคนขอมูลที่หลากหลาย
ไมใชขอมูลชุดเดียวกันเมื่อนําเสนอจะมีการอภิปราย มีการเปรียบเทียบขอมูล แสดงความคิดเห็นตัดสินใจสรุปจากขอมูลที่มีอยู
อาจนําขอมูลทั้งหมดมาแยกประเภทความสําคัญดานตาง ๆ ของดวงอาทิตย นํามาจัดเปนตาราง หรือแผนภูมิ ซึ่งเปนการใช
ทักษะการจําแนก และ ทักษะการจัดกระทําขอมูล นั้นเอง และเมื่อนักเรียนอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปที่สมบูรณ นักเรียนตองใช
ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลอีกดวย
ตัวชี้วัดนี้มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ ว1.1ป.2/1 ทดลองและอธิบาย น้ํา แสง เปนปจจัย ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ของพืช ว1.1ป.2/3 สํารวจและอธิบาย พืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิและการสัมผัส ว1.1ป.2/4 ทดลองและ
อธิบาย รางกายของมนุษยสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส และ ว1.1.ป.2/5 อธิบายปจจัยที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการเจริญเติบ โตของมนุ ษย ซึ่งทั้ง สี่ตัวชี้วัด ลวนเปนเรื่องความสําคัญของพลังงานความรอน พลังงานแสง ต อ
สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น จึงเปนแนวทางใหนักเรียนสืบคนใหลึกลงไปวาพลังงานความรอนและพลังแสงนั้นมาจากดวงอาทิตย ครูอาจ
ประเมินนักเรียนดวยคําถามวา “หากพรุงนี้ไมมีดวงอาทิตยแลวจะเกิดอะไร?” หรือ “มีเมฆมาบังดวงอาทิตยทั้งวันเปนเวลา 1
เดือน จะเกิดอะไรขึ้น?” ซึ่งนักเรียนจะไดใชทักษะการพยากรณจากความรูที่เรียนไปเพื่อตอบคําถามอยางมีเหตุผล
สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมในตัวชี้วัดนี้ คือ 4) ทักษะการจําแนกประเภท 6) ทักษะการ
จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 8) ทักษะการพยากรณ
3.3 ตัวชี้วัด ว7.1ป.3/1 สังเกต และอธิบายการขึ้น ตกของดวงอาทิตย ดวงจัน ทร การเกิดกลางวัน กลางคืน
และการกําหนดทิศ
การสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร ใชวิธีมองตําแหนงดวงอาทิตยตรง ๆ ไมได แตการใหนักเรียนนึกและ
ตอบจากประสบการณประจําวันก็ไมใชการสังเกต เพราะจะไมทําใหนกั เรียนเรียนรูอะไรเพิ่มขึ้นเลย การสังเกตตองใชเครื่องมือ
ชวย คือ สังเกตจากเงาเสาที่ปกแนวดิ่งบนพื้นราบ จากการจุดและการขีดเสนตําแหนงเงา เกิดเปนพื้นฐานของการทํานาฬิกา
แดด หรืออีกวิธีหนึ่งโดยการนําเลนสนูนมายึดใหหางกระดาษเปนระยะความยาวโฟกัสของเลนส แลวนําชุดทดลองมาตั้งกลาง
แดดชวงกลางวัน ใหปดเลนสไวและมาเปดใหแสงแดดผาน 1-2 วินาทีพอใหเกิดจุดดํา ๆ บนกระดาษ ทํา 3-4 ครั้ง ในชวง 2
ชั่วโมง จะเกิดจุดเรียงกันเปนแนว เมื่อขีดเสนตรงตามแนวจุดนี้ออกไปซายขวาจะทําใหนักเรียนอธิบายไดวา จะกําหนดทิศได
อยางไร ผลการสังเกตนี้ยังสามารถนํามาอธิบายลักษณะการขึ้นและตกที่มีความสมมาตรกันของดวงอาทิตย และการบันทึก
ตําแหนงและเวลานั้นนักเรียนต องใชทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และใชทักษะการ
พยากรณ ส วนที่กอนและหลั งการบั นทึ กบนกระดาษ จะเห็ นได ชั ด ว าตั วชี้ วัด นี้ มุ ง เน นให นักเรี ยนใช ทั กษะการสั ง เกตเพื่ อ
ตรวจสอบความจริงที่ซอนอยูในปรากฏการณที่เคยชิน ใหเกิดความเขาใจและอธิบายได
ตัวชี้วัดนี้มี การเชื่อมโยงกับตั วชี้วัด ว4.1ป.3/2 ทดลองการตกของวัต ถุสูพื้ นโลก และอธิ บายแรงที่ โลกดึงดู ดวัต ถุ
เพราะการอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเขาสูงจุดศูนยกลาง จะตองมีการเรียนรูวาโลกมีสัณฐานกลม เพื่อใชเปนคําอธิบายการเกิด
กลางวันกลางคืน
สรุ ป ทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ได ใ นตั วชี้ วัด นี้ คื อ 1) ทั ก ษะการสั ง เกต 5) ทั กษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 8) ทักษะการพยากรณ
3.4 ตัวชี้วัด ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ
การที่นักเรียนจะสรางแบบจําลองไดตองเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะมากพอ ทั้งขนาด ตําแหนง แลวยอสวนลง
มาเปนแบบจําลอง Friedl and Koontz, (2001: 222) ไดใหขอมูลไววา ถาดวงอาทิตยมีขนาด 276 mm โลกจะโต 2.5 mm
และหางออกไป 29.8 m ดาวพฤหัสดีจะโต 28 mm และหางออกไป 154.8 m สวนพลูโตมีขนาด 1 mm และไกลออกไป
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จากดวงอาทิตย 1176.0 m สวน Koupelis and Kuhn (2007: 191) ไดเสนอแบบจําลองใหงายตอจินตนาการวาถาใหลูก
บาสเกตบอลเปนดวงอาทิตย หัวเข็มหมุดใชแทนโลกและอยูหางกันเทากับความยาวของสนามเทนนิส ลูกกลมขนาด 1 นิ้ว จะ
แทนดาวพฤหัส บดี และอยูห างไปไกลถึง 1 สนามฟุต บอลครึ่ง สวนพลูโ ตเปนเม็ดทรายละเอียด ที่หางออกไป 1 กิโ ลเมตร
แบบจําลองตามอัตราสวนนี้ไมสามารถสรางไดในหองเรียน แตครูควรนํามาใหนักเรียนจินตนาการ และแนะนําใหนักเรียนปรับ
ใหมีสัดสวนเทียบเคียงลงมาอีกได ซึ่งตองใชทักษะการคํานวณ แบบจําลองจึงไมควรเปนกอนดินน้ํามัน 8-9 กอน ขนาดตาง ๆ
วางเรียงใกล ๆ กัน ควรมีลักษณะเทียบเคียงระบบสุริยะมากที่สุด ดังภาพที่ 1

อาทิตย
อังคาร

พฤหัสบดี

ภาพที่ 1 ปฏิบัติการสรางแบบจําลองระบบสุริยะของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร
เมื่ อนั กเรี ย นได เ รี ย นรู ข นาดเปรี ย บเที ย บและระยะห างระหว างดวงอาทิ ต ย และดาวเคราะห แ ล ว เขาควรสร าง
แบบจําลองจากมโนทัศนที่สมจริง ขนาด ระยะหาง และการเคลื่อนที่ ซึ่งเปนการใชทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลาอยางชัดจน และถายอนกลับไปตอนศึกษาขอมูลดาวเคราะหแตละดวงที่มีสัณฐานตางกันสองกลุม
คือ ดาวเคราะห ชั้นใน และดาวเคราะหชั้ นนอก แทนที่ จะให ความรูกับ นักเรี ยนโดยตรง นักเรีย นควรได รับข อมู ลของดาว
เคราะหทั้ง 8 ดวงแลวจัดกลุม เชื่อวาเขาจะจัดกลุมไดงายดวยความแตกตางของรูปรางองคประกอบและตําแหนงของดาวทั้ง 8
ดวง นี่จะเปนการสงเสริมใหเขาใชทักษะการจําแนกประเภท อีกทักษะหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ เ รีย นมาก อนหนาและเชื่ อมโยงมายัง ตัวชี้ วัด นี้คื อ ว7.1ป.2/1 สืบ คนและอภิ ปรายความสํ าคัญ ของดวง
อาทิตย และ ว5.1ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด สองตัวชี้วัดนี้จะเปนเหตุผลสนับสนุนใหเชื่อ
วา ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากเพราะใหพลังงานตอสิ่งมีชีวิตมายาวนาน แตการที่มองเห็นมีขนาดเทาดวงจันทร แสดงวาตอง
ไกลมาก และ แสงจากดวงอาทิตยเดินทางดวยการแผรังสี โดยไมตองการตัวกลางจึงสามารถเดินทางไกลมากขนาดนั้นมาถึง
โลกได นักเรียนตองใชทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และเมื่อสรางแบบจําลองขึ้นการวัดขนาดเทียบกับระยะตามอัตราสวน
ที่ใกลความจริงจึงมีความจําเปน ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งคือ ว4.1ป.3/1 ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูด
วัตถุ ตัวชี้วัดนี้เชื่อมโยงใหเขาใจแรงพื้นฐานที่กระทํากับระบบสุริยะเขาไวดวยกัน ซึงเปนสวนหนึ่งของแบบจําลอง
สรุป ตัวชี้วัดนี้ นักเรี ยนควรไดรับ การสนับ สนุ นใหใ ชทั กษะ 2) ทักษะการวั ด 3) ทั กษะการคํ านวณ 4) ทักษะการ
จําแนกประเภท 5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
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3.5 ตัวชี้วัด ว7.1ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว
การเกิดทิศตามตัวชี้วัดนี้ไมไดซ้ํากับตัวชี้วัดในชั้น ป.3 ที่กลาวถึงการกําหนดทิศจากการขึ้นและตกของดวงอาทิตย
แตการเกิดทิศเปนการเรียนรูตนเหตุที่ทําใหมีทิศเกิดขึ้น นั้นคือการหมุนรอบตัวเองของโลก โดยใชหลักฐานจากการสังเกตวา
ดวงดาวเปนกลุมรูปรางแนนอนไมเปลี่ยนตําแหนงจากกันเลยเมื่อมองจากโลกนั้นเคลื่อนที่ขึ้นดานหนึ่งของขอบฟาและตกอีก
ดานหนึ่ง คําอธิบายการเคลื่อนที่แบบนี้ ระบุไดสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่งดาวมากมายทุกดวงโคจรไปพรอมกันวนรอบโลก หรือ
กรณีที่สอง โลกหมุนรอบแกนตัวเอง เมื่อเราติดอยูกับโลกจึงเห็นวาดาวเคลื่อนที่สวนทางการหมุนของโลก การเชื่อวาดาวทุก
ดวงโคจรรอบโลกและรักษาระยะไวไมเปลี่ยนรูปราง ดูจะมีน้ําหนักนอยกวา นักเรียนตองใชทักษะการลงความเห็นจากขอมูลวา
โลกหมุนรอบตัวเอง แตที่กลาวนี้ไมใชขอพิสูจนที่สมบูรณวาโลกหมุนรอบตัวเอง แตตองการชี้ใหเห็นวาการเชื่อวาโลกหมุนรอบ
ตัวเองก็เป นประเด็นสํ าคัญที่ควรทํ าใหนักเรีย นเชื่ออย างมีเหตุผล เชนเดียวกับ การเชื่อวาโลกกลม ส วนการที่จะใหนักเรีย น
สังเกตวาดาวขึ้นและตกไปพรอม ๆ กันตองใชเวลายาวนานตอนกลางคืน ซึ่งเปนไปไมไดเลยถาไมจัดกิจกรรมคายดาราศาสตร
ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดใหใชแผนที่ดาวแบบหมุนเปนอุปกรณจําลองสถานการณนี้ อุปกรณ จําลองสถานการณบนทองฟาที่
ดีกวาแผนที่ดาวมาก คือทองฟาจําลอง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ทองฟาจําลองราคาถูก ขนาด 2X2 เมตร ทําจากกะดาษแข็งคํานวณตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ตอกัน
เปนผิวครึ่งทรงกลมทาสีขาว และฉายดาวจากโปรแกรมสเตลลาเรียม (Stellarium)
ตัวชี้วัดที่เรียนไปแลวเมื่อชั้น ป.3 และ ป.4 คือ ว7.1ป.3/1 สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร
การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนดทิศ และ ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ ตัวชี้วัด
ทั้งสองตองนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ เชนจากชั้น ป.3 ไดกําหนดทิศตะวันออก ทิศตะวันตก จากการสังเกต
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในแตละวัน ขยายออกมาเปนโลกหมุนรอบแกนตัวเองที่ชี้ไปยังดาวเหนือซึ่งไมเคลื่อนที่
สรุปทักษะที่สงเสริมนักเรียนไดในตัวชี้วัดนี้ คือ 1) ทักษะการสังเกต 5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
3.6 ตัวชี้วัด ว7.1ป.6/1 สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จัน ทรุปราคา และ
นําความรูไปใชประโยชน
แบบจําลองที่กําหนดใหนกั เรียนสรางเพื่อเรียนรูมี 3 แบบจําลองคือ แบบจําลองการเกิดฤดู การเกิดขางขึ้นขางแรม
และการเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคา จะวิเคราะหไปที่ละแบบจําลองดังตอไปนี้
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แบบจําลองการเกิดฤดู เกิดจากแกนหมุนของโลกเอียงและเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย คนบนโลกจะเห็นตําแหนง
ดวงอาทิตยเปลี่ยนไปทางเหนือและลงใตครบรอบใน 1 ป ทําใหบางเดือนรอนบางเดือนเย็นเกิดเปนฤดูขึ้น การตรวจสอบวา
พื้นผิวของโลกมี อุณหภูมิ ไม เ ทากั นมี ส าเหตุจากมุ มที่ แ สงอาทิ ต ยต กลงบนพื้ นโลกต างกั นอันเนื่องจากส วนโค ง ของโลก แต
กิจกรรมการวัดอุณหภูมิที่ผิวลูกโลกจําลองที่โตและใกลโคมไฟ ก็ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจผิดไดวาขั้วโลกหางดวงอาทิตย
มากกวางจุดศูนยสูตร จึงควรที่จะวัดอุณหภูมิผิวรับแสงสองแผนขนาดเทากันแตทํามุมกับแสงจากโคมไฟฟาตางกันแลวนําผล
ไปอภิปรายมุมของแสงแดดที่เสนศูนยสูตรกับที่ซีกโลกเหนือและใต เพื่อลงขอสรุป
แบบจําลองการเกิดขางขึ้นขางแรม นักเรียนจะสังเกตแสงที่ตกกระทบลูกปงปองเมื่ออยูตําแหนงตาง ๆ รอบ ผูสังเกต
เปนการจําลองแสงอาทิตยตกกระทบดวงจันทรเมื่อโคจรรอบโลก ซึ่งทําใหเห็นดวงจันทรมีลักษณะตาง ๆ หรือที่เรียกวาขางขึ้น
ขางแรมนั้นเอง ทักษะที่ใชนอกจากการสังเกตแลว นักเรียนยังตองหาความสัมพันธระหวางตําแหนงดวงจันทร วันเวลาที่โคจร
มุมของแสงและทิศทางการมองเห็น ณ เวลาในแตละวันที่นักเรียนสังเกต ตองจินตนาการวาเปนกลางวันหรือกลางคืน
แบบจําลองการเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาโดยการใชลูกปงปองแทนดวงจันทรเชนกัน และ นํามาบังแสงจาก ไฟ
ฉายชนิดที่รังสีแสงเปนแนวขนานเพื่อใหเกิดเงามืดและเงามัว กอนจะสรางแบบจําลองนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูการบังสายตา
ระหวางวัตถุขนาดตาง ๆ กันที่มีระยะหางตางกัน คือวัตถุเล็กสามารถบังวัตถุใหญไดถาวัตถุขนาดเล็กอยูใกลตาวัตถุใหญอยูไกล
สําหรับจันทรุปราคาเต็มดวงที่มีลักษณะสีแดงนั้นควรใหโอกาสนักเรียนเรียนไดมีประสบการจริงเมื่อเกิดปรากฏการณนี้
ตัวชี้วัดที่เรียนรูไปกอนหนาควรนํามาเชือ่ มโยงกับตัวชี้วัดนี้ คือ ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของ
ระบบสุริยะ ว5.1ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด ว7.1ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ
และปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว เหตุผลเพราะพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหนักเรียนเขาใจปรากฎการณ
ไดถูกตองคือการเคลื่อนที่ของดวงจันทรรอบโลก ไปพรอมกับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย รวมทั้งแสงอาทิตยที่เดินทางจากระยะ
ทางไกลมากมีลักษณะแนวขนาน รวมถึงการขึ้นตกของดวงดาว จะเปลี่ยนไปในรอบปเพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย
สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรเนนคือ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการคํานวณ 5)
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 8) ทักษะการ
พยากรณ
3.7 สรุปผลการวิเคราะห
ผูสอนสามารถเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดครอบคลุม คือ 1) ทักษะการสังเกต 4 ตัวชี้วัด 2) ทักษะ
การวัด 2 ตัวชี้วัด 3) ทักษะการคํานวณ 2 ตัวชี้วัด 4) ทักษะการจําแนกประเภท 2 ตัวชี้วัด 5) ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 5 ตัวชี้วัด 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 1 ตัวชี้วัด 7) ทักษะการ
ลงความเห็นจากขอมู ล 4 ตัวชี้ วัด และ 8) ทักษะการพยากรณ 3 ตัวชี้ วัด จะเห็นไดวา ทั กษะการสังเกต ทักษะการหา
ความสั มพั นธ ร ะหว างสเปสกั บ สเปสและสเปสกั บ เวลา และทักษะการลงความเห็ นจากข อมูล นั กเรี ยนต องใชม ากเพราะ
ดาราศาสตรเปนปรากฏการณที่อยูระยะไกลมาก มีการเคลื่อนที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ ทักษะที่ใชรองลงมาคือ ทักษะการ
วัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการพยากรณ และที่มีใชในตัวชี้วัดเดียวคือ ทักษะการจัดกระทําและ
สื่อความหมายข อมู ล เปนเพราะนักเรีย นไม สามารถทําการทดลองตรวจสอบปรากฏการณด าราศาสตร โดยตรงไดมากนั ก
นอกจากนั้นยังมีตัวชี้วัดที่สัมพันธกันกับตัวชี้วัดอีกหลายตัวชี้วัด ทั้งที่อยูในสาระที่ 7 และสาระอื่น ๆ สรุปไดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนผลจากการวิเคราะหแตละตัวชี้วัด และความเชื่อมโยงระหวาง
ตัวชี้วดั ตามมาตรฐาน ว7.1 ชวงชั้นประถมศึกษา กับตัวชี้วัดอื่นที่เรียนมากอนหนา
ทักษะกระบวนการ
เชื่อม
รหัส
ตัวชี้วัด
โยง
1 2 3 4 5 6 7 8
สังเกตและอธิบายลักษณะหนาที่และความสําคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย
ว1.1ป.1/3
ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
ว7.1ป.1/1 ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว


ว1.1ป.2/1 ทดลองและอธิบาย น้ํา แสง เปนปจจัย ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช
ว1.1ป.2/3 สํารวจและอธิบาย พืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสงอุณหภูมิและการสัมผัส
ว1.1ป.2/4 ทดลองและอธิบาย รางกายของมนุษยสามารถตอบสนองตอแสงอุณหภูมิ และการสัมผัส
ว1.1.ป.2/5 อธิบายปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย
ว7.1ป.2/1 สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย
  
ว4.1ป.3/2 ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
ว7.1ป.3/1สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวัน



กลางคืน และการกํ
าหนดทิ่อศนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด
ว5.1ป.4/1ทดลองและอธิ
บายการเคลื
ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ
   
สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใช 
 
ว7.1ป.5/1
แผนที่ดาว
สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดูขางขึ้น ขางแรม สุริยุปราคา
    
ว7.1ป.6/1
จันทรุปราคา และนําความรูไปใชประโยชน
รวม
4 2 2 2 5 1 4 3
4. บทสรุป
จากผลการวิ เ คราะห จะเห็ นได วานั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาเรี ย นรู ด าราศาสตร ต องใช ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางครบถวนโดยที่ตัวชี้วัดไมไดกําหนดใหมีการทดลอง หากครูผูสอนดาราศาสตรกําหนดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหเหมาะสมแลวนักเรียนจะเรียนรูดาราศาสตรไดอยางเขาใจและสนุก เพราะดาราศาสตรเปนสิ่งที่นาสนใจและ
ความรูในเบื้องตนไมตองการการคํานวณ การทดลอง หรือ ทฤษฎีทซี่ ับซอน การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่
สัมพันธกันก็เปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ในแตละสาขาของวิทยาศาสตรมีสื่อและอุปกรณการเรียนรูเฉพาะ
และเรามักจะเชื่อวากลองดูดาวเปนสื่อที่สําคัญของการเรียนดาราศาสตรแตความเปนจริงกลองดูดาวซึ่งราคาแพงมีบทบาททํา
ใหนักเรียนระดับขั้นพื้นฐานเกิดความรูความเขาใจนอยมาก เพราะกลองดูดาวเปนอุปกรณสังเกตการณเชิงลึก ตองการทักษะ
การใช และขอมูลรายละเอียดมาก จึงไมเปนประโยชนตอ นักเรียนในระดับนี้มากนักเมื่อเทียบกับแผนที่ดาวซึ่งราคาถูกและชวย
ให นักเรีย นแต ละคนสํ ารวจท องฟ าได โดยเฉพาะแผนที่ ด าวสามมิติ ซึ่งก็ คือท องฟ าจํ าลอง การฝกทั กษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร ให ไ ด ผลดี นั้น ครู จําเป นต องจั ด กิ จกรรมให นักเรี ย นไดมี โ อกาสใช ทักษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร อย าง
สม่ําเสมอและจริงจัง (ยุพา วีระไวทยะ และ ปรียา นพคุณ, 2544: 89) นั้นหมายความวา การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ
ทางวิ ทยาศาสตรไม ควรมีเพีย งกิจกรรมในห องเรียนเทานั้ น ต องมี กิจกรรมเสริม ตาง ๆ เชนการจัด คายวิชาการเพื่อร วมทํ า
กิจกรรมสังเกต และฝกทักษะตาง ๆ รวมถึงการสังเกตปรากฏการณที่เปนปจจุบันเพื่อนักเรียนไดใชทักษะเรียนรูจากของจริงที่
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นาตื่นใจ และการดําเนินงานทั้งสองรูปแบบนี้ ควรใหนักเรีย นดวยกันดําเนินการในรูป แบบชมรมเพื่อจัด กิจกรรมคายดารา
ศาสตรและสังเกตปรากฏการณ อุปกรณที่ควรเปนมาตรฐานของการเรียนรูดาราศาสตรคือทองฟาจําลองในโรงเรียน ที่จะเปน
ทั้ ง เครื่ องมื อจั ด การเรี ย นรู ข องครู และการจั ด กิ จกรรมของชมรมดาราศาสตร กิ จกรรมทั้ ง หมดเป นการส ง เสริ ม ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนโดยครูสามารถนํามารวมอยูในแผนการเรียนรูตามตัวชี้วัดที่ นักเรียนตองเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตรได ดังนั้นรูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรจึงประกอบดวย 1) การวิเคราะหหลักสูตร 2) เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่
สัมพันธกัน 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในทุกตัวชี้วัด 4) การใชทองฟาจําลองเปนสื่อการเรียนรูและกิจกรรม 5)
ชมรมดาราศาสตร 6) คายดาราศาสตร และ 7) การสังเกตปรากฏการณทองฟาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังแผนภูมิที่ 1
จัดการเรียนรูดวย

ครู

ทักษะฯ

นักเรียน
ทักษะฯ

เปนที่ปรึกษา

ทักษะฯ
กิจกรรมคาย

กิจกรรมตาม
เหตุการณ

ทองฟา
จําลอง

จัดกิจกรรมดวย

จัด
ชมรม
จัด

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรในโรงเรียน
เมื่อการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตรในโรงเรียนทุกโรงมีมาตรฐานที่ดี จะสงผลใหเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนทั้งประเทศมีระดับที่สูง ผูที่มีศักยภาพจํานวนมากจะมุงเรียนตอดานวิทยาศาสตรและเปนนักวิจัย คนควาเกิดวัตกรรม
มากมาย ประเทศชาติกาวเขาสูการพัฒนาอยางแทจริงที่เรียกวา ประเทศไทย 4.0
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การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในจังหวัดกําแพงเพชร
The Teacher Development with Teacher Coaching Process
in Kamphaeng Phet Province
เรขา อรัญวงศ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
rakhe_7@hotmail.com
บทคัดยอ
การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในจังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่อง
และศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของครู เปาหมายการพัฒนาเปนครูในโรงเรียน สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
จํานวน 15 โรงเรียน และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 10 โรงเรียน รวมครู 578 คน ระยะเวลาในการ
พัฒนา 18 เดือน มีการโคชภายนอกและการโคชภายในในบริบทจริงของโรงเรียน การโคชภายนอกโดยผูวิจัยและศึกษานิเทศก
กําหนดเปาหมายในการโคชดานการจัดการเรียนรูและดานการโคชเพื่อนครู การวางแผนการโคชตอเนื่อง 2 เดือนตอครั้ง การโคช
ภายในเปนการโคชเพื่อน เมื่อครูพัฒนาการโคชเพื่อนแลวการโคชภายนอกลดบทบาทลงแตยังคงบทบาท การสังเกตการพัฒนา
การเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงของครู
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครู พบวา คณะครูสวนใหญพัฒนาการเรียนรู Active Learning ทุกโรงเรียน เกิดชุมชน
การเรียนรูวิชาชีพครู ใน 12 โรงเรียน
คําสําคัญ: การพัฒนาครู ระบบหนุนนําตอเนื่อง
Abstract
The investigation of Teacher Development with teacher coaching process in Kamphaeng Phet
province to continual supports teachers and to examine the change results in teachers. The targets of
development were 15 teachers in schools under the supervision of Kamphaeng Phet Primary Education
Service Area, Zone 1, and 10 secondary schools under the supervision of Secondary Education Service
Area Zone 41, 578 teachers, within the duration of 18 months. The external one was conducted by the
researchers and supervisory teams in coaching teaching and peer coaching were progressed, the external
coaching reduced roles, but still observed teachers and examined the change results in teachers.
There were found that most teachers changed their learning activities, and led to PLC (Professional
Learning Community) - oriented teachers in 12 schools.
Keywords: teacher development, teacher coaching process
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1. บทนํา
การจัดการศึกษามี จุดมุงหมายเพื่อพัฒ นานักเรีย นใหสามารถเรีย นรูอยางมี ประสิทธิ ภาพ การพัฒนานักเรียนตอ ง
ผานงานของครู การสอนอยางมีประสิทธิภาพของครูจึงสําคัญมากการพัฒนาครูประจําการควรชวยใหครูไดเรียนรู สิ่งสําคัญ
คือครูเ รียนรูกระบวนการเรี ยนรู ของผูเ รีย น และการเรี ยนรู ของตัวครู เองจากประสบการณ งานครู ดัง นั้นจึงควรพัฒนาครู
ในบริบทจริงและงานจริง พัฒนาจนครูสามารถจัดการใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองได
การพัฒ นาครูป ระจํ าการในจั งหวัดกํ าแพงเพชร เคยมีค วามรวมมื อระหว างมหาวิท ยาลั ย กับ สํานั กงานเขตพื้นที่
การศึ กษา โดยวิ จัย และพั ฒ นาเครื อข ายเสริ ม คุ ณภาพการเรี ย นรู ด วยวิ ท ยาศาสตร ข องเด็ กและเยาวชนในพื้ นที่ จัง หวั ด
กําแพงเพชร หรือ LLEN (เรขา อรัญวงศ และคณะ, 2555) ผลการวิจัยเกิด “เครือขายครูวิทยเพื่อศิษย” องคความรูนี้จึง
เปนพื้นฐานในการรวมกันพัฒนาครูจังหวัดกําแพงเพชร
จากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทําให
คณะผู วิจั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ร ว มมื อ กั บ บุ ค ลากรของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
กําแพงเพชร เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในการพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในชวง
พ.ศ. 2556-2557
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องและศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของครู
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดการหนุนนําตอเนื่องเพื่อพัฒนาครู
ในการพัฒนาครู ใชการโคช (Coaching) ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมือกันระหวางผูโคชและผูรับการโคช
มุงพั ฒนาสู เป าหมายที่ค าดหวั งร วมกั นซึ่ งไดแ กคุ ณภาพการเรี ยนรูข องนั กเรีย น การโคชเปนการช วยเหลื อกั นฝ กและแนะ
ดวยความไว วางใจและมี สัม พั นธภาพที่ ดี ต อกั น การโค ช ภายนอกเน นการโค ช เพื่ อการรู คิด (Cognitive Coaching) โดย
การกระตุนใหเกิดความตองการ ทักษะและกระบวนการคิด ที่จะนําไปสูการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิชัย วงษใหญ
และมารุต พัฒผล, 2557) ซึ่ งไดแกการพัฒนาการจัดการเรี ยนรูของครูที่เห็นผลการเปลี่ ยนแปลงที่ผูเ รียน การโคชภายใน
ใชการโคชเพื่อน (Peer Coaching)
การโคชภายนอกมี คณะผูวิจัยและศึกษานิเทศกเปนผูโคช ครูประจําการเป นผูรับการโคช มีการกําหนดเปาหมาย
ในการโคช คือ ดานการจัดการเรียนรูของครู และดานการโคชเพื่อนครู โคชในบริบทจริง กําหนดบทบาทผูโคช ยึดหลักว า
ทุกคนพั ฒ นาได มุ ง ให เ กิ ด ความร วมมื อกั นพั ฒ นา สร างปฏิ สั ม พั นธ ที่ ดี ร ะหว างกั นและเพิ่ ม พลั ง ให กันและกั น เป าหมาย
คือพั ฒนาวิ ชาชีพ ครู และผูโ คชทุ กคนยอมรับ วาการโคช ตองตอเนื่ องและใชเ วลานานพอที่บุค คลจะเปลี่ย นแปลงความคิ ด
และเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสามารถในการพัฒนาตนเอง
3.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู (Professional Learning Community ของครู หรือ PLC
ครู)
PLC ครู คือ คณะครูที่รวมตัวกันเรียนรูรวมกันจากประสบการณหรือจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใหมีพลังและสราง
การเปลี่ยนแปลงได วิจารณ พานิช (2554) กลาววาการพัฒนา PLC ครู คือกระบวนการตอเนื่องที่ครูและนักการศึกษาทํางาน
รวมกันเพื่อบรรลุผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อวา หัวใจของการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหดีขึ้นอยูที่
การเรี ยนรูข องครู ที่ฝงอยู ในการทํางานของครูและนักการศึกษา การพัฒนา PLC ครู ตองร วมมือกันหลายฝาย เพราะตอง
จัด การการเปลี่ ยนแปลงและตอสู กับ แรงตานการเปลี่ ยนแปลงในโรงเรีย น จึ งควรคาดหวั งในสิ่ง สํ าคั ญ จําเปน (Essential
Knowledge and Skills) จริงๆ การจัดโครงสรางและระบบที่เอื้อตอการพัฒนา PLC ครู คือจัดหรือปรับตารางการเรียนการ
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สอนใหเอื้อตอครูที่จะชวยเหลือกันเปนทีมใหคณะครูสามารุทําอยูภายในเวลาปกติของโรงเรียน มีเวลาใหครู ประชุมวางแผน
รวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาวิธีพัฒนาการทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้น
ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ใ ช การโค ช ภายนอกให ค รู โ ค ช เพื่ อน เมื่ อครู พั ฒ นาทั กษะการสั ง เกต การฟ ง การถาม การชม
การสะทอนคิ ด และชวยเหลือกั นจนที มครูมี พลัง มี ผลงานรวมกันอย างตอเนื่อง อยางนอยสองรอบ จึงจั ดวาเกิ ด PLC ครู
สิ่งที่มุงพัฒนาคือการจัดการเรียนรู Active Learning ดวยกระบวนการเรียนรูแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับบริบท
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 การหนุนนําตอเนื่องเปนกระบวนการมีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
4.1.1 การวางแผนรวมกันระหวางผูโคชภายนอกกับผูบริหารโรงเรียน เปนการประชุมรวมกันระหวาง
คณะผูวิจัย ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และตัวแทนครู
4.1.2 การลงพื้นที่โคชในบริบทจริง ผูโคชภายนอกมีบทบาทสําคัญคือ การกระตุนใหครูทํางานรวมกัน
ชวยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมทั้งรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
4.1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนจากการโคชและถอดบทเรียน ซึ่งดําเนินการเปนระยะ รวม 12 ครั้ง ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากโคช มีการเสนอสภาพการเปลี่ยนแปลงบทบาทครู ถอดบทเรียนการโคช
4.2 การรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยบันทึกความสภาพจริง ไดแกการเลาประสบการณของครูประเด็นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ผลงานครูและผลงานนักเรียน
4.3 การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการถอดบทเรียนมาแยกแยะตามประเด็น
5. ผลการวิจัย
ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปลี่ยนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ
การพัฒนาการเรียนรู
ที่
การเปลี่ยนบทบาทครู
การเกิด PLC ครู
Active Learning (AL)
1 คณะครูบูรณาการขามสาระภาษาไทย
ครูบางคนสนใจนักเรียนเปนรายบุคคล
ไมเกิด PLC ครู
และคณิตศาสตร
2 ครูใชปฏิบัติงานมินิฟารมเปนการเรียนรู ครูเตรียมคําถามกอนสอน ครูรับฟงอยางสนใจ
เกิด PLC ครู มีครู
สาระตางๆเปน AL
แกนนํา
3 ครูภาษาไทย เนนการอานเพื่อคิด
ครูบางคนอดทนคอยนักเรียน แสดงความคิด จูงใจ เกิด PLC ครู มี
วิเคราะหมากขึ้น บางคนออกแบบ
ไมปดกั้น ครูทํางานเปนทีมเขมแข็งขึ้น รวมกัน
ผูบริหารเปนแกนนํา
กิจกรรมโดนดูตัวอยางจากคลิป คณะครู จัดการเรียนรูบูรณาการขามสาระ
บูรณาการการเรียนตามกลุมสาระใน
กิจกรรมวันพอ วันปใหม
4 ครูปฐมวัยสอนอานในระดับปฐมวัย
ครูปฐมวัย สรางแรงจูงใจ ชักชวนเพื่อนครูอนุบาล ไมเกิด PLC ครู
นักเรียนอานไดอยางมีความสุข ครู
สอนอาน
วิทยาศาสตรสอนแบบใหทําโครงงาน
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ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปลี่ยนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ (ตอ)
การพัฒนาการเรียนรู
ที่
การเปลี่ยนบทบาทครู
การเกิด PLC ครู
Active Learning (AL)
5 คณะครูรวมกันสอนบูรณาการ
คณะครูพัฒนาการสอนบูรณาการกิจกรรมวัน
เกิด PLC ครู
ภาษาอังกฤษกับสังคมศึกษา
สําคัญกับการเรียนรูกลุมสาระ
6 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู
นักวิจัยไมสามารถติดตามการดําเนินการใน
ไมปรากฏขอมูล PLC
โรงเรียน
ครู
7 ครูวิทยาศาสตรสอนแบบใหทําโครงงาน ครูเปลี่ยนความเชื่อวาสอนบูรณาการเปนการเพิ่ม เกิด PLC ครู มีครู
คณะครูรวมกันสอนบูรณาการหลาย
ภาระงาน โดยมั่นใจวาลดภาระงานได คณะครู
แกนนํา
ตัวชี้วัด รวมกันบูรณาการ 8 กลุมสาระใน พัฒนาการสอนบูรณาการ
กิจกรรมสูอาเซียนของโรงเรียน
8 ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ศิลปะพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมเองมากขึ้น โดยดูแนวทางจาก เกิด PLC ครู มีครู
กิจกรรม AL, คณะครูพัฒนากิจกรรม AL คลิป, คณะครูทํางานเปนทีมโดยรับฟงความ
แกนนํา
กิจกรรมวันพอโดยบูรณาการตัวชี้วัด
คิดเห็นจากเพื่อนครูทั้งเปนทางการและไมเปน
หลายสาระในกิจกรรม
ทางการ
9 ไมปรากฏการพัฒนา Active Learning ครูบางคนมั่นใจการใชคําถามกระตุนการคิดมาก ไมเกิด PLC ครู
เพิ่มขึ้น
ขึ้น
10 ครูประถมศึกษาออกแบบกิจกรรม AL
ครูรวมมือกันจัดกิจกรรมพานักเรียนอนุบาลถึง ป. ไมเกิด PLC ครู เริ่มมี
หลากหลาย การอานหนังสือหลากหลาย 5 ขึ้นรถไฟจากพิจิตรไปพิษณุโลก มุงเพิ่มทักษะ
การชวยเหลือเมื่อครู
มากขึ้น ครูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา
ชีวิตใหเด็ก
ขอรอง
พัฒนาการสอนแบบใหทําโครงงาน
11 คณะครูบูรณาการเรียนรูขามสาระ,
ครูบางคนเพิ่มการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ครู ไมเกิด PLC ครู
พัฒนากิจกรรม AL มากขึ้นในการสอน
สวนใหญเขาใจและรวมมือกิจกรรมบูรณาการ
อานเขียนภาษาไทย บูรณาการตัวชี้วัด
เรียนรูในวันสําคัญตางๆ
ศิลปะ, ครูมีความพยายามจะพัฒนาการ
อานคิด วิเคราะห แตผลการเปลี่ยนแปลง
ยังไมชัด, บูรณาการการเรียนรูสาระใน
กิจกรรมวันลอยกระทง วันพอ วันปใหม
และกิจกรรมสูอาเซียน
12 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู
ผูวิจัยไมสามารถติดตามการดําเนินงานในระยะหก ไมปรากฏขอมูล PLC
เดือนสุดทาย
ครู
13 คณะครูรวมกันพัฒนากิจกรรม AL บูรณา ครูเขาใจและจัดการเรียนรูบูรณาการแบบคูขนาน เกิด PLC ครู มีครู
การสาระตางๆ ในกิจกรรมวันแม งาน
ครูสังเกตพฤติกรรมและระบุการเรียนรูของ
แกนนําและเกิด PLC
สารทไทยกลวยไมไขเมืองกําแพงเพชร วัน
นักเรียนไดชัดเจนมากขึ้น
กลุมครูที่นั่งหองพัก
ลอยกระทง วันพอของแผนดิน
เดียวกัน
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ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปลี่ยนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ (ตอ)
การพัฒนาการเรียนรู
ที่
การเปลี่ยนบทบาทครู
การเกิด PLC ครู
Active Learning (AL)
14 ครูระดับมัธยมศึกษารวมกันออกแบบและ ครูสามารถกระตุนใหนักเรียนรวมกันคิดไดมากขึ้น ไมเกิด PLC ครู
จัดกิจกรรมบูรณาการโดยครูทุกคนได
ครูฟงความคิดนักเรียน ครูปรึกษาครูอื่นขามสาระ
สอนตามตัวชี้วัดที่ตนรับผิดชอบ
อยางไมเปนทางการ
15 คณะครูบูรณาการหลายสาระในกิจกรรม ครูเตรียมคําถามใชคําถามกระตุนการคิดมากขึ้น เกิด PLC ครู ระดับ
หาหองชีวิตครูรวมกันสอนโดยใหทํา
มีทีมครูสอนบูรณาการโดยใหนักเรียนทําโครงงาน มัธยมศึกษา
โครงงานเรียนรูหลายตัวชี้วัดขามสาระ
ลดเวลาชิ้นงานนําไปใชเรียนรูตอยอดโครงงานใหม
16 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู ซึ่ง # ผูวิจัยไมสามารถติดตามการดําเนินงานอยาง
ไมปรากฏขอมูล PLC
ไดจากการสังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอเนื่อง ครูระบุวาพัฒนาการสอนโดยใหนักเรียน ครู
ทําโครงงาน มีการนํานักเรียนรวมกิจกรรม
นิทรรศการวิชาของโครงการวิจัย
17 คณะครูบูรณาการขามสาระใหนักเรียนทํา คณะครูรวมกันดูแลนักเรียน ครูรับฟงกันมาก มี
เกิด PLC ครู มีครู
โครงงานแลวตอยอดไปสูโครงงานใหม ทํา ความเขมแข็งอยางชัดเจน ครูทีมเดียวกันสามารถ แกนนํามากกวา 1
ขาวกลอง นําไปสูโครงงานผลิตหนังสั้น
ทํางานแทนกันไดอยางเขาใจ
คน
18 ครูพัฒนากิจกรรม AL เปลี่ยนแปลงไม
คณะครูที่เคยทํางานดวยกันรวมกันพัฒนาการ
ไมเกิด PLC ครู
มากนัก
เรียนรูบูรณาการใหทําโครงงานเกี่ยวกับภูมิปญญา
ดานการปกผาของชนเผา ทีมเพิ่มจํานวนครูมีสวน
รวมมากขึ้น
19 พัฒนากิจกรรม AL ในวิชาวิทยาศาสตร คณะครูออกแบบการเรียนรูบูรณาการรวมกันได
เกิด PLC ครู มีแกน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ผลงานแลวทํารอบใหมตอยอดได
นํา
และการงานอาชีพ ตอมารวมกัน
ออกแบบจัดกิจกรรมบูรณาการขามสาระ
การเรียนรูจากไมไผซึ่งเปนพืชในทองถิ่น
20 ครูบางคนพัฒนากิจกรรมกีฬาสีเปนการ ครูบางคนขอความรวมมือเพื่อนครูรวมโครงงานทํา ไมเกิด PLC ครู
เรียนรูตามชี้วัด การงานฯ และพลศึกษา หนังสั้น
21 พัฒนา AL ในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณะครูรวมกันออกแบบการสอนบูรณาการกลุม เกิด PLC ครู มีแกน
สุขศึกษา ครูรวมกันออกแบบการเรียนรู เล็กๆ ตอมามีครูเพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการรอบที่ 2 นําและเพิ่มแกนนํา
บูรณาการขามสาระใหนักเรียนทํา
ตอยอดจากโครงการรอบแรก
ครู
โครงงานโดยใชพืชในทองถิ่น (ลูกไหน)
22 ไมสามารถดําเนินการได
ไมสามารถดําเนินการได
ไมมีขอมูล
23 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู
ไมสามารถหนุนนําตอเนื่อง
ไมมีขอมูล
24 พัฒนา AL มีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
คณะครูรวมคิด รวมทํา และเนนประเด็นสําคัญใน เกิด PLC ครูหลาย
การบูรณาการสาระสุขศึกษาภาษาไทย
การพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น
กลุม
และการงานจัดการเรียนรูแบบใหทํา
โครงงานประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปลี่ยนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ (ตอ)
การพัฒนาการเรียนรู
ที่
การเปลี่ยนบทบาทครู
การเกิด PLC ครู
Active Learning (AL)
25 พัฒนา AL มากขึ้น บูรณาการการเรียนรู กลุม ครูมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันมากขึ้น ครูที่ เกิด PLC ครูอยาง
ขามสาระในงานสวนพฤกษศาสตร
รับผลงานหรือชิ้นงานตางจากวิชาอื่นมาใชในวิชา นอย 2 กลุม
โรงเรียน รวมทั้งพัฒนารับการประเมิน
ตนรูสึกดีที่ลดเวลาทํางาน แตนักเรียนเรียนรูอยาง
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยไมเพิ่มงาน สนใจมากขึ้น
จากตาราง แสดงวามีโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนรู Active Learning จํานวน 18 โรงเรียน คณะครูเปลี่ยนบทบาทเกิด
PLC ครู จํานวน 12 โรงเรียน
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องโดยการโคชภายนอกและการโคชภายในดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในโรงเรียน 25 โรงเรียน เปนระยะเวลา 18 เดือน มีโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนรูแบบ Active Learning
จํานวน 18 โรงเรียน ซึ่งในกลุมนี้มีคณะครูเปลี่ยนบทบาท โดยมีการสรางทีมครูที่เพิ่มพลังกันเกิด PLC ครูในโรงเรียน จํานวน
12 โรงเรียน
7. อภิปรายผล
7.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active Learning โดยการโคชภายนอกและโคชภายในสําเร็จไดใ นระยะเวลา
18 เดือน อาจจะเนื่องจากในการโคชมีการตั้งประเด็นปญหาโดยครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบกิจกรรมใหนักเรียน
ไดทําชิ้นงานจากการเรียน ครูสวนใหญเสนอการปรับปรุงกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ และครูใช คําถามกระตุนการคิดระหวางปฏิ บัติ ครูเสนอเทคนิควิธีตางๆ จากประสบการณการสอน
ของตนเอง ตั้ง ใจฟ งและสังเกตนักเรีย นมากขึ้น ซึ่งการที่ค รูสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนของนั กเรี ยนทําใหค รูเกิ ด
ความเขาใจ และพัฒนาดวยความเขาใจ สอดคลองกับแนวคิดของ Vygotsky (อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2552) ซึ่งอธิบายวา
การชวยเหลือเด็กในบริบทจริงในกิจกรรม/งานจริง ทาทายความคิด ความเขาใจของผูเรียนได
7.2 การพัฒนาครูจนสามารถ สรางทีมครูที่มีพลังเกิดเปน PLC ได อาจจะเนื่องจากโคชในบริบทจริงและการเนน
ใหคณะครูรวมกันวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอน บทบาทโคชภายนอกอาจเปนแนวทางใหครูที่มีศักยภาพเปนโคช
ไดเห็นบทบาทแลวสามารถเปนแกนนําในการรวมพัฒนาได ชวยเหลือเพื่อนครูจนเปนที่ยอมรับ PLC ครูสวนใหญเปนครูระดับ
มัธยมศึกษา อาจจะเนื่องจากสอนวิชาตางกัน ทําใหแลกเปลี่ยนเรียนรูไดแนวคิดที่แตกตางและมีประเด็นการรวมกันพัฒนาการ
เรียนรูบูรณาการขามวิชากัน ตารางสอนปกติ ปรากฏพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนปฏิบัติอยางจริงจังกาวหนา นักเรีย น
กระตื อรือร นในการทํ าผลงานชิ้ นเดีย วสําหรับหลายวิ ชา หรือใชชิ้นงานจากวิช าหนึ่ง ไปตอยอดในอีกวิชาหนึ่งทํ าใหค ณะครู
มีข อมู ลแลกเปลี่ย นระหวางกั น จากการสัง เกตของโค ชภายนอกในระยะหกเดือนสุ ดท ายสําหรั บโรงเรี ยนที่เ กิด PLC ครู
คณะครูแสดงถึงการทํางานรวมกันโดยคณะครูชวยกันจัดการใหนักเรียนไดทํางาน ทําโครงการไดกาวหนา มีความสะดวกขึ้น
ทั้ง การทํ างานในเวลาเรี ยนนอกเวลาเรีย น ครูช วยเหลื อกั น ดูแ ลนักเรี ยนแทนครู อื่นที่ ตองไปทํางานอื่ นโดยไมต องมี คําสั่ ง
ของโรงเรียน คณะครูที่พัฒนาทีมงานอยางมีพลังแลว บรรยากาศการแลกเปลี่ยนรวมเรียนรูเปนบรรยากาศที่สนุก ครูสามารถ
ชื่นชมเพื่อนครูโดยยกเหตุการณสภาพจริงมาสนับสนุนการชมเชยไดสอดคลองกับที่วิจารณ พานิช (2574) เสนอวา PLC ครู
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เป นกลุ ม ที่ มี เ ป าหมายในการพั ฒ นาผู เ รี ย นที่ ไ ด ร วมกั นทํ างานเรี ย นรู การเปลี่ ย นแปลง หรื อพั ฒ นาร วมกั น ช วยเหลื อกั น
โดยไมเนนการแขงขัน สรางแรงบันดาลใจใหแกกันและกัน
8. ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาครูใ นสถานศึกษาควรผ านกระบวนการวิ จัย ใช เวลาอยางน อย 18 เดือน ควรพัฒ นาโรงเรีย น
โดยการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ กับเขตการศึกษา คณะผูวิจัยรวมต องมุงมั่น อดทนในการดําเนินงาน มีการทํ า
ทบทวนรวบรวมบทเรียนรูการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาทีมครูใหกาวหนา หรือบรรลุผล เพื่อพัฒนาตอเนื่องไป
9. เอกสารอางอิง
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตรการสอน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เรขา อรัญวงศ และคณะ. (2555). รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ, โรงพิมพบริษัท
ตถาตา พับลิเคชั่น จํากัด.
วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล. (2557). การโคชเพื่อการคิด (Cognitive Coaching). กรุงเทพฯ: บริษัทจรัญสนิทวงศ
การพิมพ จํากัด.

1722 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

คณิตศาสตรกับการพัฒนาผูเรียน: STAD รวมกับโพลยา
The development of mathematics students: STAD together with Polya
อมรศรี ศักดามาศ* และจินตนา ศิริธัญญารัตน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
amonsri58@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยนําเสนอแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD กระบวนการ
เรียนรูแบบ STAD ซึ่งมี 4 ขั้นตอนไดแก 1) การนําเสนอและจัดผูเรียนเขากลุม 2) กิจกรรมการศึกษาของทีม 3) การทดสอบ
ยอย และ 4) ประกาศยกยองชมเชยใหรางวัล กระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยาประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การทํา
ความเขาใจปญหา 2) การวางแผน 3) การดําเนินการตามแผน 4) การตรวจยอนกลับ ขอดีของการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD คือ
เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ชวยเหลือกัน ฝกนักเรียนใหมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของตนเองและในกลุม อีกทั้งยังไดฝกทักษะทางสังคมดวย ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD คือ ถานักเรียน
ยังขาดความรับผิดชอบยอมใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จได
คําสําคัญ: การเรียนแบบรวมมือ รูปแบบ STAD กระบวนการของโพลยา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
Abstract
This paper presented the cooperative learning model, Student Team-Achievement Division strategies
(STAD) with Polya’s problem solving process to improve their ability to solve mathematical problems.
There were 4 stages presented the cooperative learning model, Student Team-Achievement Division
strategies (STAD), which they were 1) Presentation of the study group 2) the educational activities of the
team 3) subtests and 4) announced recognition award. Polya’s problem solving process comprised four
phases: 1) Understanding the problem 2) Devising a plan 3) Carrying out the plan and 4) Looking back.
The advantages of STAD learning management are the opportunity to interact with their classmates, to
give and accept the other opinions, to help each other in order to aware their own responsibility, and to
practice their social skills. The limitation of STAD learning management is students lacking of the responsibility
which is effected to their successful learning. who are irresponsible are often unsuccessful in learning.
Keywords: cooperative learning, Student Team-Achievement Division (STAD) model, Polya’s problem
solving process, ability to solve mathematical problems
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1. บทนํา
คณิตศาสตรเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคและการแกปญหาสิ่งตางๆ การใชเหตุผล การศึกษาตอในวิชา
ตางๆ หลายสาขาตองอาศัยคณิตศาสตรเปนพื้นฐานทั้งสิ้น คณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิ ดของมนุษย
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ ไดอยางถี่
ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกทั้ งยัง
เปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้ นและสามารถอยูรวมกั บผูอื่นไดอย างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซึ่ งในปจจุบั น
ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินการเรียนรูระดับนานาชาติในรายวิชาคณิตศาสตรจํานวน 2โครงการไดแก TIMSS
(Trends in International Mathematics and Science Study)และ PISA (Programme for International Students
Assessments) ทั้ ง 2 โครงการมีจุด เนนที่แตกต างกั นคือ TIMSS เนนการประเมิ นผลการเรี ยนรู ของนักเรีย นที่เ รียนตาม
หลักสูตรในโรงเรียนสวนการประเมินผล PISA มุงประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตร (mathematical literacy) ที่เนนเรื่อง
สมรรถนะของนักเรียนในการรูเรื่องคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในบริบทของโลกจริง และการใชคณิตศาสตรในชีวิตจริงเมื่อออก
จากโรงเรียนไปแลว จากขอมูลการประเมินผลของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามโครงการ
TIMSS ระหวางป พ.ศ. 2538 – 2554 พบวาจํานวนนักเรียนที่มีความรูคณิตศาสตรถึงระดับพื้นฐานลดลงจาก 69% เหลือ
เพียง 28% เชนเดียวกับการประเมินผล PISA ชี้วานักเรียนมากกวาครึ่ง มีความรูคณิตศาสตรไมถึงระดับพื้นฐานตาม
เกณฑ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ไมเพียงแตการประเมินผลนานาชาติ
เทานั้นที่ชี้บอกความถดถอยของการศึกษาคณิตศาสตรไทยเทานั้น การประเมินผลภายในประเทศซึ่งไดแก O-NET ก็ชี้ถึงความ
ถดถอยของความรูคณิตศาสตรของนักเรียน สาเหตุสําคัญของภาวะถดถอยที่เกิดกับการศึกษาคณิตศาสตรอาจมีหลายสาเหตุ
เช นการใช เ วลาเรี ย นอย างไม มีคุ ณภาพ เป าหมายของผูเ รี ยนและผู ส อนต องการคะแนนจากการสอบเป นสําคั ญ จึ ง ให
ความสําคัญกับการกวดวิชาซึ่งเนนการตอบขอสอบ แตละเลยสมรรถนะอื่น ๆ ทางคณิตศาสตร (สุนีย คลายนิล, 2558: 1-27)
สอดคลองกับผลสอบ O-NET ในป2558 พบวาวิชาคณิตศาสตรยังมีคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (สทศ.) ผลการเรียนรู
คณิตศาสตรที่เปนปญหาดังกลาวนี้สวนหนึ่งอาจเกิดจากการจั ดการเรียนการสอนซึ่งครูผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบบรรยาย
อธิบายตัวอยางแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ประเมินผลโดยเนนเนื้อหาวิชามากกวาการนําไปใชในขณะที่ผูเรียนยังขาดความ
รับผิดชอบ มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ ไมชอบคิด ไมชอบทําแบบฝกหัดดวยตนเอง (พิมพพร ฟองหล่ํา, 2555: 26) การสราง
การคิดทางคณิตศาสตรต องสรางจากกระบวนการเชิงการรู ผานสิ่งที่เปนรูปธรรม ความเปนสัญลั กษณและรูป แบบของการ
พิสูจนที่ตองอาศัยระยะเวลามาก นอกจากนี้ความสําเร็จในการคิดคณิตศาสตรตองอาศัยผลของความรูที่มีมากอนหนานี้ (Tall,
2006) จากการประชุ มสัม มนาวิช าการเรื่ อง นวัต กรรมการสอนที่ บูรณาการกลยุทธเพื่ อพัฒนาการส งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนในอนาคต” ในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม GRAD 1 ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
พบวาครูป ระจํ าการจํานวน 6 คน จาก 25 คนที่เ ขาร วมโครงการมีความเห็นว านักเรียนควรไดรั บการพัฒ นาในดานการ
แกปญหาจึงตองการนวัตกรรมการสอนเพื่อแกปญหาดังกลาว(รายงานผลการจัดสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการสอนที่บูรณาการกล
ยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต: 2559) อีกทั้งทักษะการคิดแกปญหาเปนทักษะสําคัญทักษะ
หนึ่งของการเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนทักษะที่ทุกคนจะตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและตลอดชีวิต
ดัง นั้ น การออกแบบการเรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นาทั กษะการคิ ด แก ปญ หาควรมีเ ป าหมาย คื อ นั กเรี ย นสามารถแก ป ญหาได ฝ ก
แกปญหาที่ไมคุนเคยหลากหลายแบบ ทั้งโดยแนวทางที่ยอมรับกันทั่วไปและแนวทางที่แปลกใหม ตั้งคําถามที่ช วยทําความ
กระจางใหแงมุมมองตางๆ เพื่อนําไปสูทางออกที่ดีกวา รวมทั้งทักษะการทํางานรวมกัน (วิจารณ พานิช, 2555: 32) ผูเขียนจึง
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการคิดแกปญหาจากนักวิชาการแลวพบวา การแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวของ
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โพลยา (Polya) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนทํางานดวยกันเปนกลุม
จะชวยพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันอันเปนทักษะหนึ่งของผูเรียนในศตรวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2555: 19) สอดคลอง
กับการแกปญ หาแบบร วมมื อตามแนวทางของ PISA ซึ่งสมรรถนะในการแกป ญหาแบบรวมมือหมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการเข ารวมกระบวนการแกปญ หาของกลุมได อ ยางมีป ระสิท ธิภ าพโดยการแบง ปนความเขาใจที่มีแ ละรวบรวม
ความรู ทักษะและความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปญหา (เอกรินทร อัช ชะกุล วิสุท ธิ์, 2557: 37) ในบทความนี้ผูเขียนจึง
นําเสนอแนวคิดและกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพลยาโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
2. แนวคิดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ปญหาทางคณิตศาสตรมีหลายระดับตั้งแตระดับงายคืออานโจทยแลวสามารถคิดในใจเพื่อหาคําตอบได จนถึงปญหา
ที่ยากมากที่ตองใชความรูการคิดระดับสูงจึงจะสามารถคิดไดซึ่งบางครั้งก็ไมสามารถหาคําตอบได การไดคําตอบสุดทายจึงไมใช
สิ่งสําคัญที่สุดของการแกปญหาเสมอไป ในปจจุบันนีก้ ารแกปญหาคณิตศาสตรมุงเนนที่คิดวิเคราะหปญหา การเลือกใชวิธีการ
แกปญหาที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของสิ่งที่คิดได ผูเรียนไดใชความรูความสามารถที่มีอยูลงมือ
แกปญหา (อัมพร มาคะนอง, 2559: 46) ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรซึ่งเผชิญอยู และ
ตองการหาคําตอบ โดยยังไมรูวิธีการหรือขั้นตอนที่จะไดคําตอบของสถานการณนั้นในทันที การแกปญหาทางคณิตศาสตร
หมายถึ ง กระบวนการในการประยุกตค วามรูท างคณิ ตศาสตร ขั้ นตอนหรือกระบวนการแก ปญหา ยุทธวิธีแก ปญหา และ
ประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร (วัชรี กาญจนกีรติ, 2554: 28) นอกาจากนี้ยังมีนักวิจัยได
ใหความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรดังนี้
เบญจมาศ ฉิ มพาลี (2550: 54) กลาวว าการแกปญหาทางคณิตศาสตรเ ปนการหาวิธีการหรือคําตอบของปญหา
คณิตศาสตรโดยอาศัยความรูและการดําเนินการทางคณิตศาสตรของผูแกปญหา
ชญาภา ใจโปร ง (2554: 9) กล าวว า การป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร เ ป นการประยุ กต ค วามรู ท างคณิ ต ศาสตร
กระบวนการแกปญหา กลยุทธในการแกปญหาและประสบการณที่มีอยูเพื่อคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร
ปริฉัตร จั นหอม (2555: 83) กลาวว าการแก ปญหาทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการในการประยุกตค วามรูทาง
คณิตศาสตร ขั้นตอนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา ความคิดและประสบการณทางคณิตศาสตรที่มีอยูไปผสมผสานกั บขอมูล
และเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในปญหาเพื่อแสดงวิธีการหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร
ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557: 35) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การหาวิธีการเพื่อใหไดคําตอบ
โดยอาศั ยความรู ความเขาใจ กระบวนการ ขั้นตอนแกปญ หา และยุทธวิธีการแกปญ หาทางคณิตศาสตร ตลอดจนการใช
ประสบการณเดิม และทักษะพื้นฐานตาง ๆ ที่มีอยูไปประยุกตใชกับสถานการณใหม
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การดําเนินการทางคณิตศาสตรโดยนําความรู ความ
เขาใจ ขั้นตอนกระบวนการแกปญหา โดยใชประสบการณเดิม และทักษะพืน้ ฐานที่มีอยูไปประยุกตใชกับสถานการณใหม เพื่อ
หาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร
3. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวของโพลยา
การแกปญหาคณิตศาสตรแตละปญหาอาจใชวิธีที่แตกตางกันไดหลายวิธีรวมถึงกลวิธีที่ใชก็อาจแตกตางกันดวยกลวิธี
แก ปญ หาเป นเครื่องมื อที่ จะช วยให ผูเ รีย นคิด และแกป ญ หาคณิ ตศาสตร ไ ดสํ าเร็จ Polya (1985) ได นําเสนอกระบวนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนเขาใจปญหาอยางถองแท มีการวางแผน และดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทําใหไดคําตอบที่ถูกตองหรือผลเฉลยที่เปนเหตุเปนผลจากการแกปญหา ขั้นตอนของกระบวนการดังกลาว
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มี 4 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนขั้นการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ
ปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนงาน (Devising a plan) เปนขั้นการเชื่อมโยงระหวางขอมูลในปญหากับสิ่งที่ตองการทราบ ขั้นที่ 3
การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นนี้เปนการลงมือทํางานตามแผนที่วางไว ขั้นที่ 4 การตรวจยอนกลับ
(Looking back) ขั้นนี้เปนการตรวจสอบคําตอบหรือเฉลยที่ ไดวาสอดคล องกับขอมูล และเงื่อนที่กําหนดในปญหาหรือไม
(อัมพร มาคะนอง, 2559: 43-44)
4. รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกระบวนการ STAD
4.1 แนวคิดและหลักการของการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรีย นรูแบบร วมมือเป นการจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนที่ยึดผูเ รียนเปนศูนยกลางที่นักเรี ยนมีความสามารถ
แตกตางกันโดยแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2555: 4) สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน สงเสริมผูเรียน
ใหรูจักชวยเหลือกัน คนที่เกงกวาจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุมเพราะยึดตามแนวคิดที่วาความสําเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเปนความสําเร็จของกลุม (สุคนธ สินธพา
นนท, 2554: 22) นอกจากนี้ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะทางสังคมที่เนนทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การสรางปฏิ สัมพั นธร ะหว างบุ คคลและการยอมรับความแตกตางของบุคคลและได พัฒนาทักษะการคิ ดและการแก ปญหา
หลักการเรียนรูแบบรวมมือมี 5 ประการประกอบดวย (1) การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพา (positive interdependence)
โดยถือวาทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกันและจะตองพึ่งพากัน เพื่อความสําเร็จรวมกัน (2) การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหัน
หนาเขาหากันมีปฏิสัมพันธกัน (face to face interaction) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และการเรียนรูตาง ๆ (3)
การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม (social skills) โดยเฉพาะทักษะในการทํางานรวมกัน (4) การเรียนรูรวมกันควรมี
การวิเคราะหกระบวนการกลุม (group processing) ที่ใชในการทํางาน และ (5) การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงาน หรือ
ผลสัมฤทธิท์ ั้งรายบุคคล และรายกลุมที่สามารถตรวจสอบ และวัดประเมินได (individual accountability) (สมจิต จันทรฉาย, 2557:
246-248) รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการ
หลักๆซึ่งไดแกการจัดกลุม การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัล แตกตางกันออกไป
เพื่อสนองวัตถุประสงคเฉพาะเชน รูปแบบจิ๊กซอร (JIGSAW) รูปแบบเอส.ที.เอ.ดี. (STAD) รูปแบบที.เอ.ไอ. (TAI) รูปแบบที.จี.
ที. (TGT) รูปแบบแอล.ที (L.T) รูปแบบจี.ไอ. (G.I) รูปแบบซี.ไอ.อาร.ซี (CIRC) และรูปแบบคอมเพล็กซ (COMPLEX) (ทิศนา
แขมมณี, 2558: 265-271) จากแนวคิดดังกลาว มีนักวิจัยที่ใหความสนใจการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในวิชาคณิตศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชรูปแบบ STAD ดังเชนงานวิจัยของ
Catherine (1992: 59-62) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรวมมือภายในกลุมเล็กที่มีความแตกตางกัน
ระหวางนักเรียนเกรด 5-6 ในวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการแกปญหาและชวยเหลือกันในการ
เรียนรู นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู นักเรียนที่ออนสามารถเรียนรูเนื้อไดดีขึ้น
Barbato (2000: 2113-A) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด
10 ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและเจตคติ ตอวิชาคณิ ตศาสตรสูง กว านักเรี ยนที่ ได รับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ตินอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ของเพศหญิงและเพศชายไมแตกตางกัน
Idown (2013: 96) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือในการปฏิบัติงานวิชาพีชคณิตของโรงเรียนมัธยม
ในเขตชานเมือง โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD กับการเรียนรูแบบดั้งเดิม พบวา การใชเทคนิคการเรียน
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แบบรวมมือรูปแบบ STAD กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ทําใหการเรียนรูวิชาพีชคณิตดีขึ้นสามารถนําไปสู
ความสําเร็จในระดับสูงของโรงเรียนมัธยม
ไมตรี พุทธขันธ (2555: 67) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก
มัจฉา เรืองอุไร (2555: 107) ไดศึกษาผลการใชการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) เสริมดวย
แบบฝกการตูนที่เนนการแก โจทยปญหาคณิตศาสตรตามกระบวนการของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2 พบว า
นักเรียนที่เรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) เสริมดวยแบบฝกการตูนที่เนนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรตามกระบวนการของโพลยา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและมีความคงทนในการเรียนรูรวมทั้งมีเจต
คติตอการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) เสริมดวยแบบฝกการตูนที่เนนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ตามกระบวนการของโพลยาอยูในระดับดี
อนุสรณ สุวรรณพัฒน (2558: 116) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียน
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุ มผลสัมฤทธิ์ STAD กับการ
เรียนแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน LT พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน LT และ มีเจตคติตอการเรียน
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรอยูในระดับมากที่สุด
จากผลงานวิจัย ส วนใหญ ที่กล าวทั้ง ในและต างประเทศ ใหผ ลสอดคล องกั นคื อ นั กเรีย นที่ ได รั บ การสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรอี กทั้งยัง
ชวยสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการกลุมไปในเชิงบวกดวย
4.2 กระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD
การจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งมี
ชื่อเต็มวา Student Team-Achievement Division (ทิศนา แขมมณี, 2558: 266) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง โดยแบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-6 คน ที่มีความสามารถคละ
กัน (เกง – กลาง – ออน) ทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของกลุม สมาชิกในกลุมจะมีปฏิสัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกันทั้งตนเองและสวนรวม มีการฝกฝน และใชทักษะการทํางานกลุมรวมกัน ผลงานกลุมนี้ขึ้นอยูกับผลงานของ
สมาชิกแตละคน (อัจฉราพรรณ อาโน, 2555: 17) ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถใชไดกับทุกวิชา ตั้งแตคณิตศาสตร ศิลปะ ภาษา
และสังคมศึกษานอกจากนี้ยังใชไดกับระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ STAD
สมจิต จันทรฉาย (2557: 251-252) กลาววา รูปแบบ STAD มีขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การนําเสนอความคิดรวบยอดใหม มีวิธีการสอนแบบเดียวกับรูปแบบ TGT
ขั้นที่ 2 การจัดทีมเพื่อศึกษาและฝกปฏิบัติเปนการจัดผูเรียนที่มีความสามารถตางกันเขากลุมแตละกลุมประกอบดวย
ผูเรียนที่มีความสามารถ สูง ปานกลางและต่ํา เมื่อผูเรียนเขากลุมเรียบรอยแลวครูจัดใบงานและใบคําตอบใหกับกลุม
ขั้นที่ 3 ทดสอบผู เรีย นโดยใหผู เรี ยนแตล ะคนในกลุ มทํ าแบบทดสอบย อยดวยตนเอง และสงใหค รูต รวจเพื่ อให
คะแนนรายบุคคลและคะแนนกลุม
ขั้นที่ 4 การประกาศผลทีมที่ชนะเปนกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด
ทิศนา แขมมณี (2558: 266-267) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบSTAD มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง – กลาง – ออน) กลุมละ 4 คนและเรียกวากลุมบานของเรา
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2) สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นรวมกัน เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลาย
ตอน ซึ่งผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของตนไว
3) ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทายซึ่งเปนการทดสอบรวบยอดและนําคะแนนของตนไปหาคะแนน
พัฒนาการ ซึ่งหาไดดังนี้
คะแนนพื้นฐาน : ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบยอยหลายครั้งที่ผูเรียนแตละคนทําได
คะแนนที่ได
: ไดจากการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดทายลบคะแนนพื้นฐาน
คะแนนพัฒนาการ : ถาคะแนนที่ไดคือ
-11 ขึ้นไป
คะแนนพัฒนาการเทากับ 0
-1 ถึง -10
คะแนนพัฒนาการเทากับ 10
+1 ถึง 10
คะแนนพัฒนาการเทากับ 20
+11 ขึ้นไป
คะแนนพัฒนาการเทากับ 30
4) สมาชิกในกลุมบานของเรานําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนกลุม กลุมใดไดคะแนน
พัฒนาการของกลุมสูงสุดกลุมนั้นจะไดรางวัล
จากกระบวนการขางตนผูเขียนไดทําการสรุปกระบวนการสอนตามรูปแบบ STAD มี 4 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1
ขั้นตอนหลัก

แนวทางปฏิบัติ

เรียนหนวยตอไป

1.ขั้นการนําเสนอบทเรียนตอ
นักเรียนทั้งชั้นและจัดผูเรียนเขากลุม

2.ขั้นกิจกรรมการศึกษาของทีม

3.ขั้นทดสอบยอย

4.ขั้นประกาศยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล

1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยอภิปรายซักถาม
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
3. นําเขาสูบทเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมและเราความ
สนใจ
4. แบงนักเรียนกลุมละ 4 คนโดยคละเพศคละความสามารถ
เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน
1. ครูอธิบายเนื้อหาและขั้นตอนการทํางาน
2. นักเรียนแตละกลุมตั้งชื่อและสงตัวแทนมารับใบความรูและใบงาน
3. บอกกฎการทํางานกลุม
4. นักเรียนภายในกลุมชวยกันศึกษาใบความรูและรวมกันทําใบงาน
โดยสมาชิกในกลุมจะแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนแตละกลุมและ
กระตุนใหนักเรียนทุกคนรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน
6. เมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จแลวมารับเฉลยไปตรวจใบงาน
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป
1. ครูแจงใหนักเรียนจัดเกาอี้เปนแถว ทดสอบเปนรายบุคคล
2. ครูตรวจขอสอบแจงคะแนนเปนรายบุคคล
3. สมาชิกนําคะแนนของรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม
ครูแจงคะแนนความกาวหนาของทีม ยกยองและชมเชย พรอมมอบ
รางวัลใหกับนักเรียนกลุมที่มีคะแนนมาก

แผนภาพที่ 1 กระบวนการสอนตามรูปแบบSTAD
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5. ตารางสังเคราะหการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา ผูเขียนไดสังเคราะหออกมา
เปนตารางดังแผนภาพที่ 2
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ
STAD มีขั้นตอน คือ
1. ขั้นนําเสนอบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรมการศึกษาของทีม
3. ขั้นทดสอบยอย
4. ขั้นประกาศยกยอง ชมเชย
ใหรางวัล

การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบSTAD
รวมกับกระบวนการแกปญหาตาม
แนวของโพยา มีขั้นตอน คือ
1. ขั้นนําเสนอบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรมการศึกษาของทีม
2.1 การทําความเขาใจปญหา
2.2 การวางแผนงาน
2.3 การดําเนินการตามแผน
2.4 การตรวจยอนกลับ
3. ขั้นทดสอบยอย
4. ขั้นประกาศยกยอง ชมเชย
ใหรางวัล

กระบวนการแกปญหาตามแนว
ของโพยา มีขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา
ขั้นที่ 2 การวางแผนงาน
ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน
ขั้นที่ 4 การตรวจยอนกลับ

แผนภาพที่ 2 ตารางการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา
6. บทสรุป
การจัดการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชในวิชาคณิตศาสตรเนื่องจากเปนรูปแบบที่เนน
ผูเรียนรวมมือ ชวยเหลือกันในการเรียนรูโดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คนที่คละความสามารถ(เกง ปานกลาง ออน)
ทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและสวนรวม มีการฝกฝนและใชทักษะการทํางานกลุมรวมกันซึ่งมีกระบวนการใน
การจัดการเรียนรูอยู 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้นและจัดผูเรียนเขากลุม 2) ขั้นกิจกรรมการศึกษาของ
ทีม 3) ขั้นทดสอบยอย 4) ขั้นประกาศยกยองชมเชยใหรางวัล เชนเดียวกับการแกปญหาตามกระบวนการของโพลยาเปนการ
แกปญหาที่มีขั้นตอน 4 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา เปนขั้นการวิเคราะห ทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 การ
วางแผนงาน เปนขั้นการเชื่อมโยงระหวางขอมูลในปญหากับสิ่งที่ตองการทราบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน ขั้นนี้เปนการ
ลงมือทํางานตามแผนที่วางไว ขั้นที่ 4 การตรวจยอนกลับ ขั้นนี้เปนการตรวจสอบคําตอบหรือเฉลยที่ไดวาสอดคลองกับขอมูล
และเงื่อนที่กําหนดในปญหาหรือไม ข อดีข องการจั ดการเรียนรูรูป แบบ STAD คือ เปด โอกาสใหนักเรี ยนมี ปฏิสั มพันธกัน
ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ชวยเหลือกันในขณะเรียน คนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ ฝกนักเรียนใหมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและในกลุม นักเรียนสามารถอภิปรายถึงขอดีขอเสียและความเปนเหตุเปนผลของคําตอบ
ในปญหาคณิตศาสตรไดซึ่งปญหาคณิตศาสตรเปนปญหาที่ทาทายและแปลกใหม ทําใหเกิดความกาวหนาทีละนอยจนถึงมาก
ที่สุด อีกทั้ง ยังได ฝกทั กษะทางสัง คมด วย ในขณะเดี ยวกันการจั ดการเรีย นรูรูป แบบ STAD ก็มี ขอจํากัดเหมือนกัน คื อ ถ า
นักเรี ย นยั ง ขาดความรั บ ผิ ดชอบย อมส ง ผลกระทบต อการทํ างานกลุม และทํ าให ก ารเรี ย นรู ไ มป ระสบผลสํ าเร็ จได ดั ง นั้ น
ครูผูสอนจึงจําเปนตองเตรียมการและดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจึงจะประสบผลสําเร็จ ทายที่สุดนี้ผูเขียนหวังวาการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือดวยรูปแบบ STAD รวมกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวของโพยาที่ไดนําเสนอไวจะเปนทางเลื อกหนึ่ง
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สําหรับครูที่สนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร
ตอไปไดเปนอยางดี
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การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเ รียน
Professional Learning Community (PLC) Development of Teacher
in School for Learning Process Development of Learner
อุปกิต ทรวงทองหลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระราชูปถัมภ
Mayocom1@gmail.com
บทคัดยอ
บทความเรื่อง การพัฒนาชุม ชนการเรียนรู ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรีย นรูของผูเรีย น
มีวัตถุป ระสงคเพื่อนํ าเสนอการพัฒนาชุ มชนการเรีย นรูทางวิชาชีพครู Professional Learning Community (PLC) ใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน เนื้อหาของบทความประกอบดวย การอธิบายเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพครู (PLC) วัตถุประสงค ความสําคัญ และองคประกอบของการเปน PLC ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน
การเรียนรูการเรียนรูทางวิชาชีพครู การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
ผลที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ และบทสรุปของบทความ
คําสําคัญ: ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ วิชาชีพครู กระบวนการเรียนรู
Abstract
The objective of this article is to propose Professional Learning Community (PLC) development
of teacher in school for learner development process. The explanation contents of the article consist of
as follows: Professional Learning Community (PLC), objects, significances, and components of being PLC,
problems and obstacles on teacher’s PLC development, teacher’s Professional Learning Community
(PLC) development in context of Thai basic school, results on Professional Learning Community (PLC)
development in school including related research, and conclusion.
Keywords: professional learning community (PLC), teaching profession, learning process
1. บทนํา
การพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนานักเรียนเปนปจจัยหลักทีส่ ําคัญในการจัดกระบวนการใหผูเรียนเขาสู
มาตรฐานและไดรับการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้แลวในมาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาที่พัฒนาผูเรียนตาม
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ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเปนผูบอกความรูใหจบไปในแตละครั้งที่
เขาสอนมาเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูใหแกผูเรียน กลาวคือเปนผูกระตุนสงเสริมสนับสนุนจัดสิ่ง
เราและจัดกิจกรรมใหผูเรียน เกิดการพัฒนาใหเต็มตาม ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล
การจัดกิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคศึกษาและคนควาไดลงมือปฏิบัติจนเกิด
การเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองเปนสาระ ความรู ดวยตนเอง รักการอาน รักการเรียนรูอันจะนําไปสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ผูสอนจึงตองสอนวิธีการแสวงหาความรู
(Learn how to learn ) มากกวาสอนตัวความรู
ครูทุกคนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหาวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งนวัตกรรมใหมที่ครูจะตองทราบคือ Professional Learning Community (PLC)
โดยที่ PLC ยอมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทําหนาที่
ครูนั่นเองหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการรวมตัวกันทํางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรูเพื่อปฏิบัติหนาที่ครูเพื่อศิษย
ไป โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรง ทําใหการทําหนาที่ครูเพื่อศิษยเปนการทํางานเปนกลุมหรือเปน
ทีม ซึ่งอาจเปนทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได ตางโรงเรียนกันก็ได หรืออาจจะอยูหางไกลกันก็ได โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อนําเสนอการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู Professional Learning Community (PLC) ใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
3. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง
รวมมือกันของครู ผูบริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (Sergiovanni, 1989) )
McLaughlin and Talbert (2006) ใหคํานิยามวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปนการรวมมือรวมพลังของครูใน
การทํางานเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของครูผูสอน
และผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในชั้นเรียน
DuFour (2007) ผูถือเปนบิดาของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ กลาวถึงลักษณะสําคัญของชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพวา PLC ไมใชโปรแกรมหรือหลักสูตร แตเปนแนวทางการดําเนินการที่ชวยใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนทุกระดับ ครูผูสอนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะตองมุงเนนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นมากกวาใหความสําคัญกับการสอน
นอกจากนั้นยังตองใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปาหมาย
เดียวกันโดยอาศัย การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
วิจารณ พาณิช (2555) ตามแนวคิดศาสตรทางดานการจัดการความรู (Knowledge managements หรือ KM)
นั้น อธิบายวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC คือ “ชุมชนการปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)” โดยอธิบาย
วา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจาก การปฏิบัติ (CoP) ของครู ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงจากหนางาน หรือ bottom up อาจกลาวไดวาชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบัติของครู
นั่นเอง
กลาวโดยสรุป ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) หมายถึง
การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรม
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ความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปน
ผูนํารวมกัน และผูบริหารแบบผูดูแลสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูคุณภาพ
การจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกใน
ชุมชนการเรียนรู
วัตถุประสงคของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC)
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (2560) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในการตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 วา ชุมชนการเรียนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)
1. เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเกิดการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายในการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพของผูเรียน
3. เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครู ดวยการพัฒนาผูเรียน
ความสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
แนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององคกรในการ
เรียนรู (Thompson, Gregg & Niska, 2004) เปนการนําแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู มาประยุกตโดยอธิบายวา การอุปมา
ที่เปรียบเทียบให “โรงเรียนเปนองคกร” นั่น นาจะไมเหมาะสมและถูกตอง แทจริงแลวโรงเรียนมีความเปน “ชุมชน” มากกวา
ความเปนองคกร ซึ่งความเปน “องคกร” กับ “ชุมชน” มีความแตกตางกันที่ ความเปนชุมชน จะยึดโยงภายในตอกันดวย
คานิยม แนวคิด และความผูกพันรวมกันของทุกคนที่เปนสมาชิก ซึ่งเปนแนวคิดตรงกันขามกับ “ความเปนองคกร” ที่มี
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา (Hierarchical Relationships)
ความสําคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยตรงของ สุรพล ธรรมรมดี, ทัศนีย จันอินทร, และคงกฤช ไตรยวงค
(2553) ที่ยืนยันวาการดําเนินการในรูปแบบ PLC นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดานวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนจากการสังเคราะหรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใชคําถามวา โรงเรียนดังกลาวมีผลลัพธ
อะไรบางที่แตกตางไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไมมีชุมชนแหงวิชาชีพ และถาแตกตางแลวจะมีผลดีตอครูผูสอนและตอนักเรียน
อยางไรบางซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีตอครูผูสอนพบวา PLC สงผลตอครูผูสอนกลาวคือลดความรูสึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่ม
ความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจอยางแข็ง
ขัน จนเกิดความรูสึกวา ตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเปนพลังการเรียนรูซึ่งสงผล
ใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหมีผลดียิ่งขึ้น กลาวคือมีการคนพบความรู และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียน
ซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอยางสนใจ รวมถึงเขาใจในดานเนื้อหาสาระ ที่ตองจัดการเรียนรูไดแตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึง
บทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบขอมูลสาระสนเทศตาง ๆ
ที่จําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วขึ้น สงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิด
แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย ซึ่งเปนทั้งคุณคาและขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นที่
สําคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานนอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเกายังพบวามีความกาวหนา
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนไดอยางเดนชัดและรวดเร็วกวาที่พบในโรงเรียนแบบเกา
มีความผูกพันที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ใหปรากฏอยางเดนชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีตอผูเรียนพบวา PLC สงผลตอผูเรียนกลาวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ําชั้น และจํานวนชั้น
เรียนที่ตองเลื่อนชั้นและสงเสริมกระบวนการเรียนรู อัตราการขาดเรียนลดลงและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาและ
การอานที่สูงขึน้ อยางเดนชัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเกา คือมีความแตกตางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุม
นักเรียนที่มีภูมิหลังไมเหมือนกันและลดลงชัดเจน
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องคประกอบของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู
ในการกลาววาโรงเรียนใดมี PLC นัน้ นอกจากจะตองประกอบดวยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู
ผูบริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพยังตองประกอบดวยคุณลักษณะ
สําคัญ โดยมีการกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญที่จะทําใหเกิด PLC ไวอยางหลากหลาย อยางไรก็ตาม สามารถสรุปคุณลักษณะ
สําคัญที่สําคัญที่ทําใหเกิด PLC ได 5 ประการ คือ (Hord, Roussin & Sommers, 2010)
1. การมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ตองมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญ เนื่องจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนรวมกันจะเปนพื้นฐานที่
สําคัญสําหรับการพัฒนาเปนชุมชนการเรียนรู หรือ Learning Community ในโรงเรียน ดังนั้นครูผูสอนที่เปนสมาชิกใน PLC
จึงตองมีบรรทัดฐาน คานิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูรวมกัน
2. การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน (Collective responsibility for students learning)
ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้นยอมตองอาศัยแนวทางและกลยุทธที่หลากหลาย โดยสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นได
จากความคาดหวังที่ครูผูสอนมีตอนักเรียนในระดับสูง และอยูบนฐานความเชื่อที่วานักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดซึ่งเปน
การวางเปาหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยเปนการวางเปาหมายรวมกัน
ของครูที่เปนสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพทุกคน
3. การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุยสนทนากันระหวาง
สมาชิกในชุมชนการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานสอนและการจัดการเรียนรูเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติรวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชวยใหการเรียนรูของ
นักเรียนเกิดไดดีขึ้น ซึ่งการสะทอนผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเปนเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐาน
สําคัญที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือชวยพัฒนาการจัด
การเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. การรวมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง
โดยการรวมมือรวมพลังนี้จะตองเปนการรวมมือรวมพลังของครูใน ภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และสิ่งสําคัญของการรวมมือ
รวมพลังในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปาหมายเดียวกัน ทั้งนี้
การรวมมือรวมพลังจะใหความสําคัญกับความรูสึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหวางการดําเนินกิจกรรม
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหลงการเรียนรู และ แนวทางการจัด
การเรียนรูตาง ๆ
5. การสนับสนุนการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธของบุคลากร (Supportive conditions structural
arrangements and collegial relationships) การเตรียมพรอมในดานการสนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนไดมี
โอกาสสังเกตการสอน วิพากษวิจารณและสะทอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนรวมงานและของชุมชนการเรียนรู
เพื่อมุงเนนกระบวนการเรียนรู ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสงเสริมผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนจะชวยสนับสนุนใหเกิด
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไดอยางสมบูรณ
องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบดังกลาวขางตนไมมีลักษณะเปนลําดับขั้น (Hierarchy) แตเปนลักษณะที่ใช
แบงแยกใหเห็นความแตกตางระหวาง PLC กับชุมชน หรือการรวมกลุมในโรงเรียนโดยทั่วไป นอกจากนี้ Hord, Roussin and
Sommers (2010) ไดอธิบายวาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ยังสามารถพิจารณาไดในอีกลักษณะ คือ นอกจากจะ
ประกอบดวยองคประกอบหลักทั้ง 5 ประการแลว องคประกอบเหลานี้ยังจัดเปนองคประกอบภายนอกหรือกระบวนการที่
ทําใหเกิดองคความรูซึ่งเปนผลลัพธที่สําคัญของ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
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โดยความสัมพันธขององคประกอบที่กลาวมาสรุปไดวาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จะประกอบดวย 1) สวนที่คือ
องคความรูที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมและสมาชิกชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพขององคประกอบทั้ง 5 ประการ 2) องคความรูที่
เกิดขึ้นจาการรวมกลุม PLC โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถแสดงไดดังแผนภาพ

ภาพที่ 1 ความสัมพันธขององคประกอบของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Hord, Roussin and Sommers, 2010)
ในมุมมองของผูเขียนสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะมีการพัฒนาครูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC
โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในโรงเรียน และมุงเนนไปที่การสะทอนผลการปฏิบัติ รวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยมีสมมติฐานคือ สิ่งที่ครูทํารวมกันนอกหองเรียนในการวางแผน
การออกแบบการจัดการเรียนรูและการเตรียมการสอนมี ความสําคัญเทาๆ กับการจัดการเรียนรูในหองเรียน และกระบวนการ
ตาง ๆ เหลานี้สามารถปรับโครงสรางของโรงเรียน รวมถึงพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได
4. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนการเรียนรูการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทประเทศไทย
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนการเรียนรูการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทประเทศไทย คือ
การขับเคลื่อนในการพัฒนาครูอยางจริงจัง โดยผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาของแตละเขต ตองรับผิดชอบอยางเต็มตัว
เพราะเรื่องการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา เปนเรื่องที่เขตพื้นที่การศึกษาจะตองชี้แจงถึงกระบวนการ
และขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู PLC ซึ่งปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพทางการศึกษา พบวา ครูขาด
เทคนิคและวิธีการสอนที่ถูกตองและเหมาะสม ในบางแหงโรงเรียนมีครูไมครบชั้นเรียน ครูมีภาระงานมากเกินไป ครูขาดทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมสื่ออุปกรณ นอกจากนี้ยังพบวาครูไทยเราควรไดรับการพัฒนา เชน การออกแบบการเรียนรู
และกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กเปนสําคัญ มีความหลากหลายความสนใจของสภาพผูเรียน และการเนนผูเรียนเปนรายบุคคล
กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ เชน โครงงาน Active Learning หรือ Project Learning กิจกรรมที่ใหผูเรียนฝกทักษะ
คิดวิเคราะห และรูจักตั้งคําถาม กิจกรรมการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมการสอบที่เชื่อมโยงกลุมสาระการเรียนรู
(ณรงค ขุมทอง, 2560)
ในปจจุบันจากที่ผูเขียนไดพบเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคคือ คุณครูยังไมเขาใจถึงหลักการของชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) อยางแทจริง คุณครูคิดวากระบวนการของ PLC คือการไปอบรม
ทิ้งเด็กนักเรียนไปอบรมทีละหลาย ๆวัน คุณครูเขาใจวา PLC เปนหัวขอการอบรม แตจริง ๆ แลวครูสามารถนํากระบวนการ
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PLC นี้ มาใชเพื่อศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเพื่อศึกษาหาทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนพบ หรือเพื่อสราง
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนไดตลอดไปอยางยั่งยืน
5. การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
หลักของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) สําหรับบริบทใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย การปฏิบัติงานตามปกติในเวลาราชการของครูนั้น ครูตองพัฒนาตนเอง โดยใช
เครือขายในโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูล เรียนรูจากเพื่อนครูดวยกัน สุดทายรวมกันประเมิน
รวมกันแกปญหา โดยที่ครูไมทิ้งหองเรียน ไมจําเปนตองเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ สามรถประหยัดงบประมาณและเวลา
เปนตน PLC เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองของครูอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพราะสามารถทําไดทันที โดยการรวมกันคิด
รวมกันทํา รวมกันปรับปรุง การทํางานของครู พัฒนาครู โดยการปฏิบัติงานจริงของครู พัฒนาครูโดยการโดยใหมีการเรียนรู
ดวยกันแบบกัลยาณมิตร การพัฒนาวิชาชีพครูจะตองควบคูกับการพัฒนาผูเรียน มีการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานของ
ครู จะมีผลตอการเรียนรู
ในปจจุบันประเทศไทยมีการนําแนวคิด PLC ไปปฏิบัติมากขึ้น เชน การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู
โดยใชกระบวนการชี้แนะ และการเปนพี่เลี้ยงซึ่งเปนการพัฒนาครูประจําการใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการประสานงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาครูประจําการบนฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน หรือ การสรางชุมชนการเรียนรู
ครูเพื่อศิษย ซึ่งเปนการรวมตัวกันของสมาชิกครูที่มีความมุงมั่น มีอุดมการณและเปาหมายรวมกัน แมจะมาจากสังกัดที่
แตกตางกัน รวมทั้งชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน ที่นําวิธีการศึกษาผานบทเรียนหรือ Lesson Study ผลของ
การนํา PLC เขามาปรับใช พบวา PLC จะเปนเครื่องมือในการฝกครูใหครูเรียนรูไปกับงาน ฝกผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรู
และเกิดความเขาใจในความคิดของตนเอง การเรียนรูรวมกันของกลุมครูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และชวยใหครูใหมไดเรียนรูแบบปฏิบัติที่ดีของครูรุนพี่ เปนตน
บทบาทของบุคคลในการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู PLC
1. ผูบ ริหารสถานศึกษา
1.1 รักษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกทางวิชาชีพครู
1.2 ควบคุมประเด็นการพูดคุย
1.3 ยั่วยุใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
2. ครู
2.1 เปดใจรับฟง และเสนอความคิดเห็นอยาง สรางสรรค
2.2 รับแนวทางไปปฏิบัติและนําผลมาเสนอ พรอมตอยอด
3. ผูบันทึกขอมูล
3.1 สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทาง แกปญหาพรอมบันทึกระบบขอมูลการทํางานหรือการพัฒนา
ตนเอง หรือที่เรียกวา Logbook
การดําเนินการในลักษณะดังกลาว พบวา ครูมจี ะตองเกิดการตื่นตัวและรวมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนหลัก ตามบริบทธรรมชาติการอยูรวมกันแตละพื้นที่ นอกจากนั้นบทบาทหนาที่ของฝายบริหารภายในสถานศึกษา
จําเปนตองเปลี่ยนจากการบริหารจัดการ กํากับ ควบคุมดูแล เปนผูที่คอยสนับสนุนใหครูตื่นตัว ชวยสนับสนุนใหครูเกิด
การเรียนรู เพื่อขับเคลื่อนการทํางานที่สอดคลองกับวิชาชีพไดอยางมีความสุข และเปนการดําเนินการในลักษณะตอเนื่องที่ไมมี
รูปแบบแนชัดตายตัว แต เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาแตละแหง (วิมลศรี ศุษิลวรณ,
2555)
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ผลที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา ที่ดําเนินการตามแนวคิด PLC จะชวยให
เกิดการรวมตัวกันเรียนรูของกลุมครู และมีบรรยากาศในการเรียนรูที่มีความเปนกัลยาณมิตรและพึ่งพาอาศัยกัน จนเกิดเปน
วงจรการเรียนรูและพัฒนาตนเองของครูอยางตอเนื่อง ซึ่งการทํางานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในลักษณะนี้จะชวยใหเกิด
การมองเห็นงานของตนจากการเรียนรูวิธีการทํางานของคนอื่นดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูจึง
เปนการปฏิวัติโครงสรางระบบการทํางาน และวัฒนธรรมการทํางาน ในโรงเรียน จากระบบตัวใครตัวมัน มาเปนระบบทีม หรือ
วัฒนธรรมรวมหมู (collective culture) โครงสรางของระบบงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยนใหเอื้อตอ
การชวยกันดําเนินการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชาใหเรียนตามเพื่อนทัน โดยที่การชวยเหลือนั้นทําเปนทีม มีหลายฝายเขามา
รวมมือกัน และทําอยูภายในเวลาปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ไมใชสอนนอกเวลา ทําใหชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC
กลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนคุณภาพของ ผลผลิตของโรงเรียน และสรางสรรคใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่อยูแลวมี
ความสุข (happy workplace)
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาตองควบคูกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน
การพัฒนาวิชาชีพครูจะตองควบคูกับการพัฒนาผูเรียน มีการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะสงผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนจากการศึกษากระบวนการทํางานของครูที่เปนสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพพบวามีแนวทาง
การดําเนินการที่กอใหเกิดการเรียนรูภายในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC ที่ควบคูกับการกระบวนการพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ (Hord, 1997)
1. ครูและสมาชิกในกลุมรวมกันระบุเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จําเปนตองให
ความสําคัญเปนพิเศษ
2. ครูผูสอนและสมาชิกในกลุมรวมกันการสะทอนผลการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรูและสิ่งที่มีผลกระทบ
กับผลการเรียนรูของผูเรียน
3. ครูผูสอนและสมาชิกในกลุมรวมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดใหกับผูเรียน เพื่อชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด โดยพิจารณาจากขอมูลที่มีอยู การจัดการเรียนรูแตละครั้งนั้น จะพบวานักเรียนมีความตองการ
ที่หลากหลายแตกตางกันไป ครูผูสอนจึงไมสามารถจัดการเรียนรูแบบเฉพาะเจาะจงหรือใชแนวทางในการจัดการเรียนรูที่
เหมือนกันทุกครั้งได ดังนั้นในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแตละครั้ง ครูผูสอนที่เปน สมาชิกในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นตอไปนี้
- ระบุขอบเขตความรูที่สําคัญที่นักเรียนควรไดเรียนรูและพิจารณาเลือกจากสิ่งที่สําคัญที่สุด
- กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาและสัมพันธกับความตองการของผูเรียน ระยะนี้
เปนระยะที่ตองอาศัยการเรียนรูทางวิชาชีพในการเลือกใชและพัฒนา เทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
- ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนองค ความรูใหม หรือสิ่งที่
ครูผูสอนเกิดการเรียนรูจากการนําองคความรูไปประยุกตใช
- ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและนําไปปรับใชรวมทั้งการมีสวนรวมในการ เรียนรูของผูเรียนและของ
ครูผูสอนที่เปนสมาชิกใน PLC อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- วางแผนการทํางานรวมกันเพื่อทดลองใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่รวมกันพัฒนาขึ้น
- พิจารณาใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขอีกครั้งโดยอาจให ผูสอนทานอื่นนําแผนดังกลาว
ไปใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
- ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
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บริบทมากที่สุด
แนวทางการดําเนินการที่กอใหเกิดการเรียนรูภายในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC ที่ควบคูกับ
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนวงจรปฏิบัติอยางตอเนื่อง จึงสามารถสรุปเปนวงจร การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพไดดังแผนภาพ

ภาพที่ 2 วงจรการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของครู (Hord, 1997)
ครูและสมาชิกควรพัฒนาตนเองพัฒนากลุม PLC ดังตอไปนี้
1. ตองมีการรวมกลุม และกลุมนั้นตองมีลักษณะคลาย ๆ กันเชน
1.1 จัดกลุมครูที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
กลุม ครูที่สอนวิชา / กลุมสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน
กลุมครูที่สอนวิชา / กลุมสาระเดียวกันในชวงชั้นเดียวกัน
กลุมครูตามลักษณะงาน
1.2 จํานวนสมาชิก 6-8 คน (ผูบริหาร/ ศึกษานิเทศก หมุนเวียนเขารวมทุกกลุม )
1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม. ตอสัปดาห ตลอดหนึ่งปการศึกษา กําหนดเปนชั่วโมงชัดเจนจะดีมาก
1.4 จัดชั่วโมงอยูใ นภาระการสอนของครู / ภาระงานเพื่อไมใหครูถือวาเปนภาระที่เพิ่มขึ้น
1.5 การจัด PLC โดยใช ICT ในการเขากลุมระหวางการดําเนินการ
2. กลุมรวมกันคิด “ปญหาการเรียนรูของนักเรียน” หาปญหาที่สําคัญที่สุด
สิ่งที่ตองระวังคือ คือ การไมชวยกันคนหาปญหาที่แทจริง ผลักปญหาออกจากตัว
นอกจากนี้มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งแสดงถึงผลที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู PLC วาสามารถ
ชวยสงเสริมสมรรถนะการสอนของครูได และชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(Annenberg Institute for School Reform, 2013) เนื่องจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูที่เขมแข็งมีประโยชนตอ
การดําเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในการชวยใหครูมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ตองจัดการเรียนรู
รวมทั้งรูวิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการทํางาน ปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงชวยให
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงขึ้น และชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูยังชวยทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสรางวัฒนธรรม
การทํางานในโรงเรียน โดยครูรวมทั้งผูบริหารมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ สอนใน
บรรยากาศที่เอื้อใหเกิดการพัฒนา โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน คือเพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
สําหรับในทัศนะของผูเขียนเกี่ยวกับแนวทาง “การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน” ในการที่จะพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลไดนั้น
ตองเกิดจากการรวมตัวกัน การรวมใจ การรวมพลัง การรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
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ศึกษานิเทศก และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธขององคการแบบกัลยาณมิตร ซึ่งแตกอนขาด
การประสานงานซึ่งตางคนตางทํา สําหรับการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู สมาชิกในองคการจะมีวิสัยทัศน คุณคา
เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีมเรียนรู มาวิเคราะหและสังเคราะหสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียนในแตละชวงวัย ครูเปนผูนํารวมกัน และผูบริหารเปนผูกํากับดูแล และสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง นําไปสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและ
ความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชนวิชาชีพครู การเรียนรูมุงเนนที่การปฏิบัติการสอน กิจกรรมและการเรียน
ของนักเรียน
6. บทสรุป
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC จะเปลี่ยนบรรยากาศของ “โรงเรียน” ชวยใหสมาชิกอันไดแก ครูผูสอน
ผูบริหาร นักการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย คือ นักเรียนหรือแมกระทั่งผูปกครองมีความรูสึกรวมกันเปนเจาของโรงเรียน
หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก และเพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงตองรวมกัน
คิดหาวิธีการใหม ๆ ในการจัดการเรียนรูแลวนําผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยทุกคนมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันวา จะสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวไดและสมาชิกทุกคนจะเกิดการพัฒนา
เนื่องจากคุณลักษณะสําคัญที่ชวยใหเกิดเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพนั้น ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนจะตองมีบรรทัด
ฐานและคานิยมรวมกัน รวมทั้งรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน โดยกระบวนการที่สมาชิกทุกคนตองดําเนินการคือ
การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ ซึ่งกระบวนการทุกอยางตองอาศัยการรวมมือรวมพลังกัน และจําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนดานการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธของบุคลากรในโรงเรียนใหเอื้อตอการวางแผนการจัดการเรียนรู
รวมกัน สามารถสังเกตและสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพไดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือน เครื่องมือสําหรับ
ใหครูรวมตัวกันเปนชุมชน (community) และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู
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รูปแบบการสอนสตอรีไลนเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับผูบ ริโภควัยเยาว
Storyline Teaching Model to develop critical thinking for young consumers
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บทความนี้นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชรูปแบบการสอนสตอรี่ไลนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับ
ผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่เปนผูบริโภควัยเยาว โดยนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูปแบบการสอนสตอรีไลน
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน และเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการสอนสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภค
กับการเลือกซื้อสินคาที่ไมเปนพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ: รูปแบบการสอนสตอรีไลน การคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูบริโภควัยเยาว
Abstract
This article presents an application of a storyline teaching model to promote learner’s critical
thinking in the primary education level. The article describes a process of critical thinking, the teaching
model of storyline, development of a storyline lesson plan and an example of lesson plan using the
teaching model of storyline on the title of consumer and how to choose the non-toxic and environment
friendly consumer goods.
Keywords: storyline teaching model, critical thinking, young consumer
1. บทนํา
ผลของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะที่ผานมา ตั้งแตแผนพัฒนา ฯ ฉบับแรก
ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2504 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งสิ้นสุดในปพ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง การผลิตสินคาอุตสาหกรรมและบริการมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนมีแนวโนมที่จะเปนศูนยกลางใน
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียชวยเพิ่มกําลังซื้อในตลาดทําใหตลาดมี
การขยายตัวเปนผลดีตอการสงออกของไทย แตในดานลบของการพัฒนาพบวาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของไทย
มีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง ก อใหเ กิดการขาดแคลนน้ํา การใชทรั พยากรอย างสิ้นเปลื อง ไม คุม คาและปริ มาณของเสีย ที่
เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อปองกันและแกไขปญหา
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ดังกลาว การพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฉบับ ที่ 11 ซึ่ง เริ่ มมาตั้ง แต พ.ศ. 2555-2559 จึ งกํ าหนดทิ ศทางและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญขอหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง การสรางคานิยมใหมี
พฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การสรางความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
เพื่อนําไปสูการสรางสังคมนาอยู ปรับพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมคารบอนต่ําที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ลดมลพิษ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 เริ่มใชตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2564 ก็กลาวถึงเปาหมายในการพัฒนาที่เนนยุทธศาสตรการ
เจริญเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาคือสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
กระบวนการในการปรั บพฤติกรรมการบริโภคใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน คื อการพัฒนาเยาวชนไทย
ตั้งแตระดับประถมศึกษาใหตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากพฤติกรรม
การบริโภคที่ขาดขอมูล ขอเท็จจริ งเกี่ย วกับ กระบวนการผลิต สินคา ขาดหลักการในการตัดสินใจเลื อกซื้อและการคํานึงถึ ง
ผลกระทบที่จะตามมาจากการตัดสินใจของผูบริโภค กระบวนการที่ชวยพัฒนาเยาวชนไทยใหสามารถตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
การบริโภคอยางมีเ หตุผล เพื่ อสรางสัง คมน าอยู ก็คื อการพัฒนาเยาวชนไทยที่ เปนผูบริ โภครุ นเยาว ใหสามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ ซึ่ ง ทิ ศ นา แขมมณี แ ละคณะ (2544: 149-150) มี ค วามเห็ นว า การคิ ด อย างมี วิจารณญาณมี ลั กษณะเป น
กระบวนการคิด มีความสําคัญและจําเป นสําหรับผูเรียนทุกระดับ เนื่ องจากกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมีเปาหมาย
เพื่อใหไดความคิดที่ผานการพิจารณาถึงขอมูล หลักฐานและเหตุผลมาอยางรอบคอบแลว ซึ่งความคิดที่ไดนี้จะสามารถนําไปใช
ไดอยางกวางขวางในทุ ก ๆ สถานการณ เพราะการกระทํ าใด ๆ ก็ต ามควรต องผ านการคิดที่ รอบคอบกอน การคิ ดอย า งมี
วิจารณญาณจึงเปนพื้นฐานของการคิดทั้งปวง ความคิดที่ผานการคิดอยางมีวิจารณญาณแลวสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
นําไปใช แกปญหา นําไปปฏิบัติ หรื อนําไปศึ กษาวิจัย ตอ นอกจากนี้ ชนาธิป พรกุล (2557: 5) ไดกลาวว า การคิ ดอยางมี
วิจารณญาณสามารถฝกฝนได บุคคลที่ไดรับการฝกบอยๆ ก็จะกลายเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณ คือผูที่คิดจนเปนนิสัย มี
การทบทวนสิ่งที่คิดและขณะที่คิดจะปรับปรุงคุณภาพการคิดอยูเสมอ จากการศึกษางานวิจัยพบวามีผูใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูสตอรีไลนไปใชในการพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สามารถนําไปตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได อาทิ งานวิจัยของศิ รเมศร ศิริศั กดิ์ธนากุล (2556); สุภารัตน ทวีวงศ (2554) และ ศรัณยพร ฉั ตรรัตนา (2548) ใน
บทความนี้จึงมุงเสนอรายละเอียดของการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูปแบบการสอนสตอรีไลน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
สตอรีไ ลน และการประยุกตใ ชรูปแบบการสอน สตอรีไลน และการคิดอยางมี วิจารณญาณกับการสอนเนื้อหาในสาระการ
เรียนรูที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อ เลือกใชสินคาและบริการ โดยนําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนรูที่ใช
รูปแบบการสอนสตอรี ไลน เรื่ อง ผู บริ โภคกับการเลือกซื้อสิ นคาที่ไม เปนพิษและเปนมิ ตรกั บสิ่ง แวดลอม เพื่ อเป นแนวทาง
สําหรับการพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในระดับประถมศึกษา
2. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
สภาแหงชาติเพื่อความเปนเลิศดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Council for
Excellence in Critical Thinking) ไดใหนิยามการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการทางสติปญญาที่แสดงถึง
ทักษะในการสรางความคิดรวบยอด การประยุกตใชความรู การวิเคราะห การสังเคราะห ตลอดจนการประเมินสารสนเทศที่
รวบรวมได เกิดขึ้นจากการสังเกต ประสบการณ การสะทอนคิด การใหเหตุผล หรือการสื่อสาร ซึ่งเปนแนวทางนําไปสูความ
เชื่อและการกระทํา (Wikipedia, 2560)
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2.1 กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การคิดอยางมีวิจารณญาณมีลักษณะเปนกระบวนการคิด หมายถึง การคิดที่ใชหลักการและเหตุผลมาประเมินขอมูล
สาระความรูตางๆ ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการลําดับขอมูล การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง การจัด
กลุม จัดประเภท การแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น ระบุความโนมเอียงในดานใดดานหนึ่ง บอกสาเหตุ ทํานาย
เหตุการณ ลงขอสรุปทั่วไป ตีความหมายขอมูล และสรุปสาระได (วัชรา เลาเรียนดี, 2560 : 42)
นักการศึกษาที่กลาวถึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งขอนํามากลาวไว มีดังนี้
Ennis (1985, อางในทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 151) เสนอขั้นตอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้
1) การระบุประเด็นปญหา 2) การคิดวิเคราะหขอโตแยง 3) การตั้งคําถาม 4) การพิจารณาความเชื่อถือของ
แหลงขอมูล 5) การตัดสินขอมูล 6) การใชเหตุผลเชิงนิรนัย 7) การใชเหตุผลเชิงอุปนัย 8) การตัดสิ นคุณคา 9) การให
ความหมาย คํานิยาม 10) การระบุขอสันนิษฐาน 11) การตัดสินใจและ 12) การปฏิสัมพันธกับผูอื่น
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534 อางใน ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2544: 152-153) ไดนําเสนอการพัฒนา
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณในขั้นพื้นฐาน ที่ไมจําเปนตองเปนขั้นตอนตามลําดับ แตใชเทคนิคใหผูเรียนไดผานกิจกรรม
ที่สําคัญตอไปนี้ทุกกิจกรรม คือ 1) สังเกต คือการใหผูเรียนทํากิจกรรมการรับรูแบบปรนัยจนเกิดความเขาใจ สามารถเชื่อมโยง
ความสัม พันธของสิ่งตาง ๆ จนสรุปเป นหลักฐานขอมูล 2) อธิบาย คือการใหผูเรี ยนไดแสดงความคิดเห็นในเชิง เห็นดวย
หรือไมเห็นดวยโดยใชการแสดงเหตุผล ที่เปนหลักการ กฎเกณฑ หรือหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ 3) รับฟง คือการให
ผูเรียนไดรับฟงขอวิพากษ วิจารณจากผูอื่นที่มีตอความคิดของตนเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเดิมของตนไปตามเหตุผลหรือขอมูล
4) เชื่อมโยงความสัมพันธ คือการใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตาง และความคลายคลึงของสิ่งตาง ๆ ใหสรุปจัดกลุมสิ่งที่
เปนพวกเดียวกัน หากฎเกณฑการเชื่อมโยงในลักษณะอุปมา อุปไมย 5) วิจารณ คือ การใหผูเรียนไดวิเคราะหเหตุการณ หรือ
การกระทําแลวจําแนกหาจุดเดน-จุดดอย สวนดี-สวนเสีย สวนสําคัญ-ไมสําคัญ ดวยการยกเหตุผลหรือหลักการมาประกอบการ
วิจารณ 6) สรุป คือ การใหผูเรีย นพิจารณาสวนประกอบของการกระทําหรือข อมูลตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ ยวข องแลวสรุปให
ถูกตองตรงตามหลักฐานขอมูล
สรุป การพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับ ผูเรี ยน เปนกิ จกรรมที่ สามารถดําเนิ นการได อยางเป น
ระบบตามลําดับขั้นตอนที่มีผูเสนอไว หรือการสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับทักษะการ
รับรู การจดจํา การสรางความเขาใจ รวมถึงการวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคา และการนําความรูมาใชเพื่อสรางการรับรู
ใหมหรือการแกป ญหา หากผูเรียนไดรับการพัฒนาทั กษะการคิดยอย ๆ ดังกลาวอยางครบถวนทุกทักษะในระหวางการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2.2 จุดมุงหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การคิดอยางมีวิจารญาณมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล ผานการพิจารณาปจจัยรอบ
ดานอยางกวางไกลลึกซึ้ง และผานการพิจารณากลั่นกรองไตรตรองทั้งทางดานคุณ-โทษ และคุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้นมาแลว
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 153)
2.3 องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การคิดอยางมีวิจารญาณมีองคประกอบของการคิดที่สําคัญ 7 ประการ คือ (Paul, 1993 อางในทิศนา แขม
มณี และคณะ, 2544: 58-59)
1) จุดมุงหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด ไดแก การคิดเพื่อหาแนวทางแกปญหาหรือคิดเพื่อหา
ความรู
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2) ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู เปนความสามารถระบุคําถามของปญหาตางๆ รวมทั้งระบุ
ปญหาสําคัญที่ตองการแกไขหรือคําถามสําคัญที่ตองการรูคําตอบ
3) สารสนเทศ คือ ขอมู ล ข อความรูตางๆ เพื่ อใช ประกอบการคิด ขอมูลต าง ๆ ที่ได มาควรมีความกวาง ลึ ก
ชัดเจน และมีความถูกตอง
4) ขอมูลเชิงประจักษ คือขอมูลที่ไดมานั้นตองมีความนาเชื่อถือ ชัดเจน ถูกตองและมีความเพียงพอตอการใชเปน
พื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล
5) แนวคิดอยางมีเหตุผล คือแนวคิดทั้งหลายที่อาจรวมถึง กฎ ทฤษฏี หลักการ ซึ่งจําเปนสําหรับการคิดอยางมี
เหตุผลและแนวคิดที่ไดมานั้นตอมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบ และตองเปนแนวคิดที่ถูกตองดวย
6) ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสําคัญของทักษะการคิดอยางมีเหตุผล เพราะผูคิดตองมีความสนใจในการตั้ง
ขอสันนิษฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนในการหาขอมูลมาใชในการคิดอยางมีเหตุผล
7) การนําไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบสําคัญของการคิดอยางมีเหตุผลซึ่งผูคิดตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตองมีความคิดไกล มองถึงผลที่ตามมารวมกับการนําไปใชไดหรือไมเพียงใด
ดังนั้น หากตองการประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณก็ควรพิจารณาวาในกระบวนการคิดนั้นมีองคประกอบของ
การคิดที่ สําคัญต อไปนี้ค รบถวนหรือไม เพียงใด ไดแก วัตถุป ระสงค ของการคิด การระบุป ญหาที่ตองการคํ า ตอบ มีการใช
ขอความรู ขอเท็จจริ ง มาประกอบการพิ จารณาเพีย งใด มีท ฤษฎี หลั กการ หรือแนวคิด ที่ มีเ หตุผ ลชัด เจน ตลอดจนมี ข อ
สันนิษฐาน เพื่อเปนแนวทางสํ าหรั บการหาข อมูล มาใชในการตั ดสินใจอย างมี เหตุผ ล สุ ดทายมีการคํานึงถึ งผลกระทบที่จะ
ตามมาในการนําความคิดไปใชเพียงใด
3. รูปแบบการสอนสตอรี่ไลน (Storyline Teaching Model)
รูปแบบการสอนสตอรีไลน ไดรับการคิดคนและพัฒนา โดยนักการศึกษาชาวสก็อตแลนด Steve Bell และ Sallie
Harkness เมื่อป 1965 และตอมาเปนที่นิยมแพรหลายในประเทศยุโรปและอเมริกา (วลัย พานิช, 2547: 31) รูปแบบการ
สอนสตอรีไลน เปนรูปแบบการสอนที่ใชการผูกเรื่องราวแบบละครในการนําเสนอสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู เหมาะกับ
การสอนเนื้อหาที่มีลักษณะบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาผูเรียนดานความรู ความเขาใจและเจตคติของผูเรียนใน
เรื่องที่เรียน รวมทั้งทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่น เปนตน (ทิศนา แขมมณี, 2552: 258)
3.1 หลักการของรูปแบบการสอนสตอรีไลน
รูปแบบการสอนสตอรีไลนมีหลักการที่สําคัญ (วลัย พานิช, 2547: 32) สรุปไดดังนี้
1) เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวคิดของจอหน ดิวอี้ (john Dewey) นักการศึกษาที่มีแนวคิดปรัชญาการศึกษา
แนวพิพัฒนนิยม (Progressivism) ซึ่งเชื่อวา เด็กตองมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนเรียนรูผาน
การลงมือกระทํา การเรียนรูตามปรัชญานี้ผูเรียนตองไดรับประสบการณตรงซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด ลงมือกระทํา และ
แกปญหาดวยตนเอง
2) เนนการปฏิบัติและการเสริมแรง การเรียนรูตามรูปแบบการสอนสตอรีไลน ใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนฝายรุก (active learning) กลาวคือ ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเองเพื่อสรางความรูและใชความรู ในการ
ตัดสินใจและการแกปญหา ซึ่งเปนกระบวนการที่จะชวยพัฒนาทางดานสติปญญาและทัศนคติแกผูเรียนทําใหผูเรียนรูสึกพึง
พอใจ และเห็นคุณคาของผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น อันเปนแรงเสริมใหผูเรียนอยากเรียนรูตอไป
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3) เน น การสอนที่ เ ป น การบู ร ณาการ โดยจั ด เนื้ อ หาหลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการที่ เ รี ย กว า สหวิ ท ยาการ
(Interdisciplinary) ซึ่งเชื่อมโยงสาระความรูจากวิชาตาง ๆ เชน สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ สิ่งแวดลอม
และภาษา ใหอยูภ ายใตหัวขอเรื่อง (Theme) เดียวกัน ซึ่งชวยใหสิ่งที่เรียนมีความหมายมากขึ้น
4) เนนการพั ฒนาผู เรี ยนตามศั กยภาพ โดยจัด การเรีย นรู แบบบู รณาการ ซึ่ งประกอบด วยกิจกรรมซึ่ง มีค วาม
หลากหลายของรูปแบบตามความถนัดของผูเรียนและมี ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหผูเรียนทุกคนสามารถแสดง
ความสามารถตามศักยภาพของตน
5) เนนการเรียนรูรวมกันเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางสังคมโดยจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดทํางานรวมกัน
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการทํางานคนเดียว ทํางานเปนคู ทํางานเปนกลุมยอย หรือทํางานเปนกลุมใหญพรอมกันทั้งชั้น ซึ่ง
เปนการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมตามหลักการเรียนรูแบบรวมมือ
6) เนนการตั้งคําถาม การตั้งคําถามหลักของผูสอนเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูตามรูปแบบสตอรีไลน เพราะ
คําถามจะเป นตัวนําไปสู กิจกรรมที่ ห ลากลาย เป นตัวเชื่ อมโยงการดําเนินเรื่ องใหต อเนื่ องกั นเปนลํ าดั บภายในหั วขอ เรื่ อง
เดียวกัน และการคนพบคําตอบที่สรางการเรียนรูใหกับผูเรียน
3.2 องคประกอบของรูปแบบการสอนสตอรีไลน
สตอรี ไ ลน หรื อเสนทางเดิ นเรื่ องเปนการดํ าเนิ นเรื่ องหรื อผู กเรื่ องที่ มี ความต อเนื่ อง โดยใช คํ าถามหลั ก (key
questions) เปนตัวเชื่อมโยงหรือเดินเรื่องในแตละองกหรือตอน (episode) ใหสัมพันธกัน โดยอาศัยองคประกอบในการสราง
เรื่อง ไดแก ฉากหรือสถานที่ ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณสําคัญหรือปญหาที่ตองแกไข องคประกอบของรูปแบบ
การสอนสตอรีไลนจึงใชเสนทางเดินเรื่องในการนําเสนอสิ่งเราที่เปนองคประกอบของเรื่องใหแกผูเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียน
แสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน หลักการ แนวคิด เพื่อนําไปใชในการตั้งขอสันนิษฐานสําหรับเปนแนวทางในการคนพบ
คําตอบของป ญหาที่ เ กิด ขึ้นอย างมี เหตุ ผล และนํ าไปใชใ นการแก ปญ หาหรื อตัด สินใจอยางรอบคอบ ในการสรางเส นทาง
เดินเรื่องจึงตองระบุรายละเอียดขององคประกอบของเรื่อง ดังนี้ (วลัย พานิช, 2547: 42-43)
1) การจัดฉาก (setting the scene) เปนการระบุเวลา สถานที่ สิ่งแวดลอมตางๆ
2) มีตัวละคร (character) ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับฉาก
3) การดําเนินชีวิต (way of life) เปนการดําเนินชีวิตหรือเรื่องราวของตัวละคร
4) เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น หรือปญหาที่ตองแกไข (events, incidents or real problems to be
solved) เพื่อหาขอสรุปหรือคําตอบของปญหา
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ฉาก

องกที่ 1
คําถาม : ที่ไหน

ตัวละคร

องกที่ 2
คําถาม : ใคร

การดําเนินชีวิต

องกที่ 3
คําถาม : ทําอะไร

เหตุการณ /
ปญหาที่เกิดขึ้น

องกที่ 4
คําถาม : เกิดอะไร /
แกปญหาไดอยางไร

แผนภาพที่ 1 แสดงองคประกอบและเสนทางเดินเรื่อง (topic line)
ที่มา: ดัดแปลงจากวลัย พานิช, 2547: 35
3.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนสตอรีไลน
จากการศึกษารูปแบบการสอนสตอรีไลน ผูเขียนขอนําเสนอขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบสตอรีไลน โดยในแตละองกหรือตอน (episode) จะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนพื้นฐานของการ
สอน คือ ขั้นนํา ขั้นเรียนรู ขั้นสรุป และขั้นนําเสนอผลงานและประเมินผล ในแตละขั้นมีจุดประสงคการเรียนรูและการใช
ทักษะการคิดที่สงเสริมและพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้
ขั้นนํา มีจุดประสงคเพื่อจุดประกายความสนใจในการเรียนรู โดยครูทบทวนความรูและประสบการณเดิมในเรื่องที่
เกี่ยวของกับคําถามสําคัญ และตั้งคําถามสําคัญเพื่อกระตุนการเรียนรู
ขั้นเรียนรู มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เปนการแสวงหาความรู ขอเท็จจริง ขอมูล ตลอดจนแนวคิด
หรือหลักการที่นํามาใชในการวิเคราะห เปรียบเทียบ จัดกลุมและสรุปขอมูลโดยวิธีอุปนัยที่จะนําไปใชในการตอบขอสันนิษฐาน
ของคําถามสําคัญ โดยผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขอเท็จจริงที่แสวงหามาไดจนเปนที่พอใจของกลุม
ขั้นสรุป มีจุดประสงคเพื่อสรางความรู หรือนําเสนอคําตอบของคําถามสําคัญหรือปญหาที่กําหนด โดยกระบวนการ
คิดไตรตรองอยางรอบคอบทั้งขอดี ขอเสียและผลกระทบตาง ๆ ผานการแสดงความคิดเห็นวิพากษ วิจารณ ของสมาชิกใน
กลุมจนไดผลงานหรือขอสรุปซึ่งเปนที่พอใจของกลุม
ขั้นนําเสนอผลงานและประเมินผล มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนไดนําเสนอผลงาน ซึ่งเปนผลของการตัดสินใจเลื อก
หรือการแสดงพฤติ กรรมของผูบ ริโ ภคในประเด็นต าง ๆ ที่ เป นคํ าถามสําคั ญในตอนนั้น และรับ ฟงความคิ ดเห็นที่เ ปนการ
ประเมินผลงานจากสมาชิกนอกกลุม สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานหรือชิ้นงานของกลุมใหดีขึ้น
4. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน
บทความนี้ไดนํารูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลนโดย วลัย พานิช (2547: 43) ซึ่งมีองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู 7 องคประกอบมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
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การผูกเรื่องหรือการ
คําถามหลัก
ดําเนินการ

กิจกรรม
การเรียนรู

ลักษณะ
การจัดชั้นเรียน

สื่อ /
แหลงเรียนรู

ผลงาน

การ
ประเมินผล

แผนภาพที่ 2 รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน
ที่มา: วลัย พานิช, 2547: 43
ชองที่ 1 การผูกเรื่องหรือการดําเนินเรื่อง (storyline topic) เปนขั้นตอนหรือลําดับหัวเรื่องของเรื่องที่จะ
เรียน ซึ่งแบงออกเปนขั้นตอนหรือเปนขอและจะเปนตัวกําหนดฉาก (episode) ซึ่งจะมีอยางนอย 4 ฉาก
ชองที่ 2 คําถามหลัก (key questions) เปนคําถามหลักหรือคําถามสําคัญซึ่งเปนปญหาที่ตองการคนหา
คําตอบ
ชองที่ 3 กิจกรรม (activities) เปนกิจกรรมที่นําไปสูการคนพบคําตอบของคําถามหลักหรือคําถามสําคัญ
ชองที่ 4 ลักษณะการจัดการชั้นเรียน (class organization) เปนการระบุขอมูลเกี่ยวกับกับการแบงกลุม
นักเรียนเพื่อทํากิจกรรมในชองที่ 3 ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของงานที่ทํา การจัดกลุมมีหลายรูปแบบ เชน การทํางานคนเดียว การ
ทํางานเปนคู การทํางานเปนกลุมยอย กลุมละ 4–6 คน หรือทํางานเปนกลุมใหญทั้งชั้นเรียน
ชองที่ 5 สื่อการการสอน / แหลงเรียนรู (resources) เปนการระบุสื่อ วัสดุ อุปกรณหรือแหลงเรียนรูที่
จะใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ช องที่ 6 ผลงานของนั กเรี ย น (outcomes) เป นการระบุ ผ ลงาน ชิ้ นงานของผู เ รี ย นซึ่ ง เกิ ด การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู เปนประโยชนตอการวัดและประเมินผล
ชองที่ 7 การประเมินผล (evaluation) เปนการระบุแนวทางในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนซึ่ง
จะมีความสัมพันธกับชองที่ 6
5. แผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภคกับการเลือกซื้อสินคาที่ไมเปนพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การผูกเรื่อง
หรือการ
คําถามหลัก
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. แหลงผลิต - สภาพของ
- นักเรียนเขากลุมยอย
และแหลง
แหลงผลิต/
ตามลักษณะของแหลงผลิต
จําหนายสินคา แหลงจําหนาย แหลงจําหนายสินคาใน
ในชุมชน เชน
สินคาในชุมชน ชุมชน
สวนผัก สวน
เปนอยางไร
- รวบรวมขอมูลสภาพของ
ผลไม ตลาด - นักเรียนซื้อ
แหลงจําหนายสินคาใน
สด ซุปเปอร
สินคาประเภท ชุมชน
มารเก็ต
ใดจากแหลง
- รวบรวมรายการสินคาที่
รานคาปลีก
ผลิต/ แหลง
ผลิตและจําหนายจากแหลง
หางสรรพจําหนายสินคา ผลิตและจําหนายสินคาใน
สินคา
ในชุมชน
ชุมชน

ลักษณะ
สื่อ /
การจัดชั้น
แหลงเรียนรู
เรียน
แบงกลุมยอย - กระดาษ
ประกอบดวย
โปสเตอรสี
สมาชิกกลุมละ ตางๆ
4-6 คน
- กลอง
ถายภาพ
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ผลงาน
นําเสนอสภาพ
และรายการ
สินคาจาก
แหลงผลิตและ
แหลงจําหนาย
สินคาในชุมชน

การ
ประเมินผล
ตรวจผลงาน
และสังเกต
ทักษะการคิด
ที่เปนพื้นฐาน
ของการคิด
อยางมี
วิจารณญาณ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

การผูกเรื่อง
หรือการ
ดําเนินการ
2. - ผูผลิต/ผู
จําหนาย
สินคา
- ผูซื้อ/
ผูบริโภค

3. วิถีชีวิต

คําถามหลัก

กิจกรรม

- ผูผลิตและผู
- นักเรียนสํารวจสินคาบาง
จําหนายสินคา ประเภทในชุมชนที่สนใจ
ในชุมชนมี
และหาขอมูลเกี่ยวกับการ
ความสัมพันธ
ผลิตและการจําหนายสินคา
เกี่ยวของ
ของผูผลิตและผูจําหนาย
อยางไร
สินคาประเภทนั้นในชุมชน
- เทคนิควิธีการ - ศึกษาเทคนิควิธีการที่
สงเสริมการ
ผูผลิต ผูจ ําหนายสงเสริม
ขายของผูผ ลิต
การขายของสินคานั้น
ผูจําหนาย
สินคาแตละ
ประเภท เปน
อยางไร

- นักเรียนมี
วิธีการเลือกซื้อ
สินคาที่
ตองการใน
ชีวิตประจําวัน
อยางไร
- นักเรียนมี
หลักการในการ
ใชจายเงินใน
ชีวิตประจําวัน
อยางไร
4. เหตุการณที่ - ปญหาที่พบ
เกิดขึ้น
เกี่ยวกับ
คุณภาพของ
สินคา เชน
การใชสารฟอก
สี การใชยาฆา
แมลง การใช
สารฟอรมาลีน
ในพืช ผัก

- นักเรียนรวบรวมวิธีการ
หลักการที่ใชในการเลือกซื้อ
สินคาประเภทตาง ๆ ที่ใช
ในชีวิตประจําวัน
- นักเรียนเขียนบันทึกแสดง
คาใชจายในชีวิตประจําวัน
ของตนเอง และวิเคราะห
คาใชจายวามีสัดสวนของ
การใชจายในเรื่องใด เปน
อยางไร

ลักษณะ
สื่อ /
การจัดชั้น
ผลงาน
แหลงเรียนรู
เรียน
แบงกลุมยอย - แหลงผลิต - รายงาน
ประกอบดวย
และ
กระบวนการ
สมาชิกกลุมละ จําหนาย
ผลิต การ
4-6 คน
สินคาใน
จําหนายและ
ชุมชน
เทคนิคการ
- เครื่องมือ
สงเสริมการ
ในการ
ขายสินคา
สํารวจเชน - การนําเสนอ
แบบสอบถาม ผลงาน

การ
ประเมินผล
ตรวจผลงาน
และสังเกต
ทักษะการคิด
ที่เปนพื้นฐาน
ของการคิด
อยางมี
วิจารณญาณ

แบบสัมภาษณ
- ตัวอยาง

แบงกลุมยอย
ประกอบดวย
สมาชิกกลุมละ
4-6 คน

- สํารวจตลาด ศึกษาปญหา - แบงกลุมยอย
ที่พบจริงในชุมชน
ประกอบดวย
- ศึกษาปญหาจากขาวในหนา สมาชิกกลุม
หนังสือพิมพ และเจาหนาที่ ละ 4-6 คน
ที่รับผิดชอบปญหาในชุมชน - สมาชิกใน
- เชิญวิทยากรจากทองถิ่นมา ก ลุ ม จั บ คู
ใหความรู
ศึกษาปญหาใน
- จัดกลุมยอยอภิปรายและ
ชุมชน คูละ
เสนอแนวทางในการ
1 ปญหา

สินคา
- บรรจุภัณฑ
- ฉลากสินคา
- สื่อโฆษณา
- หองสมุด
-แหลงขอมูล
ออนไลน
- ตัวอยาง
สินคา
- บรรจุภัณฑ
- ฉลากสินคา
- สื่อโฆษณา
- แบบบันทึก
การใชจาย
ประจําวัน
- แบบสํารวจ
ปญหา
- วัสดุใน
การจัด
นิทรรศการ
- แหลงผลิต
และแหลง
จําหนาย
สินคาใน

- รายงานการ
เลือกซื้อ
สินคา
- รายงานการ
ใชจายเงินใน
ชีวิตประจําวัน
- การนําเสนอ
ผลงาน

ตรวจผลงาน
แ ล ะ สั ง เ ก ต
ทั กษะการคิ ด
ที่ เ ป นพื้ น ฐาน
ข อ ง ก า ร คิ ด
อ ย า ง มี
วิจารณญาณ

การแสดง
นิทรรศการ
เรื่อง “ผูบริโภค
กับการเลือกซื้อ
สินคาที่ไมเปน
พิษและเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม”

ตรวจผลงาน
และสังเกต
ทักษะการคิด
ที่เปนพื้นฐาน
ของการคิด
อยางมี
วิจารณญาณ,
และทักษะที่
สําคัญอื่น ๆ:
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การผูกเรื่อง
หรือการ
ดําเนินการ

คําถามหลัก

กิจกรรม

ผลไม และ
แกปญหา
เนื้อสัตว มี
- นําเสนอผลงานการศึกษา
ผลกระทบ
สํารวจในรูปของนิทรรศการ
อยางไรตอ
คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม
นักเรียนจะ
แกปญหา
เหลานี้อยางไร

ลักษณะ
การจัดชั้น
เรียน
- ให นร.ทั้งชั้น
รวมกันจัด
นิทรรศการ
โดยแบง
บทบาท
หนาที่ของ
สมาชิกตาม
ศักยภาพ
อยางทั่วถึง

สื่อ /
แหลงเรียนรู
ชุมชน
- ตัวอยาง
สินคาที่มี
ปญหา

การ
ประเมินผล

ผลงาน

ทักษะการ
ทํางานเปน
กลุมแบบ
รวมมือ,
ทักษะการ
สื่อสาร,ทักษะ
การใช
สารสนเทศ
เปนตน

6. บทสรุป
รูปแบบการสอนสตอรีไลนเป นการสอนที่ใช การผูกเรื่องราวแบบละครในการนําเสนอสาระที่ตองการใหผูเรียนได
เรียนรู รูปแบบการสอนนี้เหมาะกับ การสอนเนื้อหาที่มีลักษณะบูรณาการ วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนสตอรีไลนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนดานความรู ความเขาใจและเจตคติ รวมถึงทักษะการคิด และทักษะอื่น ๆ บทความนี้ไดนําเสนอการสอดแทรก
เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดที่สงเสริมการคิดแบบวิจารณญาณเขาไปในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนสตอรี ไลน เพื่อนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชในการจัดการเรี ยนรูเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับนักเรีย น
ระดับประถมศึกษาซึ่งเปนผูบริโภควัยเยาวใหสามารถตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน และนําเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภคกับการเลือกซื้อสินคาที่ไมเปน
พิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาไทย
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วัตถุประสงคในการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษาซึ่งเปนรูปแบบที่ผสมผสานแนวการสอน
ภาษาแบบองครวมและแนวการสอนแบบแจกลูก ผสมคํา นักเรียนที่เขารวมการทดลองเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ของโรงเรียนวัดไผลอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 85 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการ
จัด การเรียนรูภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา จํานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบความเขาใจดานการอาน
3) แบบทดสอบหลักภาษาไทย และ 4) แบบทดสอบการเขียนนิทาน วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานการอาน รอยละ 73.89 และการเขียน
รอยละ 78.56 .อยูในระดับดี เมื่อพิจารณารอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนผานเกณฑ
ที่กําหนดไวรอยละ 70 พบวามีนักเรี ยนผานเกณฑการอานคิดเปนรอยละ 70.59. และผานเกณฑการเขียน คิดเป นรอยละ
75.29 ของจํานนวนนักเรียนทั้งหมด
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ภาษา การอาน การเขียน รูปแบบการสอนภาษาไทย
Abstract
The objective of this research was to develop achievement of Thai language reading and writing
of second- grade students by using the Teaching Model of Creating, Supplementing and Accumulating
Language Experience based on whole language and phonic-based approaches. Eighty five second-grade
students at Pailom School, Muang district, Nakhonprathom province were tested after learning with this
model. The research instruments were 1) 4 lesson plans, 2) the tests of comprehension reading, 3) Thai
language usage test and 4) story-writing test. The data were analyzed by using percentage, μ (mu) and σ
(sigma). The results of this research showed that after learning the students’ achievement scores of
reading and writing were 73.89 % and 78.56 % at the good level. In addition 70.59% and 75.29% of
students had the achievement score of reading and writing at the set-criteria score of 70%.
Keywords: language achievement, reading, writing, Thai language teaching model
1752 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

1. บทนํา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่มีความรูและเปนบุคคลพรอมเรียนรู ดังนั้นทักษะที่
สําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3R และ 7C 3R ในที่นี้ ก็คือ Reading (การอาน)
Writing (การเขียน) และ Arithmetics (คิดเลขเปน) (วิจารณ พานิช, 2555: 18-19) จะเห็นวาการอานและการเขียนเปน
ทักษะที่สําคัญซึ่งจะตองเรงพัฒนาเพื่อใหเยาวชนไทยมีความพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนโลกของการ
สื่อสารที่ตองอาศัยการอานและการเขียนเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร และความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงตางใหความสําคัญกับการพัฒนาการอานและการเขียนของผูเรียน
แนวทางการสอนใหนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาไทยสามารถอาน-เขียนได ที่นํามาใชในประเทศไทย คือ แนวการสอน
ภาษาแบบดั้งเดิมที่เริ่มจากการสอนองคประกอบยอยของภาษา ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกด เพื่อใหนักเรียน
ใชเปนองคประกอบในการสะกดคําดวยวิธีการแจกลูกคําและผันอักษร เมื่อนักเรียนสามารถอานคําได จึงใชความรูจากคําที่
อานไดไปเรียนรูประโยค ขอความและเรื่องราว การสอนแบบดั้งเดิมนี้เชื่อวาการอานมีลําดับขั้นตอนแนนอน เริ่มจากการอาน
ออก หรือการถอดสัญลักษณออกเปนเสียงที่ถูกตองจากนั้นจึงฝกใหอานได คือการเขาใจความหมาย และอานเปน คือการใช
ประโยชนจากการอาน (บันลือ พฤกษะวัน, 2542) เรียกแนวการสอนอานในลักษณะนี้วาการสอนสะกดคําโดยใชหนวยเสียง
เป นฐาน (Phonic-based Approach) อี กแนวทางหนึ่ งคื อการสอนภาษาไทยแบบมุง ประสบการณ ภ าษาโดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ไดนํามาเผยแพรใหโรงเรียนในสังกัดนําไปใช ตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา
การสอนภาษาไทยแบบมุ ง ประสบการณ ภ าษาเป น แนวการสอนที่ จัด อยู ใ นแนวการสอนภาษาแบบองค ร วม (Whole
Language Approach) ซึ่งเนนการอานอยางมีความหมายจากสื่อการอานในชีวิตประจําวัน และพัฒ นาจากการอานสูการ
เขียน อยางไรก็ตามแนวการสอนใหนักเรียนอาน-เขียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของทั่วโลกในปจจุบันวามีประสิทธิภาพ คือแนวการ
สอนภาษาแบบสมดุ ล (Balance Language Approach) ที่ ผ สมผสานแนวการสอนทั้ ง สองแนวทางนี้ เ ขาด วยกั นอย าง
เหมาะสม (Steinberg, 1998 quated in Soderman et al, 1999: 22) ในสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมการสอนอานแบบภาษา
สมดุลที่ชื่อวา RTW (Reading their Way) ซึ่งพัฒนาขึ้นใชในโรงเรียนของชุมชนเมือง Augusta มลรัฐเวอรจิเนีย ที่เริ่มตั้งแต
ระดับอนุบาลศึกษา และเกรด 1 จนถึงเกรด 12 เปนโปรแกรมการสอนอานที่จัดเวลาอยางเพียงพอแกการฝกฝนทักษะทั้งการ
อานและการเขียนดวยกิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล จากการศึกษาพบวาเมื่อ
สิ้นปการศึกษาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ภาษาในภาพรวมดีขึ้น (Donat, 2006: 307) สําหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนอาน-เขียน ที่ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่ม
เรียน เมื่อป พ.ศ. 2543 คณะนักวิจัยในโครงการไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
โดยผสมผสานขอดีของแนวการสอนภาษาทั้งสองแนวทางไวในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และไดนํารูปแบบการสอนนี้
ไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การจั ดการเรีย นการสอนตามรูปแบบการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ นสามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ภ าษาไทย ทั้ ง ด า นการอ านออก ความเข า ใจในการอ า นและการเขี ย น ตลอดจน
ความสามารถในการคิดและนิสัยรักการอาน ของนักเรียนใหสูงขึ้นกวากอนเรียนและสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยการสอน
ปกติในโรงเรียน (สมจิต จันทรฉายและคณะ, 2544)
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ดานภาษาของ
โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) (2559) ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยเปนอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพครู
พบวาไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 48.21 อยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ นอกจากนี้ จากการสังเกตสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 พบวา นักเรียนอานหนังสือจากหนังสือแบบเรียนเปนหลัก การ
ฝกอ านจากสื่อการอานอื่น ๆ ที่นักเรี ยนในวั ยนี้ สนใจ เชน นิ ทาน เพลง คํากลอน หนั งสือประเภทสาระนารูต าง ๆ มี นอย
กิจกรรมการฝกเขียนไมหลากหลาย โดยเฉพาะการฝกเขียนใหนักเรียนไดถายทอดเรื่องราวอยางอิสระตามความคิดสรางสรรค
หรือการเขียนตามความสนใจของผูเรียนมีอยูนอยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาไทย
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โดย วั ช ราภรณ วั ต รสุ ข (2559) ดั ง นั้นผู วิจัย จึ ง มี ความสนใจที่ จะนํ ารู ป แบบการสอนภาษาไทยแบบสร าง เสริ ม สะสม
ประสบการณภ าษาไปใช เพื่ อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ การอานและการเขีย นของนักเรีย นในระดับ ชั้นประถมศึกษาป ที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรีย นรูใ นกระบวนการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสม
ประสบการณภาษาที่มีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่เรียนในรายวิชาการศึกษาเอกเทศ
และนักศึกษาฝกสอนที่ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนรวมกันดําเนินการภายใตการนิเทศของผูวิจัย ซึ่งประโยชนจาก
การวิ จัยนี้ นอกจากจะพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ข องนั กเรี ย นตามวั ต ถุป ระสงค ข องรู ป แบบการสอนนี้ แ ลว ยัง ไดข อความรู ใ นการ
เสนอแนะแนวทางการจั ด การเรี ย นรู ต ามรู ป แบบการสอนภาษาไทยแบบสร า ง เสริ ม สะสมประสบการณ ภ าษาให มี
ประสิทธิภาพในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ภาษาไทยดานการอานและการเขียนของนั กเรี ยนระดั บชั้ นประถมศึ กษาปที่ 2 ในโรงเรีย น
วัดไผลอมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 หลังเรียนผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนของนักเรียนอยูในระดับดี (มีคะแนนเฉลี่ยการอานและ
การเขียนรอยละ 70)
3.2 หลังเรียนนักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนอยูในระดับดี (มี
คะแนนการอานและการเขียนผานเกณฑรอยละ 70)
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 รูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสรางเสริมสะสมประสบการณภาษา
รูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา เปนรูปแบบการสอนที่สมจิต จันทรฉายและ
คณะ (2544) ไดพัฒนาขึ้นสําหรับเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหเด็กที่เริ่มเรียนภาษามีผลสัมฤทธิ์ในการอานและการ
เขียน โดยนําหลักการสําคัญที่เปนจุดเดนของแนวการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกประสมคําและภาษาแบบองครวมมากําหนด
เปนหลักการของรูปแบบ คือ 1) พัฒนาทักษะภาษาอยางบูรณาการเริ่มจากการฟงสูการพูด และการอานสูการเขียน 2) ภาษา
เปนเครื่องมือในการคิดและสื่อความหมาย ดังนั้นการพัฒนาทักษะทางภาษาจะใชเนื้อหาสาระที่นักเรียนสนใจและสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมของนักเรียน 3) ฝกหลักการอานสะกดคําและผันอักษรใหนักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถอานคําใหมไดดวยตนเอง
4) การรับรูและการถายทอดสารจะมีประสิทธิภาพเมื่อบุคคลมีความตั้งใจ มีความรูเดิม มีการจัดโครงสรางของสารเปนอยางดี
5) กิ จกรรมการเรี ย นรู ภ าษาควรตอบสนองความสามารถทางสติ ป ญ ญาที่ แ ตกต า งกั นของบุ ค คล จึ ง ควรจั ด กิ จกรรมที่
หลากหลายตอบสนองความถนั ด ของสมองซี กซ ายและซี กขวาอย างสมดุ ล 6) ในการเรี ย นรู ค วรสร างแรงจู ง ใจ กระตุ น
ประสบการณเดิม และการสะสมประสบการณทางภาษา 7) สิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูภาษาและการ
พัฒนานิสัยรักการอาน จึงควรใหผูเรียนคุนเคยกับหนังสือและสื่อการอานตาง ๆ การสรางบรรยากาศการเรีย นรูที่อิสระ ผอน
คลาย และมีปฏิสัมพันธทางบวกระหวางครูและนักเรียน 8) บทบาทของครูคือตัวแบบการใชภาษาที่ถูกตองและผูมีนิสัยรักการ
อาน ครูมีหนาที่ชี้แนะและชวยเหลือการเรียนรูภาษาใหกับนักเรียน รูปแบบการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณ
ภาษาใชห นังสือประเภทตาง ๆ เปนสื่ อการอาน เพื่ อให นักเรี ยนไดพัฒ นาผลสัมฤทธิ์การอาน-เขี ยนดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่
สงเสริมทักษะการฟงสูการพูด และการอานสูการเขียน ตามขั้นตอนของรูปแบบการสอนที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1) ขั้นสรางประสบการณกอนอาน เปนขั้นเตรียมความพรอมในการอาน เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณที่เปน
พื้นฐานในการอาน ไดแก ความรูเกี่ยวกับหนังสือ ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่อผูเขียน ภาพประกอบ สารบัญ ปกหนา ปกหลัง
การเปดหนังสือ การสรางประสบการณของเรื่องที่อาน จากการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบของเรื่อง ไดแก ตัวละคร สถานที่ เหตุการณที่เกิดขึ้น การคาดเดาเรื่อง และการอานหนังสือใหฟง
2) ขั้นสรางประสบการณการอาน เปนขั้นพัฒนาทักษะการอานและสรางความเขาใจในเรื่องที่อาน ดวยกิจกรรมที่
ครูและนักเรียนอานเรื่องรวมกัน และใหนักเรียนฝกอาน การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน การใหนักเรียนเลาเรื่องยอนกลับ การ
แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่อาน เปนตน เพื่อใหนักเรียนจําเรื่องไดและมีความเขาใจจากการอาน
3) ขั้นสรางเสริมทักษะทางภาษา เปนขั้นเรียนรูหลักภาษา ไดแก การอานสะกดคําดวยการวิธีการแจกลูกคําและ
ผันอักษร การฝกทักษะดานการฟง-ดู พูด และอาน ดวยกิจกรรมตาง ๆ
4) ขั้นสรางผลงานตามความสนใจ เปนขั้นที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเขียนอยางหลากหลาย เพื่อนําความรู
เกี่ยวกับภาษาไปใชในการสื่อสาร และถายทอดความคิดของตนตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค
4.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน
4.3 ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่วัดไดจากแบบทดสอบหลักภาษาไทย และแบบ
ประเมินการเขียนนิทานรวมกัน
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตการวิจัย
5.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดไผลอม ซึ่งศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 หอง รวม 85 คน
5.1.2 ตัวแปร ประกอบดวย
1) ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอาน และการเขียน
5.1.3 ระยะเวลาในการทําวิจัย ใชเวลาสอน 4 สัปดาห ๆ ละ 1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 4 แผน
5.1.4 เนื้อหาที่สอน ใชหนังสือนิทานเปนสื่อการอาน แผนละ 1 เลม แตละหองใชนิทาน 4 เรื่อง 3 เรื่องแรก
ใชนิทานชุดราชากะฤาษี โดย ปรีดา ปญญาจันทร (2545) เลมที่ 1-3 ซึ่ งแตละเลม นอกจากสาระในนิทานแล วยังแฝงการ
เรียนรูการสะกดคํา ดังนี้ เลมที่ 1 ตอนคาถาดี เรียนรูคําที่สะกดดวยสระเดี่ยว เลมที่ 2 ตอนฤาษีเหาะ เรียนรูคําที่สะกดดวย
สระผสม เลมที่ 3 ตอนคาถาฤาษี เรียนรูคําที่มีตัวสะกด สําหรับนิทานเรื่องที่ 4 แตละหองเลือกนิทานที่นักเรียนชอบมาหองละ
1 เรื่ อง จั ด ทํ าเป นหนั ง สื อเล ม ใหญ นํามาใช ส อน นิ ท านที ใ ช ได แ ก กบกั บ หนู โดย คธาวุ ฒิ เกนุ ย (2555) นอนแล วนะ
พระจันทร โดย สุภลักษณ พูนสินบูรณะกุล (2555) และ ปูยักษอยากสวย โดย ชัยพร พานิชรุทติวงศ (2555)
5.2 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือการวิจัย
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนตามรูปแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา จํานวน
4 แผน แหลงขอมูลที่นํามาใชในการเขียนแผนไดจากเอกสารตอไปนี้ แนวการสอนของรูปแบบ หลักการสอนสะกดคํา แจกลูก
ภาษาไทย การจัดกิจกรรมการอานและการเขียน สื่อการสอนภาษาไทย จากนั้นนําแผนการสอนที่เขียนขึ้นใหอาจารยนิเทศก
เปนผูตรวจและนําแผนไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แผนการสอนที่นําไปใชสอนมีสาระทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่
จุดประสงค
1. ส ร า ง 1 . บ อก ส ว นป ร ะ กอ บ ข อ ง
ประสบการณ หนังสือได
กอนอาน
2. บอกองคประกอบของนิทาน
ได
3. สนทนาประสบการณ ที่
เกี่ยวของกับนิทานที่อานได
3. อานและบอกความหมาย
ของคําศัพทในนิทานได

กิจกรรมการเรียนรู
1.ครู แ นะนํ า ส ว นประกอบ
ของหนังสือ
2. ครู แ ละนั กเรี ย นสนทนา
เกี่ ย วกั บ ชื่ อเรื่ อง ตั วละคร
ฉาก/ภาพประกอบเรื่อง
3 . นั ก เ รี ย น ร ว ม ส น ท น า
แลกเปลี่ ย นประสบการณ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่อาน
4. ครูอานนิทานใหฟง
5. นั กเรี ย นทํ ากิ จกรรมทาง
ภ า ษ า เ พื่ อ รู จั ก คํ า แ ล ะ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า ที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่อาน
2.
ส ร าง 1.อานออกเสียงนิทานได
1.อานหนังสือรวมกัน
ประสบการณ 2.ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 2. ฝกอานรวมกัน
การอาน
3. เลาเรื่องยอนกลับได
3. ตอบคําถามในเรื่องที่อาน
4. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ 4. เรีย งลําดับ ภาพประกอบ
อานได
นิทาน
5.แ ข ง ขั น เ ล า นิ ท า นจ า ก
ภาพประกอบนิทาน
6. แสดงบทบาทสมมติของ
ตัวละครในนิทาน

สื่อการเรียนรู
การประเมิน
- หนังสือนิทาน
- การฟ ง การดู
- บัตรคํา บัตรภาพ
การพูดสื่อสาร
- เกมพัฒนาทักษะการ
จํ า รู ป คํ า แ ล ะ
ความหมาย เช น เกม
ทายคํ า เกมฝ กสะกด
คํา เกมตอคํา เกมจับคู
ภาพกับคํา เปนตน

- หนั ง สื อ นิ ท านเล ม
ใหญ
- คําถาม
- ภาพประกอบนิทาน
- หุนมือตัวละคร

- การอ า นออก
เสียง
- การเลาเรื่อง
- ความเขาใจใน
สิ่ ง ที่ อ าน ( กา ร
ลําดั บเหตุการณ
ก า ร ส รุ ป แ ล ะ
บอกขอคิดที่ได)

3. สรางเสริม 1. บอกชื่ อ พยั ญ ชนะ สระ
ทั ก ษ ะ ท า ง วรรณยุ กต ตั วสะกด และออก
ภาษา
เสียงไดถูกตอง
2.สะกดคําที่สะกดดวยสระเดี่ยว
เสี ยงยาวและสระเดี่ย วเสีย งสั้ น
ได
3.สะกดคําที่สะกดดวยสระผสม
เสียงยาวและสระผสมเสียงสั้นได
4. ผันคําตามเสียงวรรณยุกตทั้ง
พยัญชนะเสียงกลาง สูงและต่ํา
5. อานและเขียนคําที่สะกดดวย
มาตราตัวสะกดได

- ตารางแจกลูกคํา
- กระดานผสมคํา
- ซองเลื่อนบัตรผสมคํา
- เพลงพยัญชนะ สระ
ว ร ร ณ ยุ ก ต แ ล ะ
ตัวสะกด
- แบบฝ ก ทั ก ษะการ
อ านส ะ กด คํ า แ ล ะ
เขียนคํา
- ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
รางกายประกอบเพลง

- การอ านสะกด
คํา แจกลูก
- การอานคําใหม
- การเ ขี ย นคํ า
ใหม
-การอ า น-เขี ย น
คําและประโยค

1. สอนการอานสะกดคําและ
แจกลู ก คํ า ที่ ผ สมด ว ยสระ
เดี่ยวเสียงยาว และสระเดี่ยว
เสียงสั้น
2.สอนการอานสะกดคําและ
แ จ ก ลู ก คํ า ที่ ผ ส ม ด ว ย
ส ร ะ ผ ส ม เ สี ย ง ย า ว แ ล ะ
สระผสมเสียงสั้น
3. ผันคําตามเสียงวรรณยุกต
ดวยพยัญชนะเสียงกลาง สู ง
และต่ํา
4. อานและเขี ยนคําที่ส ะกด
ดวยมาตราตัวสะกด
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ขั้นที่
จุดประสงค
4.
ส ร าง 1 . เ ขี ย นถ า ย ท อ ด ค ว า ม คิ ด
ผ ล ง าน ต า ม ประสบการณ เรื่ อ งราวและ
ความสนใจ
ความรู สึ กของตนให ผูอื่ นเข าใจ
ได
2. เขีย นนิทานเลียนแบบเรื่องที่
อานได
3. เขี ย นนิ ท านตามความคิ ด
สรางสรรคได

กิจกรรมการเรียนรู
1.กิ จกรรมฝ กการเขี ย นคํ า/
ประโยค/ข อ ความต า ง ๆ
อยางหลากหลาย เชน คาถา
ของฤาษี อาหารที่ชอบ กีฬา
ที่ชอบ สัตวที่ชอบ การเขียน
วิ ธี ก าร ขั้ น ตอนการทํ างาน
เชน วิธีทําปูอบ วิธีลางมือ
2. การเขียนบรรยายภาพ
3.การทําหนังสือเลมเล็ก เชน
สั ต ว ก ล า ง วั น แ ล ะ สั ต ว
กลางคืน
4. การเขี ยนนิท านประกอบ
ภาพ

สื่อการเรียนรู
วัสดุ อุปกรณการเขียน
ไดแ ก กระดาษ ดินสอ
สีไม สีเทียน
วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารทํ า
ห นั ง สื อ ไ ด แ ก
กร ะ ด าษ ป กที่ เ จา ะ
กระดาษ เครื่ องเจาะ
กระดาษ ห วงร อ ยสั น
หนังสือ เปนตน

การประเมิน
- การเขี ย นเพื่ อ
ถ า ย ท อ ด แ ล ะ
สื่อสารตามความ
ต อง การ อย า ง
อิ ส ร ะ แ ล ะ
สรางสรรค

5.2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก
1) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน สรางเปนแบบเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน
ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ เพื่อทดสอบความรูและความเขาใจในเรื่องที่อาน นําแบบทดสอบนี้ไปใหอาจารยผูสอน
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอกระทงคําถามและจุดมุงหมายของ
คําถาม และนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) พบวา มีคา IOC
ระหวาง 0.66-1.00 แสดงวาแบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา นําแบบทดสอบนี้ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 โรงเรียนวัด ไผลอม ที่ไมใ ชกลุมตั วอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ พบวา มี คาความยาก- งาย อยู
ระหวาง 0.65-0.87 มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.24-0.64 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.779
2) แบบทดสอบหลักภาษาไทย เกี่ยวกับการสะกดคําและแจกลูก สรางเปนแบบเลือกตอบมี 3 ตัวเลือก
จํานวน 10 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.66-1.00 มีคาความยาก- งาย อยูระหวาง 0.65-0.84 และมีคาอํานาจจําแนก อยู
ระหวาง 0.26-0.45 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.678
3) แบบประเมินการเขียนนิทาน เปนแบบประเมินแบบรูบริก ใชประเมินคุณภาพขององคประกอบการ
เขียนนิทาน ในดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก องคประกอบของหนังสือนิทาน ความถูกตองของการเขียน และความคิดสรางสรรค
แต ล ะด านแบ ง มาตราส วนการประเมิ นค าเป น 4 ระดั บ มี ค าความเชื่ อมั่ นระหว างผู ประเมิน 2 คน โดยมี ค าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธที่วิเคราะหดวยสถิติ Pearson Product moment correlation เทากับ 0.765
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 แบบแผนการทดลอง เปนรูปแบบการทดลองแบบกอนการทดลอง (pre-experimental design) แบบ
การศึกษารายกรณี ( one-shot case study) (วิไลพร วรจิตตานนท, 2549: 94) มีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอน
ใหกับผูเรียน และทดสอบหลังเรียน
5.3.2 การดํ าเนินการทดลอง นักเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 2 ไดรั บการจั ดการเรีย นรู ดวยรู ปแบบการสอน
ภาษาไทยแบบสรางเสริมสะสมประสบการณภาษา จํานวน 4 แผน ใชเวลา 4 สัปดาห หลังจากนั้นนักเรียนไดรับการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน แบบทดสอบหลักภาษาไทย และแบบประเมินการเขียนนิทาน
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5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 ผลสัมฤทธิ์ดานการอานของนักเรียน วิเคราะหไดจากคะแนนเฉลี่ยรอยละจากแบบทดสอบดานการอานของ
นักเรียนทุกคนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 และวิเคราะหคารอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนดานการอานตามเกณฑรอยละ 70
5.4.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนของนักเรียน วิเคราะหไดจากคะแนนเฉลี่ยรอยละจากแบบทดสอบหลักภาษาไทยและ
แบบประเมินการเขียนนิทานของนักเรียนทุกคนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 และวิเคราะหคารอยละของนักเรียนที่ไดรับคะแนน
ดานการเขียนตามเกณฑรอยละ 70
6. ผลการวิจัย
6.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ดานการอาน และการเขียนกับเกณฑรอยละ 70
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ ยร อยละและส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของผลสัม ฤทธิ์ ภาษาไทยดานการอ านและการเขี ย นของ
นักเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
ระดับชั้น
ป.2/1 (31 คน)
ป.2/2 (29 คน)
ป.2/3 (25 คน)
รวม 85 คน

μ
7.42
7.34
7.40
7.39

ผลสัมฤทธิ์การอาน
%μ
σ
74.19
2.63
73.45
2.06
74.0
2.38
73.89
2.34

ผล
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

μ
15.74
13.87
14.68
14.79

ผลสัมฤทธิ์การเขียน
%μ
σ
78.71
2.95
3.56
3.56
73.4
3.44
78.56
3.05

ผล
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

6.2 รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานการอาน และการเขียน ผานเกณฑรอยละ 70
ตารางที่ 2 รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนผานเกณฑรอยละ 70 หลังเรียนดวย
รูปแบบการสอนสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
ระดับชั้น

ป.2/1 (31 คน)
ป.2/2 (29 คน)
ป.2/3 (25 คน)
รวม 85 คน

ผลสัมฤทธิ์การอาน
จํานวนนักเรียน (คน)
รอยละ(%)ของ
นักเรียน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
เกณฑ
เกณฑ
เกณฑ
เกณฑ
23
8
74.19
25.81
19
10
65.52
34.48
18
7
72.0
28.0
60
25
70.59
29.41

ผลสัมฤทธิ์การเขียน
จํานวนนักเรียน (คน)
รอยละ(%)ของ
นักเรียน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
เกณฑ
เกณฑ
เกณฑ
เกณฑ
27
4
87.10
12.90
20
9
68.97
31.03
17
8
68.0
32.0
64
21
75.29
24.71
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากตารางที่ 1 ผลสัม ฤทธิ์การอานของนั กเรีย นในภาพรวมไดค ะแนนเฉลี่ ยร อยละ 73.89 และการเขีย นได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.56 อยูในระดับดี เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ นาจะเปนผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
ภาษาไทยดวยรูปแบบการสอนสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา ซึ่งเปนรูปแบบที่ชวยเพิ่มประสบการณการอานจากสื่อ
การอานที่หลากหลายใหกับนักเรียน ในการวิจัยนี้ไดใชสื่อนิทานที่เปนสื่อการอานที่เหมาะสําหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3
ซึ่งอยูในวัย 6-8 ป การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 ของรูปแบบการสอน เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรี ยนนําประสบการณ
เดิม และการคาดเดาเรื่องราวจากชื่อเรื่องและเหตุการณของเรื่องมาชวยพัฒนาความสนใจและความเขาใจในการอาน ในขั้นที่
2 การสรางประสบการณการอาน เปนขั้นที่ใชคําถามเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียนและใชกิจกรรมหลังการอาน
หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนจดจําเรื่องราวไดและมีความเขาใจสิ่งที่อาน ในขั้นที่ 3 เปนขั้นสรางทักษะการอาน จากการ
สอนหลักการแจกลูกผสมคําเพื่อใหนักเรียนมีแนวทางในการอานไดดวยตนเองเมื่อตองพบคําศัพทใหม ซึ่งนําไปสูการเขียนได
ถูกตอง และในขั้นที่ 4 สรางผลงานตามความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเขียนที่หลากหลายใหกับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนอยูในระดับดีตามสมมติฐานที่ตั้งไว
7.2 จากตารางที่ 2 นักเรียนรอยละ 70.59 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานผานเกณฑรอยละ 70 นักเรียนอีกรอยละ
29.41 ไมผานเกณฑ และมี นักเรียนร อยละ 75.29 มีค ะแนนผลสั มฤทธิ์การเขียนผานเกณฑรอยละ 70 นักเรียนอีกรอยละ
24.71 ไมผานเกณฑ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวใหนักเรียนทุกคนผานเกณฑ ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวานักเรียนที่ไมผาน
เกณฑการอานสวนใหญไมผานเกณฑการเขียนดวย และผูทีไมผานเกณฑการเขียน สวนใหญเปนผูที่มีคะแนนไมผานเกณฑจาก
แบบทดสอบหลักภาษาไทยที่เปนความรูเกี่ยวกับการอาน-เขียนคํา ดังนั้นจึงอนุมานไดวา การสะกดคําและแจกลูกเปนพื้นฐาน
การอานเพื่อความเขาใจและการเขียนอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของ Juel (1988) ซึ่งติดตามพัฒนาการการ
อานและเขียนของนักเรียนตั้ งแตระดับเกรด 1- เกรด 4 พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการอานดอยที่สุ ดเมื่อเรียนใน
ระดับเกรด 4 คือผูที่ขณะเรียนในระดับเกรด 1 ไมใสใจการอานแจกลูกผสมคํา ดังนั้นจึงขาดทักษะการอาน ไมสามารถจําคํา
ได นักเรียนเหลานี้จะไมชอบการอานและอานหนังสือนอย ทํ าใหขาดโอกาสพัฒนาคําศัพท จึ งไมสามารถเขาถึ งความรูหรื อ
ความคิดรวบยอดใหม ๆ ไดเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหากตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียน จึงควรพัฒนา
ความรูและทักษะการอานแจกลูกผสมคํา เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการอานคําใหมไดดวยตนเอง และควรเพิ่มประสบการณใน
การอ านจากสื่ อการอ า นที่ ห ลากหลายโดยจั ด เวลาสํ าหรั บ การอ านให ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ จากการวิ จัย โดย Marzano (2000,
quoated in Donat, 2006) พบวา การจัดเวลาในการเรียนรูใหกับผูเรีย นมีความสัมพันธเปนอยางสูงกับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนของผูเรีย น ในงานวิจัย นี้ไดวิเคราะห ผลสัม ฤทธิ์ ดานการอ านและการเขีย นของนักเรียนเปนรายบุ คคล ทํ าใหทราบว า
นักเรียนคนใดมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับใดทําใหสามารถวางแผนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหประสบความสําเร็จในการอาน
และเขียน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่ทั่วโลกตางเห็นวาความสําเร็จของเด็กทุกคนคือเปาหมายของ
การจัดการศึกษาโดย“ไมมีเด็กคนใดที่ถูกทอดทิ้ง” (No child left behind) (Wikipedia, 2017)
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1) ควรมี การวิ จัย และพั ฒ นากิ จกรรมการสอนอ านและสอนเขี ย นที่ ช วยส ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห แ ละการคิ ด
สรางสรรค ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาสื่อการอานที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเริ่มเรียนภาษาใหมากขึ้น
2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาการสอนสะกดคํา แจกลูกสําหรับเด็กในวัยเริ่มเรียนภาษาไทย ตลอดจนการวิจัยพัฒนา
สื่อการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานสะกดคําและแจกลูกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยสงเสริมการสอนอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนที่นาสนใจสําหรับผูเรียน
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8.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
การนํารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา ไปใชในโรงเรียน ควรจัดเวลาสําหรับ
กิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนอยางเพียงพอและสมดุลในแตละระดับชั้น กลาวคือ ในระดับชั้นประถมศึ กษาปที่ 1
ควรใหเวลาสําหรับการพัฒนาทักษะการอานสะกดคําและแจกลูก เพื่อชวยใหนักเรียนอานออก และอานคําใหมไดดวยตนเอง
โดยไมละเลยการอานเพื่อความเขาใจจากสื่อการอานตาง ๆ นอกเหนือจากแบบเรียน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแ ละสราง
นิสัยรักการอาน ในระดับชั้นประถมปที่ 2 ควรสงเสริมการอานตามความสนใจของนักเรียนใหมากขึ้นจากสื่อการอานตาง ๆ
และพัฒนาการอานสูการเขียนดวยกิจกรรมการเขียนที่สนุกสนานและนาสนใจเพื่อใหเด็กประสบความสําเร็จในการอานและ
การเขียน
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ผลการใชการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Effects of Cooperative Learning with Jigsaw Technique on English
Reading Skill of Undergraduate Students
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วัตถุประสงควิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมที่เรียนโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว กับกลุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของกลุมทดลองที่เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอว กลุมตัวอยางจํานวน 72 คน ใชการสุมแบบกลุมจัดเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม
เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว แบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนกอนเรียน
2) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมควบคุมสูงกวาคะแนนกอนเรียน 3) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมควบคุมสูงกวากลุมทดลอง คะแนน
กลุมควบคุม คือ 23.37 และคะแนนกลุมทดลอง คือ 20.32 และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวตอการอานภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.54
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคจิ๊กซอว การจัดการเรียนรูแบบปกติ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
Abstract
The research objectives were to: 1) study and compare achievement on English reading skill of
undergraduate students studied with cooperative learning with Jigsaw technique and with traditional
teaching methods; 2) study student satisfaction for learning with Jigsaw technique. The 72 students were
divided into the experimental and the control group by Cluster Random Sampling. Research tools consisted
of lesson plans based on cooperative learning with Jigsaw technique, the pre-test and post-test English
reading test, and the satisfaction questionnaires. The results revealed that 1) the post-test average score
was higher than the pre-test of the experiment group. 2) The post-test average score was higher than the
pre-test of the control group. 3) The post-test average scores of the experiment group and control group
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were statistically significant at .05. The post-test average score of the control group was higher than the
experimental group. The average score of control group was 23.37, and experimental group was 20.32.
4) The average score of student satisfaction for learning cooperative learning with Jigsaw technique was
at the highest level. Therefore, the average score was 4.54.
Keywords: cooperative learning, jigsaw technique, traditional teaching methods, English reading skill
1. บทนํา
การอ านภาษาอั ง กฤษมี บทบาทที่สํ าคัญ ยิ่ง ในสั งคมไทยในป จจุบั นซึ่ งใช ภาษาอั งกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะต อนิสิ ต นักศึกษาที่ ตองอ านหนัง สือเรี ยน ตํารา หรือวารสารภาษาอั งกฤษ เพื่ อใหมีค วามรู ในสาขาวิ ชาของตน
ที่กวางขวางและลึกซึ้ง ดังนั้นผูสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเรียน ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนอานใหดี ยิ่งขึ้น โดย
พยายามทําความเขาใจกระบวนการอาน และแนวการสอนอานแบบตาง ๆ ที่มีผูวิจัยไดศึกษาคนควาไว แลวนํามาปรับใชการ
สอนอานภาษาอังกฤษที่ไดผลดียิ่งขึ้น (วิสาข จัติวัตร, 2541: 1) การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน เปน
กระบวนการ ที่มีลักษณะคลายกับกระบวนการถอดรหัส การอานกับการคิดเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
การที่จะอานไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองคอย ๆ พัฒนาไปอยางมีระบบและขั้นตอน (สมุทร เซ็นเชาวนิช และอํานาจ บุญศิริ
วิบูลย, 2539: 2) ทักษะการอานเปนความสามารถในการรับสารดวยการอานจากสื่อตาง ๆ ได โดยสามารถจับใจความได
ถูกตองครบถวน รวมถึงการอานออกเสียงไดถูกตองและชัดเจนอีกดวย ปญหาการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาที่
ผูวิจัยพบ คือ ปญหาทางการอานซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ดานภาษาของผูเรียน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลการสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 163 คน ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา ผลสอบในตอนที่เกี่ยวกับการอานบทอานภาษาอังกฤษถูกตองเฉลี่ย 4.5 ขอ จาก
จํานวนขอสอบการอานทั้งสิ้น 10 ขอ คิดเปนรอยละ 45 โดยถือวาอยูในระดับที่ต่ํา ซึ่งผลลัพธนี้อาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ
เชน จากผูเ รียนเอง จากผูสอน การเตรียมตัวสอบของผูเรียน หรือแมกระทั่งวิธีการสอนอานของผูสอน ซึ่งผูสอนจะชวยผูเรียน
แปลเนื้อหาขณะที่เรียนทําใหผูเรียนไมไดใชเทคนิคการอานแบบอื่น ๆ เชน การอานเปนกลุมรวมกับเพื่อนในหอง เปนตน จาก
สาเหตุที่กลาวมานั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษ และพบวาวิธีการสอนที่จะ
ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการอานภาษาอังกฤษคือ การใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw Technique)
เพื่อเพิ่มความทาทายและความนาสนใจของกิจกรรมการอานในชั้นเรียน (Ika, 2013: 3) เทคนิคจิ๊กซอว คือ รูปแบบกิจกรรม
หนึ่งของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูสอนมอบหมายใหสมาชิกในกลุมแตละกลุมศึกษาเนื้อหาที่กําหนดให สมาชิกแตละคน
จะถูกกําหนดโดยกลุมใหศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกตางกัน ผูเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ใหศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกัน ภายหลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหานั้นจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิมแลวเลาเรื่องที่ตนไดศึกษา
ใหสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่ง สรุปเนื้อหาของสมาชิกทุก
คนเขาดวยกัน ผูสอนอาจเตรียมขอสอบเกี่ยวกับบทเรียนนั้นไว เพื่อทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทายของการ
เรียน (นพเกา ณ พัทลุง, 2548: 34) สวนนักการศึกษา Slavin ไดกลาวไววาเทคนิคจิ๊กซอวเปนวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ที่ผูเรียนไดรับมอบหมายใหแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน เรียกวา “กลุมบาน” ผูเรียนจะไดอานบทอาน เชน เรื่องสั้น หรือชีวประวัติ
เมื่อแตละกลุมไดหัวขอที่แตกตางกัน ก็จะแยกไปรวมกลุมกับผูเรียนตางกลุมที่ไดรับหัวขอเดียวกันและไดชื่อกลุมใหมวา “กลุม
ผูเชี่ยวชาญ” ซึ่งผูเ รียนมีการอภิปรายถึงหัวขอที่ได เมื่อแลวเสร็จจึงกลับเขากลุมเดิมเพื่ อเลาใหสมาชิกในกลุมบานฟงวาได
เรียนรูอะไรมา หลังจากนั้นสมาชิกในกลุมบานจะไดรับการทดสอบ เพื่อนําคะแนนในกลุมมารวมกันกลายเปนคะแนนของกลุม
(Slavin, 1981) เทคนิค นี้ทําใหผู เรี ยนไดรั บประสบการณ มีค วามสําเร็จเพราะสมาชิกในกลุม เกิด ความร วมมื อกั น มี การ
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ชวยเหลือกัน และยังชวยใหผูเรียนไดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กนิษฐา จีถม (2550: 6066) เรื่องการใชกิจกรรมตอชิ้นสวนเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอาน การพูดภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียน
ระดับกาวหนาที่พบวาแผนการสอนที่ใชกิจกรรมตอชิ้นสวนทําใหผลคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษดีข้ึนและทักษะ
ทางสังคมมีคะแนนอยูในระดับสูง นอกจากนี้ เสมา บุงทอง (2556: 59-60) ซึ่งมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊ ก
ซอว ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ยังพบวาผลคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนดวย
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางกลุมที่
เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว กับกลุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใชการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคจิ๊กซอว
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 นักศึกษาที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีผลคะแนนการทดสอบทักษะการ
อานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.2 นักศึกษาที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีผลคะแนนการทดสอบทักษะการ
อานภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึงกระบวนการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและ
ชวยเหลือกันในการเรียนรูโดยแบงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนลักษณะการรวมกลุมอยางมี
โครงสรางที่ชัดเจน มีการทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน
ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหต นเองและสมาชิ กทุกคนในกลุ มประสบความสํ าเร็ จตามเปาหมายที่ กํา หนดไว (สุ วิท ย
มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2547: 134) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีหลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
จิ๊กซอวเ ปนการจั ด กระบวนการเรี ยนรูที่ ใช แนวคิ ดการต อภาพ โดยแบง ผูเ รีย นเปนกลุ ม ทุ กกลุม จะได รั บมอบหมายให ทํ า
กิจกรรมเดียวกัน ผูสอนแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะใหเรียนรูออกเปนหัวขอยอยเทากับจํานวนสมาชิกแตละกลุมและมอบหมายให
ผูเรียนแตละกลุมศึกษา คนควาคนละหัวขอ ซึ่งผูเรียนแตละคนจะเปนผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายใหศึกษาจาก
กลุม สมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมายในหัวขอเดียวกันก็จะทําการศึกษาคนควารวมกัน จากนั้ น ผู เ รี ย นแตละคนจะกลับเขา
กลุมเดิมของตนเพื่อทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญอธิบายความรู เนื้อหาสาระที่ตนศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง เพื่อให เ พื่ อ นสมาชิก
ทั้งกลุมไดรูเนื้อหาสาระครบทุกหัวขอยอยและเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระทั้งเรื่อง (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2547: 177)
การเรียนรูปแบบดังที่กลาวมานี้ยังมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) ที่เนนใหผูเรียนได
ชวยเหลือกัน รวมกันคิด แกปญหา ไดลงมือกระทํา หาความรูดวยตนเองจนเกิดความรูความเขาใจที่ชัดเจนและสรางผลงาน
เปนความสําเร็จของกลุม (ชัยวั ฒน สุทธิ รัตน, 2554: 188) อยางไรก็ตามเทคนิค จิ๊กซอว นี้มีทั้งขอดีและขอจํากัด (Essays,
2013) ขอดีอยางเชน สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้น และไดรวมแบงปนสิ่งที่ตนเรียนรูใหผูอื่น สวนขอจํากัด ไดแก
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ผูเรียนขาดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน เชน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือหลงประเด็นในเนื้อหาของผูเรี ยนที่เกงก็จะทําให
การถายทอดเนื้อหาไปสูผูเรียนที่ไมเกงนั้นผิดพลาดไปดวย หรืออาจจะเปนในเรื่องของผูเรียนบางคนไมใหความรวมมือกับการ
เรียนหรือขาดความรับผิดชอบในหนาที่ในกลุมของตน ซึ่งจะสงผลทําใหสมาชิกคนที่เหลือในกลุมตองรับภาระหนาที่อยางหนัก
และจะสงผลเสียตอผลการเรียนรูของผูเรียนเอง ในขณะที่การอาน คือ การสื่อความหมายซึ่งเปนการสื่อความหมายระหวาง
ผูเ ขีย นกับ ผูอาน ผู เขี ยนพู ด ผู อานแสดงปฏิกิริย าตอบโต และอาจจะตอบโต กับ ผู อื่นด วย (สมุท ร เซ็นเชาวนิช , 2545: 1)
เปาหมายของการอาน ไดแก การอานออกเสียง และการอานเพื่อความเขาใจ (สมยศ แมนแยม, 2543: 11) ในสวนของความ
พึงพอใจนั้น การที่จะทราบความพึงพอใจของบุคคลจําเปนที่จะตองอาศัยหลักการสังเกตจากการแสดงออก จากคําพูดหรือการ
สัมภาษณ การทดสอบรู ปแบบการวั ดความพึงพอใจที่นิยม ไดแก การใชแบบสอบถามเมื่อตองการทราบความคิดเห็นเพื่ อ
กําหนดคําตอบใหบุคคลไดตอบคําถามอยางอิสระ (ภนิดา ชัยปญญา, 2541: 122)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีการใชเทคนิคจิ๊กซอวมาใชใ นการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานภาษาอังกฤษใหแ ก
ผูเรียน ดังนี้
ยุพิน สันถวเมตต (2547: 35-39) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนั กเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวย
เทคนิ ค จิ๊ กซอว มี ค าเฉลี่ ย ร อยละสู ง กว าเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว ร อยละ 60 และพฤติ ก รรมการมี ส วนร ว มของนั กเรี ย นขณะเรี ย น
ภาษาอังกฤษดวยเทคนิคจิ๊กซอวอยูในระดับดี
Endang (2009) ทําการวิจัยเรื่องผลของการใชเทคนิคจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเอสเอ็มพี ตามัน อิสลาม (SMP Taman Islam) ผลการวิจัย พบวานักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดย
ใชเทคนิคจิ๊กซอว เพื่อพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Juhaendi (2013: 57) ทํ า การวิ จัย ในหั วข อการใช เ ทคนิ ค จิ๊ กซอว เ พื่ อ พั ฒ นาทั กษะการอ านเพื่ อความเข าใจ
ผลการวิจัยพบวาเทคนิคจิ๊กซอวไมไดสงผลดีกวาการสอนแบบปกติ สังเกตจากคะแนนกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบปกติสูงกวาคะแนนกลุมทดลองที่เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอว กลุมควบคุมมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยที่ 78.73 ขณะที่กลุม
ทดลองมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยที่ 74.85
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 01320002 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 กลุมเรียน 20 กลุม จํานวน 800 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 01320002
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 72 คน ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จัดเขา
กลุมทดลองจํานวน 1 กลุมเรียน มี 37 คน และกลุมควบคุมจํานวน 1 กลุมเรียน มี 35 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 เครื่องมือในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว
จํานวน 12 แผน แผนการจัดการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง
5.2.2 เครื่ องมือในการเก็บขอมู ล ได แก แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรี ยนซึ่งใชชุดเดี ยวกันกั บ
แบบทดสอบกอนเรียน เปนแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก แบงเปน 5 เรื่อง เรื่องละ 6 ขอ รวมทั้งสิ้น 30 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง
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30 นาที และแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 ใหทําเครื่องหมายถูกลงในชองที่ตรงกับ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี 5 ระดับ 5, 4, 3, 2, 1 จํานวน 12 ขอ สวนที่ 2 ใหผูเรียนไดเขียนขอเสนอแนะ
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 ทําการทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
5.3.2 ดําเนิ นการทดสอบกอนเรี ยนกั บนั กศึกษาในกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม โดยใช แบบทดสอบกอนเรี ย น
เนนทักษะการอาน 5 เรื่องที่ผานกระบวนการมาแลวแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.3.3 ดําเนินการสอนนักศึกษาทั้ง 2 กลุม โดยใชเนื้อหาและระยะเวลาดําเนินกิจกรรมเทากันทั้ง 2 กลุม กลุมละ 12
สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมง 30 นาที แตผูวิจัยใชวิธีการสอนแตกตางกัน คือ กลุมทดลอง เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว ในขณะที่กลุมควบคุมเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
5.3.4 ดํ าเนินการทดสอบหลั งเรี ย นกั บ นั กศึ กษาทั้ ง 2 กลุ ม ในสั ปดาห ที่ 14 โดยใช แบบทดสอบหลั ง เรีย นซึ่ ง
เปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน
5.3.5 ดําเนินการวัดความพึงพอใจกลุม ทดลอง เรื่องผลการใชการจั ดการเรี ยนรู แบบรวมมือด วยเทคนิ คจิ๊กซอว
ตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ
6. ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องผลการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวที่มตี อทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน ตามที่แสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของกลุมทดลองที่เรียนดวยการใชแผนการจัดการเรียนรูเทคนิคจิ๊กซอว
ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว
n
S.D.
t-test
Sig.
x
กอนเรียน
37
12.86
4.39
11.05*
.00
หลังเรียน
37
20.32
2.91
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนและกอนเรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือนักศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 20.32 และ 12.86 ตามลําดับดังนั้น
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลคะแนนสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวกับกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ใชแผนการจัดการเรียนรู
n
S.D.
t-test
Sig.
x
กลุมทดลอง
37
20.32
2.91
4.75*
.000
กลุมควบคุม
35
23.37
2.82
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอั งกฤษของกลุม ทดลองที่เรียนโดยใช แผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวกับกลุม ควบคุมที่เ รียนโดยใช แผนการจั ดการเรียนรูแบบปกติ มีผลมีความแตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวากลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว ดังนั้น ไมเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ดวยเทคนิคจิ๊กซอว
ระดับความ
รายการที่ประเมิน
S.D.
x
คิดเห็น
1. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดเห็นสมาชิกทุกคนมีความสําคัญตอความสําเร็จเปนกลุม
4.59
.61
มากที่สุด
2. ขาพเจาพึงพอใจในการมีสวนรวมตอความรับผิดชอบของการทํางานเปนกลุม
4.54
.61
มากที่สุด
3. ขาพเจาพึงพอใจในการถายทอดสิ่งที่เรียนรูมาแลวใหผูอื่นฟง
4.46
.65
มากที่สุด
4. ขาพเจาพึงพอใจที่จะแบงปนความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
4.62
.55
มากที่สุด
5. ขาพเจาพึงพอใจที่ในกลุมที่มีผูนําและผูตาม
4.54
.61
มากที่สุด
6. ขาพเจามีความสามัคคีระหวางขาพเจาและสมาชิกในกลุม
4.57
.50
มากที่สุด
7. ขาพเจามีความซื่อสัตยในการรวมทํากิจกรรมการเรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอว
4.43
.65
มากที่สุด
8. ขาพเจารูสึกยินดีที่เห็นกลุมอื่นไดรับการชื่นชมและปรบมือให
4.65
.59
มากที่สุด
9. ขาพเจาเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ จากการทํากิจกรรมการเรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอว 4.38
.64
มากที่สุด
10. ขาพเจาพึงพอใจกับผลงานและคะแนนที่ไดรับ
4.49
.65
มากที่สุด
11. ขาพเจาพึงพอใจในการที่ไดแกปญหารวมกันกับสมาชิกในกลุม
4.65
.54
มากที่สุด
12. ขาพเจาพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานกิจกรรม
4.51
.61
มากที่สุด
เทคนิคจิ๊กซอว
ภาพรวม
4.54
.45
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวา พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊ กซอวตอทักษะการอานภาษาอั งกฤษ ในภาพรวมมีค ะแนนเฉลี่ยเทากั บ 4.54 มีค า
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .449 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังนั้น เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3
7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
7.1 คะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีคะแนน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.2 คะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติมีคะแนนสูงกวากอนเรียน
7.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวา
กลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.4 ความพึง พอใจของนักศึกษาหลัง จากที่ได รับการจั ดกิจกรรมการเรีย นการสอนโดยใช การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวตอทักษะการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 คะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว มีคะแนน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา นักศึกษาไดเรียนรูผานการทํากิจกรรมแบบกลุม
ซึ่งในแตละกลุมนั้นจะมีการคละความสามารถของผูเรียนทั้งผูเรียนที่เกง ปานกลาง และออน การคละความสามารถแบบนี้ทํา
ให ผูเ รี ยนที่ ออนมี โ อกาสได พึ่ง พาผู เรี ย นที่ เ กง กว า ผู เ รีย นที่เ กง กวาก็ สามารถให คําแนะนํ า ได ถ า ยทอดความรู ข องตนเพื่ อ
ชวยเหลือผูเรียนที่ออนกวาได จนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย ของ Mahnaz (2012) ที่
ไดทําการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
ผลการวิจัยพบวาคะแนนการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวสูงขึ้นกวากอนเรียน และ ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของบุญรักษ ชนูนันท (2552: 51-80) ผลของการวิจัยพบวาผูเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิคจิ๊กซอว มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8.2 คะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคะแนนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ก็เพราะวาการเรียนรูทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ที่
เคยใชกันมานั้นมุงเนนใหผูเรียนแตละคนมุงเรียนเพียงเพื่อใหตนไดรับคะแนนที่สูง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bölükbaş
et al. (2011: 333-334) ในหัวขอการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีผลตอทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พบวาคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงขึ้นกวาคะแนนกอนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
อยูที่ 15.27 และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยูที่ 13.97 ตามลําดับ อีกประการหนึ่งที่ผูเรียนสามารถทําคะแนนของแบบทดสอบ
หลังเรียนไดสูงกวาคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียน เปนเพราะผูเรียนมีการฝกปฏิบัติซ้ํา ๆ จนเกิดความเคยชินซึ่งสิ่งนี้เองที่
เปนสวนหนึ่งการชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นซึง่ ตรงกับแนวคิดของธอรนไดค (Thorndike) ที่ได
กลาวถึงกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) วาเปนกฎที่มีลักษณะใหผูเรียนไดกระทําซ้ํา ๆ หรือฝกหัดบอย ๆ ก็ยอมจะ
กอใหเกิดความถูกตองความสมบูรณนั่นเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2554: 19-20)
8.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมที่เรียนดวยการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
สูงกวากลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ เทคนิคจิ๊กซอวเปนเทคนิคที่ชวยใหผเู รียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูเพื่อชวยพัฒนาทักษะดานการ
อานในผูเรียนกลุมทดลอง ขณะเดียวกันกลุมควบคุมนั้นไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งมี การสอนที่เนน
ผูสอนเปนศูนยกลาง ขณะอธิบายใหผูเรียนฟง ผูวิจัยจะใชภาษาที่เขาใจงายและเมื่อถึงขั้นตอนการทํางาน ผูวิจัยจะใหผูเรียน
ทํางานตามลําพัง จากนั้นผูวิจัยคอยติดตามและประเมินผลแบบรายบุคคล จึงอาจสงผลใหคะแนนหลังเรียนของกลุม ควบคุม
สูงขึ้น ผลการทดลองที่ปรากฏใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมควบคุมสูงกวากลุมทดลองนั้นอาจเปนเพราะการเรียนรู
แบบรวมมือทําใหผูเรียนพยายามที่จะเรียนรู และไปใหถึงเปาหมายที่ไดตั้งเอาไวนั่นก็คือคะแนนของกลุม นอกจากเทคนิคจิ๊ก
ซอว จะช วยพัฒ นาทั กษะด านการอ านภาษาอั ง กฤษใหดี ขึ้ นแล ว ยั งช วยในการพัฒ นาทั กษะทางสั ง คมของผูเ รี ย นอี กด วย
เพียงแตเทคนิค จิ๊กซอวที่ทําใหเ กิดประโยชนตอผูเรีย นทั้งสองด านนี้อาจไม ใหผ ลลัพธ ที่ดีในดานการอ านภาษาอั งกฤษไดสู ง
เทากับการเรียนการสอนแบบปกติที่เนนผลสัมฤทธิ์ของการสรางทักษะในการอานแตเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Susanto (2006: 53-57) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการใชการจัดการเรียนรูเทคนิคจิ๊กซอวและการจัดการเรียนรูแบบปกติที่มีผลตอ
การอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนโรงเรียนเซ็นเอสดีเค โยฮันเนส กาเบรียล ผลการวิจัยพบวา คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
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กลุมทดลองมีคาเทากับ 14.1333 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมควบคุมอยูที่ระดับ 14.2553 ซึ่งหมายความวาเทคนิค
จิ๊กซอวนี้ไมไดมีผลตอความสําเร็จของนักเรียนในเรื่องของการอานเพื่อความเขาใจและไมไดชวยในเรื่องของการอานเพื่อความ
เขาใจ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Juhaendi (2013: 57) ในหัวขอการใชเทคนิคจิ๊กซอวเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจ ผลการวิจัยพบวา เทคนิคจิ๊กซอวไมไดสงผลดีกวาการสอนแบบปกติ สังเกตไดจากคะแนนของกลุมควบคุมที่เรียน
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวาคะแนนของกลุมทดลองที่เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอว โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุม
ควบคุมอยูที่ 78.73 สวนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยูที่ 74.85 ผลการทดลอง ยังแสดงใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอวนั้น
ไมไดสงผลตอการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กลาวคือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปน
ลักษณะที่เ น นความเขาใจในการอาน จึ ง อาจเป นไปไดที่ จะเหมาะกั บ การสอนแบบครูเ ป นศู นยกลาง โดยเน นให ค รูเ ป น
ผูบรรยายใหฟงเพราะผูสอนคือคนที่เขาใจเนื้อหาในการสอนไดดีที่สุด จึงสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดมากกวาการที่ผูเรียน
จะอธิบายใหกันเองฟง ซึ่งอาจจะนําไปสูความเขาใจหรือความไมเขาใจในการอานเนื้อหานัน้ ก็ได ซึ่งมีความคลายคลึงกับวิธีสอน
แบบเนนไวยากรณและการแปลที่เน นใหผู สอนสอนและแปลให ฟง เพราะผูเรี ยนที่ เกงอาจจะไมเ ขาใจเนื้อหาทั้ งหมด หรื อ
ผูเรียนที่เกงอาจขาดทักษะในการถายทอดใหเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง หรือผูเรียนที่ออนอาจจะไมไดสนใจฟ งเพื่อนสมาชิกใน
กลุมอธิบายใหฟงเพราะผูเรียนที่ออนยังคงยึดอยูกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง
8.4 ความพึง พอใจของนักศึกษาหลัง จากที่ได รับการจั ดกิจกรรมการเรีย นการสอนโดยใช การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ อยูในระดับมากที่สุด ถึงแมวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
จิ๊กซอวจะไมทําให ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แตก็ยังมีขอดี
ของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว ซึ่งสังเกตไดจากผลของแบบสํารวจความพึงพอใจที่พบไดดังนี้ 1) ความ
พึงพอใจที่อยูในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก ขาพเจาพึงพอใจในการที่ไดแกปญหารวมกันกับสมาชิกในกลุม ( x = 4.65)
ขาพเจารูสึกยินดีที่เห็นกลุมอื่นไดรับการชื่นชมและปรบมือให ( x = 4.65) และขาพเจาพึงพอใจที่จะแบงปนความรูเกี่ยวกับ
เรื่องที่ไดรับมอบหมาย ( x = 4.62)
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
9.1.1 ผูสอนสายภาษาตางประเทศอาจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวมาใชเปนวิธีการ
สอนแบบทางเลือกประกอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเนนในทักษะดานอื่น เชน ทักษะฟง
ทักษะพูด ทักษะเขียน เปนตน เหตุเพราะวิธีการสอนในรูปแบบดังกลาวนั้นมีงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งแสดงใหเห็นวาไดชวยพัฒนา
ความสามารถของผู เรียนให มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสายภาษาใหสูงขึ้นได อีกทั้ง ในงานวิจัยนี้ยังพบวาผูเรียนมีความพึ ง
พอใจในการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวอยางมากอีกดวย
9.1.2 กอนที่ จะมี การจัดการเรียนรูแ บบร วมมื อดวยเทคนิค จิ๊กซอว ผูส อนควรมี การวางแผนอย างรั ดกุม และให
คําแนะนํ าขั้ นตอนของกิ จกรรมการเรีย นรู อย างละเอี ย ดแก ผู เ รี ย นเพื่ อความเข าใจตรงกั น รวมไปถึ ง ควรมี การอธิ บ ายถึ ง
ความสําคัญ ขั้นตอน และประโยชนของการใชเทคนิคนี้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิใ์ นการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน
9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรมีการทําวิ จัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ร ะหวางการจัดการเรี ยนรู แบบร วมมือ ดวยเทคนิ คจิ๊กซอวกับ
เทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ เชน เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs Check) เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners) เปนตน
9.2.2 ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของจิ๊กซอวกับนักศึกษากลุมอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ
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รูปแบบการชีแ้ นะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูแ ละสิง่ แวดลอมเพื่อการเรียนรู
The Coaching Model for Enhancement Learning In Knowledge Resource and
Environment for Learning Subject
พนิดา จารยอุปการะ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
panida.kru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูแ ละสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การเรียนรู ดําเนินการวิจัยและพัฒนารวมกับวิจัยแบบผสมผสานวิธี กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ซึ่งไดมากจากการสุมแบบกลุม จํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช
ไดแก ประเด็นสนทนากลุม คูมือการใชรูปแบบ แผนการสอน แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามความคิดเห็ น
วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหเนื้อหา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1. รูปแบบการ
ชี้แนะ PCSA ประกอบดวย 1) การวางแผนการชี้แนะ (Planning: P) 2) การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating: C) 3) การแบงปน
ประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing action: S) และ 4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessing for improving: A)
และ 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะพบวาผูเรียนมีผลการเรียนในชวงคะแนน 80-100 คิดเปนรอยละ 87.80 และผูเรียน
มีความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ (  = 4.27, S.D. = 0.57 ถึง  = 4.65, S.D. = 0.50)
คําสําคัญ: รูปแบบการชี้แนะ การสงเสริมการเรียนรู
Abstract
This research aim to 1) develop a model of the coaching model for enhancement learning; and
2) evaluate effectiveness of the coaching model for learning enhancement in knowledge resource and
environment for learning subject. The research design was research (R) and development (D) with mixed
methods. The sample were 41 students of Kanchanaburi Rajabhat University, who enrolled in knowledge
resource and environment for learning subject and there were result of cluster random sampling technique.
The research instruments consisted of focus group discussion questions, model manual, lesson plans, test,
students’ opinions evaluation form. The data were analyzed by content analysis, percentage, mean and
standard deviation. The research findings were as follows: 1) the coaching model was called “PCSA
Model” operation 1.planning (P) 2.collaborating (C) 3. sharing action (S) and 4.assessing for improving (A),
2) the effectiveness of PCSA Model indicated that the learner score are high 80-100 at 87.80 % and the
learner was satisfied to PCSA Model at high to the highest level (  = 4.27, S.D. = 0.57 to  = 4.65, S.D. = 0.50).
Keywords: coaching model, learning enhancement
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1. บทนํา
การจั ด การเรี ย นการสอนในป จจุ บั น สิ่ ง ที่ ผู ส อนต องตระหนั กคื อการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการอยูในโลกแหงอนาคต ดังทีอ่ งคการสหประชาติ (UNESCO) ไดเสนอไว
ในรายงานเรื่อง Learning: The Treasure Within ตอองคการการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เมื่อ
ค.ศ. 1995 ไว 4 ประการ คือ สี่เสาหลักทางการศึกษา อันประกอบดวย 1) การเรียนเพื่อรู 2) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง 3)
การเรียนรูเพื่อชีวิต และ 4) การเรียนรูเพื่อการอยูรวมกัน (UNESO, 1996) ผูเรียนในปจจุบันอยูใน Generation Y, Z เปนยุค
ที่เติบโตในโลกดิจิตอลที่คุนเคยกับอินเทอรเน็ต มีคอมพิวเตอร Tablet Smartphone ระบบOnline และการใช Application
ตาง ๆ การเปลี่ ย นแปลงในโลกเกิ ด ขึ้ นอย างรวดเร็วในยุค นี้ กระทั่ ง รัฐ บาลเองก็หั นมาให ค วามสนใจในการปรั บเปลี่ ย น
แผนพัฒนาประเทศใหเปน Thailand 4.0 เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่ตองการใหเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการและความคิดสรางสรรค และกรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูสูการนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิต การจัดการเรียน
การสอนเปนสิ่งที่ผูทําหนาที่ชี้แนะจะตองทราบวิธีการและหลักการจัดการเรียนการสอน การจัด การเรียนการสอนที่ประสบ
ความสําเร็จตองคํานึงถึงความถนัดของผูเรียน ความสามารถทางสติ ป ญ ญาของผู เ รี ย น ความอุ ต สาหพยายามของผู เ รี ย น
คุณภาพในการสอน และโอกาสในการเรีย นรู ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผู ชี้แ นะ
(Coach) เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บทบาทของ
ผูสอนจะตองทําหนาที่ของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ไดแก การสอน (Teaching) การสนับสนุน (Sponsoring)
การใหกระตุ นส งเสริ ม (Encouraging) การดู แ ลใหคํ าปรึกษาแนะนํา (Counseling) และความเป นมิ ตร (Befriending)
(Zepeda, 2008: 210) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการชี้แนะแบบตาง ๆ (Types of Coaching) โดย Costa & Garmston
(2002), Kise (2006) , Knight (2009) , Sweeney (2011) และวัชรา เลาเรียนดี (2556: 304-306) ที่กลาวถึงการนํ า
รูปแบบการชี้แนะมาใชในทํานองเดียวกันโดยเนนการดําเนินงานอยางเปนระบบ ภายใตความไววางใจ (Trust) ซึ่งกันและกัน
การชวยเหลือในการสะทอนกลับขอมูล (Reflective) เพื่อใชในการพัฒนา
ขอค นพบจากงานวิจัย ของพนิด า จารยอุปการะ (2557: 170-173) ที่ พัฒนารู ปแบบการพั ฒนาวิช าชีพ (NPPC
Model) งานวิจัยของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2557: 245-254) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการชี้แนะและการ
ดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (3P-CA Model) และงานวิจัยของสมาพร มณีออน (2559: 79-87) ที่พัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน (ADAIR Model) โดยงานวิจัยดังกลาวเปนรูปแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิช าชีพ โดยใชกระบวนการในการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ โดยมีหลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานอยางชัดเจน ซึ่งทําใหผูรับการชี้แนะมีพัฒนาการ
ดานการเรียนรูที่ดีขึ้นหลังจากไดรับการใหคําชี้แนะตามกระบวนการอยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงสนใจนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
2.1 พัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
2.2 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู

1772 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จัยนี้ นํารู ปแบบการชี้แ นะ (Coach) มาใช โดยเน นการดํ าเนิ นงานอยางเป นระบบ ภายใตค วามไว วางใจ
(Trust) ซึ่งกันและกัน การชวยเหลือในการสะทอนกลับขอมูล (Reflective) เพื่อใชในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ปจจัยนําเขา
- หลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการชี้แนะ
- สนทนากลุมกับผูเรียนและ
อาจารยผูสอนรายวิชาแหลง
เรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การเรียนรู
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตัวแปรจัดกระทํา
รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริม
การเรียนรูในรายวิชาแหลง
เรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู

ตัวแปรตาม
1) ผลการเรียนรูของผูเรียน
รายวิชาแหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
2) ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จาก 5 Section จํานวน 190 คน
กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 Section 1 จํานวน 41 คน โดยไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
4.2 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระหวาง เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมิถุนายน
2560
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชมี 6 แบบ ประกอบดวย 1) ประเด็นสนทนากลุม 2) คูมือการใช
รูปแบบ“PCSA Model” 3) แผนการสอน 4) แบบทดสอบ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และ 6) แบบสอบถามความ
คิดเห็นนักศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหเนื้อหา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ใชประเด็นสนทนากลุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีซึ่งลงทะเบียน
เรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ซึ่งไดมากจากการสุมแบบกลุม จํานวน 41 คน และอาจารยผูสอน
เพื่อใหไดขอมูล (R1) มาพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
และพั ฒ นาคู มื อการใช รู ป แบบ “PCSA Model ” แผนการสอน แบบทดสอบ แบบสั ง เกตพฤติ กรรมนั กศึ กษา และ
แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา (D1) ตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลของรูปแบบที่พั ฒนาขึ้น โดยการ
สอบถามจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 2 คนและผูเชี่ยวชาญดานการโคช 1 คน โดย
ใชแบบประเมินความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช
การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
โดยมีคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต X = 4.80, S.D.= 0.45 ถึง X = 5.00, S.D.= 0.00 นําไปทดลองใชกับ
นักศึกษา Section1 ตามแผนการสอนที่วางไว โดยมีการมอบหมายภาระงานมีการเก็บคะแนนระหวางเรียน ใช แบบสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาในระหวางเรียน แบบทดสอบ และใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาหลังเรียน
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู
รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู หมายถึง
“PCSA Model ” ที่ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน และขั้นตอนในการปฏิบัติ
หลั ก การ เป นการดํ าเนิ นงานอย างเป น ระบบ เพื ่อ พัฒ นาการเรีย นการสอนอยา งตอ เนื ่อ งในระหว างการ
ดําเนินงานผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นและทํางานรวมกันอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
ปจจัยสนับสนุน
1. มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการพัฒนาใหการสงเสริมสนับสนุนในดานงบประมาณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ
2. เกิดจากความสมัครใจของครูผูทําหนาที่ชี้แนะที่เปนผูสอนและผูเรียน
3. ผูใช “PCSA Model ” มีความสามารถในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหคําแนะนํา (Mentor) แก
ผูเรียนได
รูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model ” ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1) การวางแผนการชี้แ นะ (Planning: P) ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะวิเคราะหความตองการจําเปน
และสรางความตระหนั กในการพัฒนาผลการเรียนรู วางแผนการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู เกณฑการวัดประเมินผล ลักษณะ
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
2) การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating: C) ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะในการรวมมือกันเรียนรูใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยใชหลักการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง
3) การแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing action: S) ผูชี้แนะรวมจัดใหผูรับการชี้แนะ
แบงปนประสบการณในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข หรือแนวทางในการ
พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessing for improving: A) ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะ
รวมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาตอยอดผลงานใหดียิ่งขึ้น โดยใชลักษณะการประเมินที่หลากหลาย ประเมิน
แบบสามเสา และใหผูรับการชี้แนะมีสวนรวมในการสรางแบบประเมิน ซึ่งเนนการประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและ
สิง่ แวดลอมเพื่อการเรียนรู โดยการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 2 คนและ
ผูเชี่ยวชาญดานการชี้แนะ 1 คน โดยใชแบบประเมินความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ
Likert X = 4.80, S.D.= 0.45 ถึง X = 5.00, S.D.= 0.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการชี้แนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีประสิทธิภาพ
5.2 ประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แ นะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูแ ละสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู ผลการเรียนรูนี้หมายถึงความรูความสามารถของนักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูผานรูปแบบ “PCSA Model ” ในกิจกรรม
การเรียนการสอน ตอไปนี้ คือ สํารวจสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เขียนโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม ทํา mind map สรุปความรู
จากการศึกษาแหลงเรียนรู นําเสนอแหลงเรียนรูที่นักศึกษาสนใจ นําเสนอแหลงเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา นําเสนอ
ผลการศึกษาแหลงเรียนรูในจังหวัดกาญจนบุรี จัดทําแผนพับนําเสนอแหลงเรียนรูในจังหวัดกาญจนบุรี จัดนิท รรศการแหลง
เรียนรู สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยสรุปผลการเรียนรูของนักศึกษาได ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
เกรด
ชวงคะแนน
จํานวน
A
80-100
36
B+
75-79
3
B
70-74
1
C+
65-69
C
60-64
D+
55-59
D
50-54
1
F
0-49
รวม
41

รอยละ
87.80
7.31
2.43
2.43
-

จากตารางที่ 1 สรุปผลการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู พบวาอับดับหนึ่ง ผูเรียนมี
ผลการเรียนไดคะแนนในชวง 80-100 คะแนน 36 คน คิดเปนรอยละ 87.80 อับดับสอง ผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง
75-79 คะแนน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.31 และอันดับสุดทายผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 70-74 คะแนน 1 คน และ
ผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 50-54 คะแนน 1 คน แตละชวงคิดเปนรอยละ 2.43
นอกจากการศึกษาผลการเรีย นของผูเรีย นแลวในการประเมิน ประสิทธิ ผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน โดยทําการสอบถาม
ความพึงพอใจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังขอมูลตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู
สิ่งที่ประเมิน
(N=41)  S.D.
ระดับ
ลําดับ
ความพึงพอใจ
1. การวางแผนการชี้แนะ (Planning :P)
4.39 0.15
มาก

1.1 มีการแจงหัวขอเคาโครงการสอน (Course Syllabus)
4.27 0.57
มาก
1.2 มีการแจงวัตถุประสงคในการเรียนการสอน
4.37 0.55
มาก
1.3 มีการเตรียมเอกสารประกอบการการสอน
4.30 0.73
มาก
1.4 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางการปฏิบัติกิจกรรม
4.60 0.57
มากที่สุด
2. การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating :C)
4.43 0.05
มาก

2.1 มีการ อธิบายเนื้อหาวิชาและ/หรือ ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการได
4.24 0.68
มาก
สุดทาย
อยางตอเนื่องสัมพันธกัน ดวยภาษาที่เขาใจงาย
รายขอ
2.2 มีบรรยากาศในการเรียนรูไมเครงเครียด สนุกสนาน
4.52 0.63
มากที่สุด
2.3 มีการมอบหมายใหปฏิบัติ/ศึกษาคนควา โดยรวมมือกันเปนกลุม
4.42 0.59
มาก
2.4 มีการมอบหมายใหนําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยรวมมือกันเปนกลุม
4.52 0.58
มากที่สุด

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1775

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตารางที่ 2 (ตอ)
สิ่งทีป่ ระเมิน

(N=41)

3. การแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing action: S)
3.1 มีการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปญหา
3.2 มีการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงทุกคนในชั้นเรียน
3.3 มีการใหผูเรียนแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน
3.4 มีการใหผูเรียนบอกขอดี และขอควรพัฒนาในการปฏิบัติงาน
4. การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessment for improving: A)
4.1 มีวิธีการประเมินผลสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีวิธีการประเมินผลมีความหลากหลาย
4.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้น
4.4 ผูสอนมีการขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของผูเรียน



S.D.

4.59
4.60
4.65
4.55
4.55
4.43
4.39
4.32
4.50
4.50

0.04
0.53
0.50
0.54
0.58
0.08
0.55
0.61
0.54
0.54

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ


1 รายขอ



จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด (  =4.27, S.D.=0.57 ถึง  =4.65, S.D.=0.50)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูเรีย นมีความพึ งพอใจในการแบงป นประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing
action: S) มากที่ สุ ด เป นอันดั บ หนึ่ ง (  =4.59, S.D.=0.04) อั นดั บ สองการร วมมือกั นเรี ย นรู (Collaborating :C)
(  =4.43, S.D.=0.05) อั นดั บ สามการประเมิ นผลเพื่ อ การพั ฒ นา (Assessment for improving: A) (  =4.43,
S.D.=0.08) และอันดับสุดทายการวางแผนการชี้แนะ (Planning :P) (  =4.39, S.D.=0.15) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาประเด็นยอยรายขอ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นมีการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึงทุกคนในชั้นเรียนมากที่สุด (  =4.65, S.D.=0.50) และผูเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นมีการอธิบายเนื้อหาวิชาและ/
หรือ ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการไดอยางตอ เนื่องสัมพันธกันดวยภาษาที่เขาใจงายนอยที่สุด (  =4.24, S.D.=0.68)
ทั้งนี้ ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสอบถามความพึงพอใจชองผูเรียนที่มีตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู โดยสอบถามความคิดเห็น 2 ดาน คือ 1) ดานอาจารย และ 2)
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดังแสดงขอมูลไดดังนี้
1) ดานอาจารย พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นวา อาจารยมีบุคลิกนาชื่นชม อารมณดี เปนกันเองสนุกสนานราเริง
เขาสอนตรงเวลา มี การเตรีย มความพร อมในการสอน มีการสอนที่หลากหลาย สามารถสอดแทรกเนื้ อหาไดตรงตามหัวข อ
อาจารยผูสอนสามารถถายทอดความรู และถายทอดทักษะประสบการณใหผูเรียนไดเปนอยางดี สอนใหผูเรียนเขาใจงาย มี
วิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะในการศึกษาเนนใหผูเรีย นศึกษาหาความรู
ดวยประสบการณและสถานที่จริง เนนการลงมือปฏิบตั ิ และจัดใหมีการทํางานแบบเนนภาระงานแบบงานรายบุคคล งานกลุม
งานห อง (จัด นิท รรศการ) มีการสอดส อง และคอยช วยเหลื อผู เรี ยน มี การยกตั วอยางใหผู เรี ยนรวมแสดงความคิ ดเห็น มี
ขอเสนอแนะเสมอวาตองมีการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งใด มีการสรุปทําใหเขาใจงายตอบทเรียนนั้น ๆ เปนแบบอยางที่ดีใหผูเรียน
ดานการสอน ทําใหผูเรียนไดมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย โดยนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในอนาคตไดดี
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2) ดานกิจ กรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน มี
กิจกรรมมากมายที่อาจารยผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ เพื่อการฝกฝนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดปญญา ความคิด นําสิ่งที่เรียนใน
หองเรี ยนไปใช ไดจริง ในชีวิตประจํ าวั น การสรางกลุ มไลน KERL เพื่อใชติ ดต อประสานงานในการเรี ยนการสอนและเก็ บ
รวบรวมขอมูลของชั้นเรียนทําใหสะดวกในการเรียน
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ไดรูปแบบ
“PCSA Model” ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน และมีขั้นตอนในการชี้แนะ 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
วางแผนการชี้แนะ (Planning: P) 2) การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating: C) 3) การแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน
(Sharing action: S) และ 4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessing for improving: A) ประสิทธิผลของรูปแบบ “PCSA
Model” คือ ผลการเรียนในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู อับดับหนึ่งผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนน
ในชวง 80-100 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.80 อับดับสอง ผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง75-79 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 7.31 และอันดับสุดทายผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 70-74 และ 50-54 คะแนน คิดเปนรอยละ 2.43 และความ
พึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อส งเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหล งเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานและรายขอ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการการชี้แนะอยูในระดับมากถึงมากที่สุดสอดคลอง
กับ รูปแบบ “PCSA Model” เปนการชี้แนะที่สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับ เบียส (Beers, 2011:
6) ไดกลาวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนควรจะมีหรือที่เรียกวา 4Cs ประกอบดวย การสรางสรรคและนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
การสื่อสาร (Communication) และความรวมมือ (Collaboration) และสอดคลองกับงานวิจัยของ พนิดา จารยอุปการะ
(2557: 170-173) ที่พัฒนา NPPC Model พบวา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการชี้แนะมีคุณภาพ
ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา ผูโคชมีสมรรถนะการชี้แนะอยูในระดับมาก มีพัฒนาการในการชี้แนะสูงขึ้นและเห็นวารูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการชี้แนะของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม ผูรับการชี้แนะมี
สมรรถนะการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก และมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรูสูงขึ้น ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูของผูรับการชี้แนะอยูในระดับมาก ผลการขยายผลรูปแบบพบวา ผูโคชมีสมรรถนะการ
ชี้แนะและมีความสามารถในการชี้แนะอยูในระดับมาก และเห็นวารู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถนะการ
ชี้แนะของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม ผูรับการชี้แนะมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูและมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูของผูรับการ
ชี้แนะอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2557: 245-254) ที่พัฒนา 3P-CA Model พบวา
รูปแบบมีประสิทธิภาพเทากับ 83.96/83.37 ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามี ความรูเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูประถมศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีพัฒนาการดานความสามารถใน
การจัดการเรียนรูสูงขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับ
ปานกลางเปนระดับมาก และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ผลการขยายผล
รูปแบบ พบวา หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรู คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษาสูงขึ้นจากระดับ
ปานกลางเปนระดับมาก และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสมาพร มณีออน (2559:
79-87) ที่พัฒนา ADAIR Model พบวา รูปแบบมีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.54/ 85.56 ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา หลัง
การใชรปู แบบครูมีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสูงกวากอนการใชรูปแบบ มีพัฒนาการในการสรางและใชเครื่องมือ
พฤติกรรมการวัดและประเมินผลสูงขึ้น นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการคิดสูงขึ้น ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1777

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตอรูปแบบในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของนักเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะดานการคิดสูงขึ้น ผลจากการขยายผล
รูปแบบ พบวา ครูมีสมรรถนะการวัดและประเมินผลสูงขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีหลักการ วัตถุประสงค ปจจัย
สนับสนุน และมีขั้นตอนในการปฏิบัติการที่ชัดเจนเปนขั้นตอน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 จากการทําวิจัย ในครั้ง นี้ คือได รูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model” ที่มีความเหมาะสมในการใช กับผูเรีย นจะเป น
ประโยชนอยางยิ่งในเชิงนโยบายกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสาขาวิ ชาครุศาสตร สําหรับนํารูปแบบการชี้แนะ
“PCSA Model” ในการเผยแพรสูกลุมเปาหมาย เชน มหาวิทยาลั ยตางๆ นอกจากนี้ ยังจะกอประโยชน ในดานวิชาการอั น
ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการชี้แนะ วิธีการจัดการเรียนการรูระหวางครูผูสอน เปนตน
7.2 เมื่อทราบถึงประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model”จะเปนประโยชนตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สาขาวิชาครุศาสตร ในการนํารูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model” ไปใชกับผูเรียนในรายวิชาอื่น ๆ
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Teaching children to think with the Brain-based learning
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บทความนี้นําเสนอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งมี 4 ขั้น ไดแก ขั้นเตรียม
ความพรอมกอนเรียน ขั้นการขยายความรู ขั้นลงมือปฏิบัติ และขั้นสรุป
คําสําคัญ: แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน วิทยาศาสตร ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
Abstract
This article presents the curriculum is Brain-based learning. To develop the ability to analytical
thinking of the students in learning science, which has four stages: 1) Induction, 2) Presentation, 3) Practice
4) Wrap up.
Keywords: brain-based learning, science, ability to analytical thinking
1. บทนํา
การคิดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําและพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย หากมนุษยมีความสามารถในการ
คิดก็จะสามารถแกปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได และจะมีการพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป (ทิศนา แขม
มณี, 2554: 188) ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดานขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 นี้ ครูจําเปนตองเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรี ยนเพื่อเข าสูการทํางานที่มีความซั บซอนมากขึ้น คื อ ทั กษะด านการเรี ยนรู และนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย
ทักษะดานการคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอย างมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมื อ
ทํางานกับผูอื่น (ไสว ฟกขาว, 2558: ออนไลน) ทักษะที่สําคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดของบุคคลและทักษะ
ชีวิต (Life skills) ทั กษะดัง กล าวนี้ จะทําให มนุ ษยใ นยุ คป จจุ บั นนี้ สามารถดํ ารงชี วิต อยูไ ดอยางสันติใ นสั งคมโลกที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน (วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 1) การพัฒนาความสามารถในการคิดจึงเปนสิ่งสําคัญของการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย ครูตองตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน เพราะเปน
การเตรี ย มความพร อมสํ าหรับ อนาคตให มี ความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห ประเมิน สั ง เคราะห ประยุ กตใ ช คิ ดอย างมี
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วิจารณญาณ แกปญหา และตัดสินใจ (ชนาธิป พรกุล, 2557: 12) การจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดจะทําใหชั้นเรียนเปลี่ยนไปจากชั้นเรียนที่สอนแบบบรรยายหรือทองจํา มาเปนชั้นเรียนที่นาสนใจ ทาทายสติปญญา
และสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู ปจจุบันมีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย
แตแนวคิดที่กําลังเปนที่สนใจในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brainbased learning) โดยการนํ าองคค วามรูเ กี่ย วกั บหลั กการการทํางานของสมองและการเคลื่ อนไหวของร างกายไปใช เป น
เครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และความสามารถในการคิดของมนุษย มนุษยจะ
เกิ ด ภาวะรู ก็ต อเมื่ อสภาพร างกายและจิ ต ใจพร อมที่ จะเรี ย นรู แนวคิ ด การเรี ย นรู โ ดยใช ส มองเป นฐานเป นแนวคิ ด ที่ ใ ห
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญและใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเขากับ
ธรรมชาติและรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนที่เนนไปที่อารมณความรูสึกของผูเรียน เพื่อใหสมองเปดรับการเรียนรูและเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริงเพราะไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนเอง การสอนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการ
คิดครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนสนใจ ใชสิ่งตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด เชน สื่อการสอน การใชคําถาม
ซึ่งการสอนนั้นเริ่มสอนไดตั้งแตเด็กเล็ก โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการคิดของผูเรียนในแตละ
ชวงวัย โดยเริ่มจากงายไปสูยาก เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดไปสูระดับสูงตอไป (นริศรา เสือคลาย, 2550:
3-4) และจากรายงานเรื่องนวัตกรรมการสอนที่บูรณาการกลยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต
ซึ่งมีผูเขารวมเปนครูประจําการที่มีประสบการณสอนอยางนอย 10 ป จํานวน 25 คน ใหความเห็นตรงกันวาในการจัดการ
เรียนรูตองออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน (รายงานผลการจัดสัมมนาเรื่องนวัต กรรมการสอน
ที่บูรณาการกลยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริ มทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต, 2559) การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห เปนสิ่งสํ าคัญ เนื่องจากเป นทักษะการคิดขึ้นพื้ นฐานที่ม นุษยทุกคนควรมีเพื่ อพัฒนาไปสูการคิด ขั้นสูงตอไป ในทุ ก
รายวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหได โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งเปนศาสตรที่
มีความเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของมนุษย ในบทความนี้ผูเขียนจึงนําเสนอแนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู และตัวอยาง
งานวิจัย ที่ใ ช การจัด การเรีย นรูโ ดยใช สมองเป นฐาน เพื่อพั ฒนาความสามารถในการคิด วิ เคราะห ในกลุม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร
2. แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
สถาบันวิทยาการการเรียนรู, (2550 อางถึงใน นุชากร คําประดิษฐ, 2556: 43-44) กลาววา สมองของผูเรียนจะ
เรียนรูไดดีเมื่อมีสิ่งจูงใจ เปนเรื่องที่นาสนใจ เมื่อมีความตั้งใจ เมื่อมีเปาหมาย เมื่อตัดสิ นใจวาจะเรียนรูเรื่องนั้น ๆ เมื่อมีเวลา
สรางความหมายใหขอมูล และมีเวลาเหมาะสมกับการรับขอมูล
สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู , (2550 อางถึงใน พิชญาภา พัฒนรดากุล, (2557: 57-58)
กลาววา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based learning) คือเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมองแตละชวงวัย เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐานในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยมีที่มาจากศาสตรการเรียนรู 2 สาขา คือ ความรูทางประสาทวิทยา และแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู
ในการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวสามารถนําหลักการไปประยุกตใช โดยมีรายละเอียดของหลักการ ดังนี้
Caine and Caine, (1997 อางถึงใน นริศรา เสือคลาย, 2550: 34) ไดเสนอหลักการในการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ไว 12 ขอ ดังนี้
1. สมองทํางานเปนองครวม และมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ผูสอนตองคํานึงถึงภาวะที่แตกตางใน
แตละชวงวัย สภาวะอารมณ บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของผูเรียน
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2. สมองและจิตใจของมนุษยเปลี่ยนแปลงและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สมองจะเกิดการเรียนรูไดดีใน
สภาพแวดลอมที่มีสิ่งเราที่นาสนใจและหลากหลาย
3. สมองมนุษยเลือกรับรู เรียนรู และจดจําในสิ่งที่มีความสําคัญหรือความหมายตอตน ครูควรจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
4. กระบวนการคนหาความหมายเกิดขึ้นอยางมีรูปแบบเฉพาะของแตละบุคคล ยืดหยุน และพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง
5. อารมณและความรูสึกเปนจุดเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการเรียนรูของบุคคลแตละคน
6. กระบวนการทํางานของสมองและจิตใจของมนุษยเพื่อการเรียนรูนั้น เกิดขึ้นทุกสวนและบางสวน
ของสมอง
7. การเรียนรูเปนกระบวนการรวมกันระหวางความสนใจ การจดจอกับการเรียนรูจากปลายประสาท
สัมผัส
8. กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งในภาวะรูตัวและไมรูตัว
9. สมองจัดเก็บขอมูลไวในความทรงจําอยางนอย 2 ระบบ
10. สมองมนุษยถูกออกแบบอยางซับซอนเพื่อการเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัด
11. การเรียนรูที่ซับซอนสามารถเขาถึงไดดวยการกระตุนที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นแตจะถูก
ขัดขวางจนไมอาจเขาถึงไดจากการคุกคามและการทําใหเกิดความกลัว
12. สมองมนุษยแตละคนมีลักษณะเฉพาะ
ตามทัศนะของผูเขียนหลักการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน (เปนการนําหลักการทํางานของสมอง และการ
เคลื่ อนไหวของร างกายไปใช เ ป นเครื่ องมื อในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพการการเรี ย นรู และ
ความสามารถในการคิดของมนุษย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
การคิดวิเคราะห เปนระดับของการเรียนรูขั้นหนึ่งในพฤติกรรมการเรียนรูดานพุ ทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตาม
แนวคิดของ Bloom (1956) ซึ่งแบงการเรียนรูดานพุทธิพิสัย เปน 6 ระดับ คือขั้นความรูความจํา ขั้นความเขาใจ ขั้นการ
นําไปใช ขั้ นการวิเคราะห ขั้นการสั งเคราะห และขั้นการประเมินคา ทักษะการคิดแต ละระดับมี ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกันทักษะการคิดขั้นสูงจะเกิดขึ้นไมไดถาขาดทักษะการคิดขั้นอื่น การคิดวิเคราะห เปนการแสดงออกที่สามารถบงบอก
ถึงความรูความเขาใจในเรื่องราว สถานการณ เหตุการณตาง ๆ อยางละเอียด โดยสามารถอธิบายเหตุผล หลักการ ความคิด
รวบยอด และความเชื่อมโยงความสัมพันธโดยภาพรวม แลวแจกแจงจําแนกแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ได (วัชรา เลาเรียนดี,
2553: 10-11) เปนการคิดที่สามารถจําแนกแยกแยะขอมูลหรือวัตถุสิ่งของตาง ๆ หรือเรื่องราว เหตุการณออกเปนสวนยอย
ตามหลักการหรือเกณฑที่กําหนดเพื่อคนหาความจริงหรือความสําคัญที่แฝงอยูหรือปรากฏอยูจนไดความคิดที่จะนําไปสูขอสรุป
และการนําไปประยุกตใช (สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2552: 13-14) เปนเรื่องของสมองที่มีศักยภาพในการคิดและเรียนรู
ไดจากธรรมชาติ สามารถเก็บเกี่ยวขอมูลรอบตัว วิเคราะหและสรางความรูขึ้นมาได นั่นคือการเกิดความคิด กระบวนการคิด
และความคิดเกิดขึ้นในสมอง และสมองยังเหลือพื้นที่สําหรับเรียนรูประสบการณใหม ๆ ยิ่งมีการฝกฝนการใชส มองใหคิดโดย
การตั้งคําถาม ไมใชการทองจําเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในเด็กเล็กสมองก็จะยิ่งสรางเครือขายเสนใยสมองใหม ๆ แตกแขนง
เชื่อมติดตอกันมากขึ้นเทานั้น นับวาเปนสมองที่คิดได คิดเปน คิดอยางมีคุณภาพ (ลักขณา สริวัฒน, 2549) ลักษณะการคิด
วิเคราะห ตองพิจารณารายละเอียดจากหลากหลายแงมุม ตรวจสอบความถูกตองอยางละเอียดรอบคอบ เรียงลําดับขอความ
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อยางเปนเหตุเปนผล ลงขอสรุปที่เปนไปได สามารถเปรียบเทียบความคิดเห็นจากบุคคลอื่น บอกเหตุผล ขอโตแยงไดอยางมี
เหตุผล และสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางมีเหตุผล (Cottrell, 2003)
ตามทัศนะของผูเขียนความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการเรียนรู จําแนกแยกแยะหลักการ
ความสําคัญและความสัมพันธของเรื่องราว เหตุการณ สถานการณ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับไดอยางมีเหตุผล
4. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ใหความสําคัญในเรื่องการสรางโอกาสการรับรูของผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนรู สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู ผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของสมองมนุษยใน
แต ละชวงวั ย สามารถคนหาจุด แข็ งของผูเ รีย นแตล ะคนและระบุเ รื่องที่ ตองพั ฒนา แล วเลือกวิ ธีฝ กที่ สอดคล องกั บผู เรี ย น
บทเรียนหรื อกิจกรรมมีชีวิตชีวา ทาทาย ชัดเจน ไมคลุมเครื อ มีความสนุก มีความหมาย และกระตุ นการเรียนรูรายบุคคล
ดวยการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้ผูเรียนจะสามารถเพิ่มพูนความเขาใจ สามารถเก็บประเด็นสําคัญ และเพิ่มศักยภาพในการ
นําความรูไปใช (ชนาธิป พรกุล, 2557: 34-35)
พรพิไล เลิศวิชา. (2558) และชนาธิป พรกุล. (2557) กลาววาการออกแบบการจัดการเรี ยนรูตองทําใหผูเรียนเห็น
ความหมายและมีค วามสนใจในสิ่ งที่ เรีย นรู ซึ่ง ผูส อนสามารถกระตุ นอารมณของผู เรีย นไดโดยการจั ดกิ จกรรมที ่มีชี วิต ชีวา
สนุกสนาน ทาทาย ชัดเจน และมีความหมาย ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูและสามารถนําความรูไปใชได
อุดม วิเ ศษวิสัย . (2553) และธั ญชนก โหนงกดหลด. (2554) ไดเ สนอผลของการจั ดการเรียนรูโ ดยใชส มองเป น
พื้นฐานที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อจัดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบวัฎจักร
7 ขั้น ก็จะสงผลใหความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้นดวย
จากลักษณะการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ผูเขียนพบวานักวิชาการไดนําแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานไปประยุกตใช โดยมีขั้นการสอน ซึ่งผูเขียนไดสรุปเปรียบเทียบไว ดังตารางตอไปนี้

ขั้นประเมินผลการเรียนรู

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/

/

/

/

/

ขั้นประยุกตใชความรู

/

ขั้นสรุป

ขั้นแลกเปลี่ยนความรู

/

ขั้นลงมือปฏิบัติ

ขั้นการนําไปใช

/

/
/

/
/

ขั้นการขยายความรู

/

ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู

/

ขั้นการจํา

ชนาธิป พรกุล (2557)
พรพิไล เลิศวิชา (2558)
ธัญชนก โหนงกดหลด (2554)
อุดม วิเศษวิสัย (2553)
ขั้นรวม

ขั้นการกระตุนการเรียนรู

ขั้นอุนเครื่อง

ชื่อ - สกุล
นักวิชาการ

ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบวิเคราะหขั้นการสอน การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักวิชาการ
ขั้นการสอน

/

/
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จากตารางจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักวิชาการมีขั้นการสอนที่รวมกัน 4 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้ นเตรี ย มความพร อมก อนเรี ย น คื อการเตรี ย มสมองของผู เ รี ย นให เ หมาะสมต อการเรี ย นรู โดยผู ส อนจั ด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู เตรียมสถานการณจําลองที่ใกลเคียงกับสถานการณจริง สรางบรรยากาศการเรียนใหมี
ชีวิตชีวา สนุกสนาน เชน ผูสอนพาผูเรียนไปเรียนรูในสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน
2. ขั้นการขยายความรู คือผูสอนชวยชีป้ ระเด็นสําคัญเปนระยะ เปนการย้ํา และชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธและ
เชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรู เชน ผูสอนทําฐานการเรียนรู “พืชใบเลี้ยงเดี่ยว” มีปายคําถามใหผูเรียนหาคําตอบ เปนระยะๆ
3. ขั้นลงมื อปฏิบั ติ คื อเปดโอกาสใหผู เรี ยนไดล งมื อปฏิ บัติ จริง ดวยตนเอง โดยกิจกรรมต าง ๆ ซึ่ง เป นกิจกรรมที่
สงเสริมทักษะการคิดของผูเรียน เชน ผูเรียนคนหาพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ศึกษาชนิด ลักษณะ และวิเคราะหองคประกอบอื่น ๆ ดวย
ตนเอง แลวแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนคนอื่น ๆ
4. ขั้นสรุป คือผูสอนสรุปความรูรวมกับผูเรียน โดยใหผูเรียนแตละคนนําเสนอองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา
รวมอภิปรายกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน และผูสอนสรุปความรูตามทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในการสอนวิชาวิทยาศาสตร จะทําใหผูเรียนสามารถสรางองค ความรูไดดวย
ตนเอง สามารถคิ ดเป น คื อการคิ ดอย างเป นระบบ รู จักสั งเกต กํ าหนดปญ หา ตั้ ง สมมติ ฐาน ลงมื อปฏิ บัติ เ พื่ อตรวจสอบ
สมมติฐาน วิเคราะหผล และสรุปผลการศึกษาคนควาได ความรูที่ไดจะเปนความรูที่คงทนมากกวาการฟงผูสอนบรรยายใน
หองเรียนเพียงอยางเดียว
5. บทสรุป
แนวความคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการนําหลักการการทํางานของสมองและการเคลื่อนไหวของ
รางกายไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพการการเรียนรู และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเ รียน ผูเรียนจะเกิดภาวะรูก็ตอเมื่อสภาพรางกายและจิตใจพรอมที่จะเรียนรู มีความสุข
สนุกสนาน ไมถูกกดดันหรือถูกทําใหกลัว โดยไดรับการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทาทาย เราความสนใจและมีความหมายตอ
ผูเ รีย น ซึ่ งมี ขั้นตอน 4 ขั้น ได แก ขั้นเตรีย มความพรอมก อนเรีย น ขั้นการขยายความรู ขั้ นลงมื อปฏิ บัติ และขั้ นสรุ ป
ทายที่สุดนี้ผูเขียนหวังวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่ไดนําเสนอไวจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับครูที่
ตองการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตอไป
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ผลการเรียนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาหลักการตลาด (นานาชาติ)
ของนักศึกษาปริญญาตรี
Learning Results of Project-Based Learning in Principles of Marketing Course
(International Program), Undergraduate School
อรุณี เลิศกรกิจจา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
arunee.lertkornkitja@stamford.edu
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูและ ผลลัพธของการเรียนโดยใชโครงงานเปนฐาน
ในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด จํานวน 43 คน การวิจัย
ครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน ทําการเก็บขอมูลจาก 1) แบบทดสอบแบบอัต นัย
2) แบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน 3) แบบแสดงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมและรายวิชา และ 4) แบบสังเกตุ
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย รอยละและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานในรายวิชาหลักการตลาด ประกอบดวยการวางแผนและจัดทําโครงงานแผนการตลาด การศึกษากระบวนการ
ทางการตลาด การวิจัยการตลาดพื้นฐาน การวางแผนและดําเนินงานการตลาด การเขียนรายงานรวมทั้งการนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน ผูเรียนมีผลการเรียนรูเฉลี่ย 87 คะแนนและความสามารถในการทําโครงการอยูระดับ 90 เปอรเซ็นตซึ่งอยูในเกณฑดี
นอกจากนี้ ผูเรียนมีความเห็นวา การใชโครงงานเปนฐานทําใหไดพัฒนาทักษะดานการทํางานรวมกับผูอื่น การแกไขปญหา
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงและการสื่อสาร ชวยเพิ่มความใกลชิดระหวางผูเรียนไทยและผูเรียนตางชาติ จึงควรประยุกต
การเรียนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาการตลาดใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ผลการเรียนรู
Abstract
This research aimed to investigate the learning process and the results of using the project-based
learning in the MKT213 Principles of Marketing course for the undergraduate students at Stamford International
University. Total participants were 43 students. This research was an action research. The research
instruments were project-based learning approach lesson plan. Data collection tools consisted of 1) final
examination, 2) a test of ability in performing the project, 3) student’s comments open-ended form
towards the project-based learning and the course contents, and 4) observations. Data were analyzed
as mean, percentage and content analysis. The results showed that the learning process consisted of
planning and preparing marketing project, the study of marketing processes, basic market research,
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marketing planning and implementation, report writing, as well as the presentation of the results of the
project operation. The learning outcome, the mean value was 87 points and the ability in performing
project was 90 percent, which were good. The student’s opinion revealed that the project-based learning
enhanced their skills in collaboration, problem solving, real life experience, and communication.
Furthermore, project-based learning reduced distance between native speakers and foreign students.
Thus, this approach should be applied in other marketing courses to improve quality of education.
Keywords: project-based learning, learning outcome
1. บทนํา
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ปญหาคุณภาพบัณฑิตไทย” ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 2557
จากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,250 คน พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 45.44 ระบุวาบัณฑิตไทยในปจจุบันไมคอยมี
คุณภาพ และรอยละ 19.20 ระบุวามีคุณภาพต่ํา สวนความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยสําคัญของปญหาคุณภาพบัณฑิต
ไทย ประชาชนสวนใหญ ระบุวาเนื่องจากผูเรียนไมสนใจรับความรูตองการเพียงใบปริญญาเทานั้น มหาวิทยาลัยมุงประโยชน
ทางธุรกิจมากเกินไป และหลักสูตรเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติบัณฑิตจึงไมสามารถทํางานจริงได คิดเปนรอยละ 42.72 42.56
และ 32.40 ตามลําดับ (ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 2557)
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนแนวทางเลือกหนึ่งที่นักการศึกษายอมรับวาเปนกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน เพราะกิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่สนองตอกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางดี ดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกประเด็นหรือโครงงานที่สนใจจะทํา ศึกษาวางแผนและลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ผูสอนเพียงคอยกระตุน แนะนําและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด เปดโอกาสใหผูเรียนใชความรู ความคิดที่ลึกซึ้ง มีการ
ทํางาน วิเ คราะหปญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไ ขและมีการนํา เสนอผลงานของตนและกลุมรวมกันอยางมี ประสิ ทธิภาพ
(Thomas, 2000; สิทธิพล อาจอินทรและธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554; ศยามน อินสะอาด, 2555; สุภารัตน จันทรแมน
และอนิรุทธ สติมั่น, 2557) อันจะเปนการเตรียมความพรอม เพื่อใหผูเรียนมีทักษะความรูและการทํางานในอนาคต ซึ่งเปน
ความทาทายที่สุด ตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 (Bell, 2010) และการเตรียมคนไทย
4.0 ที่มีความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม ซึ่งเปนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานไดรับความสนใจมากในงานวิจัยหองเรียน ผลวิจัยสวน
ใหญเปนไปในทิศทางเดียวกันคือใหผลสัมฤทธิ์ในดานบวก และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐาน อยางไรก็ตาม การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาการตลาดยังมีจํากัดและเปนงานวิจัย
ในหลักสูตรภาษาไทย ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรูโดยใหโครงงานเปน
ฐานในรายวิช กต. 213 หลักการตลาด สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผูเรียนคนควาและลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ตามหลักการและนําเสนอแนวคิด โดยอาศัยกระบวนการกลุมกับผูเรียน
จากหลากหลายชาติ และนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
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2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2558 จํานวน 43 คน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ระยะเวลาในการศึกษา 13 สัปดาห การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยดําเนินการตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ
ขั้นสังเกตการณ และขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด เก็บ
ขอมูลจาก 1) แบบทดสอบแบบอัตนัย 2) แบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน 3) แบบแสดงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ
กิจกรรมและรายวิชา ซึ่งเปนคําถามปลายเปดหนึ่งคําถาม ใหผูเรียนเขียนบรรยายสิ่งที่ผูเรียนได จากการเรียนรูโดยใชโครงการ
เปนฐาน และ 4) แบบสังเกตดวยการจดบันทึก ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดวยตนเอง ทําการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณโดยการหาคาเฉลี่ยและรอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดย
การพิจารณาคําและขอความ
4. ผลการวิจัย การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั การใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักศึกษาปริญญาตรี
พบวา
4.1 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชากต. 213 หลักการตลาด ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ไดแก การวางแผนและจัดทําโครงงานแผนการตลาด การศึกษากระบวนการทางการตลาด การวิจัยดานการตลาดพื้นฐานเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปาหมาย การวางแผนดานผลิตภัณฑและวางแผนการผลิต การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด
การเขียนรายงานแผนการตลาดรวมทั้งการนําเสนอผลการดําเนินงาน การจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาว สงผลใหนัก ศึกษามี
ความรู ความเขาใจในกระบวนการของการตลาดไดอยางเปนระบบ สามารถพัฒนาทักษะการคิด พัฒนากระบวนการเรียนรูดวย
ตนเองผานกระบวนการกลุม ทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน สงผลใหไดผลงานตามที่คาดหวัง ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิ ดของ Thomas (2000) ที่ระบุวาการเรียนรูโดยใช โครงงานเปนฐานการสอนที่เชื่อมโยงกับคํ าถามหรื อ
ปญหาที่ทาทาย ผูเรียนตองคิดและออกแบบอยางสรางสรรค วิเคราะหปญหาและตัดสินใจแกไขปญหาอยางอิสระ สงผลให
ไดผลงานหรือการนําเสนออยางเปนรูปธรรม โดยผูสอนเปนเพียงผูคอยใหคําปรึกษา ดังนั้น การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
จึงเปนรูปแบบวิธีการสอนที่จะนําผูเรียนเขาสูการเรียนรูผานกระบวนการคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหาและสราง
ผลงานให บรรลุเ ปาหมายดวยตนเอง เปนการสร างสภาพแวดล อมการเรีย นรูผ านประสบการณจริ ง ทํ าใหผู เ รีย นสามารถ
เชื่อมโยงความรูแบบองครวมไดมากกวาจากการทองจํา และตอบโจทยการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ตองเรียนรูในลัก ษณะ
สหวิท ยาการ ยึด โครงงานเปนฐานเปนหลั กสูตรจะไมเนนการยึ ดตําราเป นตัวขั บเคลื่ อนหรือแบบแยกสวนเชนที่ เคยในอดี ต
ความรูจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (สุทศั น สังคะพันธ, 2556)
4.2 ผลการเรียนรูของผูเรียนรายวิชากต. 213 หลักการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 87 คะแนน และมีผลความสามารถใน
การทําโครงการมีคาเฉลี่ย 36 คิดเปนรอยละ 90 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 ผลการวิจัยอธิบายไดวา ผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการทําโครงงานจากการใชการเรียนรูแบบโครงงานจัดอยูในระดับดี เพราะผูเรียนไดคิดและเลือกผลิตภัณฑใน
การทําการตลาดตามความถนัดและสนใจของกลุม โดยอิส ระ โดยมี ผูสอนคอยใหคํ าปรึ กษาและติ ดตามการดํ าเนินงานเป น
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ระยะๆ ทํ าให ผู เ รี ย นมี ค วามเข าใจกระบวนการทางการตลาดในภาพรวมมากกว า การศึ กษาจากบทเรี ย นแบบแยกส ว น
สอดคลองกับทฤษฏีวงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb (1984 อางถึงในเสาวภา วิชาดี, 2554) ที่อธิบายวาผูเรียนแต
ละคนเรียนรูสิ่งใหมๆ อยางเปนกระบวนการที่ดําเนินไปเปนวงจรซึ่งแตละขั้นของการเรียนรูก็จะสงเสริมการเรียนรูของขั้นตอไป
ดังนั้น การใหโอกาสผูเรียนไดรับประสบการณอยางเปนรูปธรรม โดยการใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยการลองผิดลองถูก การใหขอมูล
ยอนกลับและทบทวน สงผลใหผูเรียนจะไดฝกฝน ปฏิบัติจนมีความรูความเขาใจจากกิจกรรม และสอดคลองกับ การศึกษาของ
สิทธิพล อาจอินทรและธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2554); ดุสิต ขาวเหลือง (2554); ศยามน อินสะอาด (2555) และสุภารัตน
จันทรแมนและอนิรุทธ สติมั่น (2557) ที่วาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง มี
ความรูค วามเข าใจในกระบวนการของกิ จกรรมโครงงานอย างเปนระบบและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และความสามารถในการทํ า
โครงงานอยูในระดับดี
4.3 ผลการศึ กษาความคิ ด เห็ น ของผู เ รี ย นที่ มี ต อกิ จกรรมการเรี ย นรู โ ดยใช โ ครงงานเป นฐาน โดยวิ เ คราะห จาก
แบบสอบถามความคิดเห็น ขอคนพบที่สําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้ 1) ผูเรียนไดฝกทักษะดานการทํางานรวมกับผูอื่น เปดใจ
กวางและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหมๆ ที่สงผลตอระบบการทํางานเพิ่มขึ้น การมีสวนรวมในการแบงกิจกรรมการทํางาน
และการมีส วนรั บผิ ดชอบในภารกิจที่ ได รับ มอบหมาย 2) เป ด โอกาสใหผู เ รีย นเผชิ ญกั บ ปญ หา วิ เ คราะหป ญหา รวมถึง หา
แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาประสงค และไดเรียนรูจากประสบการณจริง
และ 3) ทักษะการสื่อสาร คือสิ่งทีผ่ ูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทั้งการสื่อสารกับสมาชิกกลุม นําเสนอผลงาน สื่อสารกับลูกคาและ
เรียนรูการตอรองกับซัพพลายเออร สอดคลองกับแนวคิดของ Dewey (1983 อางถึงใน Bell, 2010) ที่กลาววา การเรียนรูโดย
ใช โ ครงงานเป นฐานทําให ผูเ รี ย นได พั ฒนาความรู และสร างองค ความรูจากพื้นฐานของตนเอง การเรี ยนรู จากการปฏิ บั ติ
(Learning by Doing) สงผลอยางมากตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่ องและยั่งยืน และแนวคิดของชาตรี เกิด
ธรรม (2547, อางถึงใน สิทธิพล อาจอินทรและธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานทําใหผูเรียน
สามารถคิดสรางผลงานและแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น พรอมกับฝกภาวะความเปนผูนํา
และผูตามที่ดี เปนการบูรณาการความรูความคิดกับชีวิตจริงประจําวัน ทําใหสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได ซึ่งทักษะ
การคิด วิเคราะห เรียนรูวิธีการแก ปญหา ตลอดจนทักษะทางสังคมในการสื่อสาร และทักษะแหง ความร วมมือ เหลานี้ เป น
ทักษะที่ตองการของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (Bell, 2010; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และคณะ, 2559)
4.4 พฤติ กรรมการทํ างานรวมกันของผู เรี ยนจากแบบสั งเกต พบว า การเรี ยนรูโ ดยใช โครงงานเป นฐานชวยลด
ระยะหางระหวางผูเรียนในหองเรียน ความแตกตางดานเชื้อชาติและอุปสรรคดานภาษามีผลตอพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน
ในระยะแรก แตผูเรียนมีการปรับตัวและเรียนรูที่จะสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมทํางานกันไดอย างดี มีเพียงหนึ่ง
กลุ มที่ ผูเ รีย นต างชาติข าดความกระตื อรื อร นและให ความสําคัญ กับ การทํ างานรวมกั นในโครงงานนอย ผูส อนจะตองคอย
กระตุนและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด สอดคลองกับผลงานศึกษาของ Leh (2014) ที่วาการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานชวย
ให ผูเ รี ยนหลั กสูต รนานาชาติ กาวขามอุ ป สรรคในด านของภาษาในการสื่อสารและความคิ ดที่ วาผู เรี ย นต างชาติ อ อนความ
รับผิดชอบในงาน สงผลใหโครงงานลาชา
เชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกตางกันสงผลตอรูปแบบการเรียนรู จากการสังเกตพบวาผูเรียนที่มาจากเชื้อชาติที่ มี
วัฒนธรรมคํานึงถึงสังคมหรือความเปนกลุม (Collectivism) เชน ไทยและประเทศอาเซียน มีอุปสรรคในการปรับตัวเขากับ
การทํางานรวมกันเปนกลุมนอยกวาผูเรียนที่มาจากเชื้อชาติที่มวี ัฒนธรรมความเปนสวนตัวสูง (Individualism) และหลีกเลี่ยง
ความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) เชน รัสเซียและประเทศตะวันตก ซึ่งอาจแสดงออกไดสองลักษณะคือ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองอยางเขมขนในกลุมจนกว าจะไดขอสรุป หรือขาดความกระตือรืนรนในการทํากิ จกรรม
รวมกับกลุม ปลอยใหเปนไปตามความเห็นของสมาชิกในกลุมสวนใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ Joy & Kolb (2009) ที่
ศึกษาเรื่องความแตกตางของวัฒนธรรมมีผลตอรูปแบบการเรียนรู พบวา วัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศมีผลตอ
รูปแบบการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ผูเรีย นที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบไตรตรองใครครวญ (Reflective Learning Style) มัก
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เปนผูเรียนจากประเทศที่มีวัฒ นธรรมแบบหลีกเลี่ยงความไม แนนอนสูง สวนผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูชนิดกระตือรือร น
(Active Learning Style) มักเปนผูเรียนจากจากประเทศที่มีวัฒนธรรมคํานึงถึงสังคมหรือความเปนกลุมสูง
4.5 การเรี ยนรูโ ดยใชโ ครงงานเป นฐานในรายวิชา กต.213 หลักการตลาดมีขอจํ ากัด คือขอจํากัดด านความรูใ น
เนื้ อหาวิ ชาและเวลา เนื่ องจากรายวิ ชาหลั กการตลาดเปนวิ ชาเบื้ องตนของวิช าสาขาบริ หารธุ รกิ จ ผู เรี ยนจึง มี ความรูด าน
เนื้อหาวิช าการตลาดจํากัด นอกจากนี้ เวลาในการทําโครงการจริงมี เพีย ง 10 สัป ดาห นอกจากนั้น ผูเรีย นมาจากหลาย
สาขาวิ ช า ดั ง นั้ น ผู เ รี ย นจึ ง ต องปรับ ตั วและปรั บ เวลาในการทํ างานรวมกั น เพื่ อให ส ามารถขั บ เคลื่ อนโครงงานจนบรรลุ
เปาประสงค
กลาวโดยสรุปคือ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต.213 หลักการตลาด ผูเรียนมีผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการดําเนินโครงการในระดับดี ผลปฏิบัติงานของโครงงานการตลาดทุกกลุมมีความคิดสรางสรรค มีการใช
เทคโนโลยี คือโซเชียลมีเดียเปนชองทางการทําประชาสัมพันธและการจําหนาย และสามารถนําเสนอผลของโครงงานไดใน
เกณฑดี ผูเรียนไดพัฒนาทักษะดานการทํางานรวมกับผูอื่น การแกไขปญหา ไดเรียนรูจากประสบการณจริง และการสื่อสาร
และกาวผานอุปสรรคเมื่อตองทํางานรวมกับผูเรียนตางชาติ ตางวัฒนธรรม ดังนั้น จึงควรที่จะสงเสริมให ประยุกตการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตไทย
5. ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และการเตรียมคนไทย 4.0 ที่มีความรูและทักษะสูง
ผูสอนตองปรับวิ ธีการประเมินผลเปนลักษณะของผูใ หคํ าปรึ กษา คื อ การประเมินพัฒ นาการของผูเ รียนตลอดกระบวนการ
เนื่องจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ผูเรียนพัฒนาสติปญญาจากเรียนรูผานกระบวนการสืบสวน (Process of Inquiry)
อันเปนการคิดที่ซับซอนและกระบวนการทํางานกลุม ดังนั้น ผูสอนจึงตองเตรียมความพรอมของผูเรียนโดยสรางความเขาใจใน
กระบวนการเรียนการสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกทําโครงงานตามความสนใจและความเหมาะสม คอยแนะนําและให
คําปรึกษาอยางใกลชิด ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีความสุข และนําความรูที่ไดรับเชื่อมโยงไปสูการทํางานจริง
ในอนาคต
ในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรกําหนดกรอบการศึกษาใหชัดเจนขึ้น โดยนําผลลัพธดานทักษะตางๆ ที่นักศึกษา
ระบุวาที่ไดจากงานวิจัยนี้กําหนดเปนตัวแปรและเพิ่มตัวแปรดานความหลากหลายของผูเรียน (Diverse Learners)ทําการศึกษา
เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาความสัมพันธโดยตรงของการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานกับระดับการพัฒนาทักษะตางๆ
ของผูเรียน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลการใชคําถามที่สงเสริมความสามารถในการคิด ขั้นสูงของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ มีตอการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4
สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 หอง จํานวน 86 คน วิธีเลือกแบบเจาะจงเปนหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิด 2) แบบทดสอบ 3) แบบบันทึกความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยการใช
คําถามที่สงเสริมการคิด มีความสามารถในการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 2) นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของครูในเชิงบวก
คําสําคัญ: การใชคําถามที่สงเสริมการคิด ความสามารถในการคิดขั้นสูง ความคิดเห็น
Abstract
The purposes of this research were 1) to study result of using question to promote higher order
thinking capacity of students 2) to study opinions of student about teachers’ instruction . The sample
consisted of 2 group. They were senior of 86 students of bachelor's degree students in social. They studied
major of Dhonburi Rajabhat University in the second semester 2016. The research instruments used
higher order thinking capacity lessons plan ,tests and opinion record form. Data analyzed mean standard
deviation t-test and qualitative content analysis.
The results of this research were as followed: 1) students’ higher order thinking skills after using
promote thinking questions were higher than criteria 60% with statistically significant at.05. 2) They had
positive in teachers’ instruction
Keywords: using questions to promote thinking, higher order thinking, opinions
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1. บทนํา
คุณภาพของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่มีคุณภาพสงผลตอผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึง
มีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลไดอยางมีความสุข คุณภาพของครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของผูเรียน เพราะมีขอคนพบจากรายงานการวิจัยหลายฉบับ ที่พบวา นักเรียนที่มีโอกาสไดเรียน
กับครูที่เกงจะมีพัฒนาการที่กาวหนากวานักเรียนที่เรียนกับครูที่สอนไมเกงถึง 3 เทา ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเปนนโยบายสําคัญ
ดานการศึกษาของรัฐบาลทุกยุคสมัยที่ผานมา(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556:บทสรุปผูบริหาร) ซึ่งการพัฒนาครูควร
เริ่มจากสถาบันการศึกษาที่เปนผูผลิตครูใหกระบวนการพัฒนาครูที่มีคุณภาพปลูกฝงจิตวิญญาณของความเปนครูที่เปนแมพิมพ
ของชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นับวาเปนคณะวิชาที่เกาแกที่สุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพราะ
ถือกํ าเนิด ตั้ง แต การสถาปนา โรงเรี ยนฝกหัด ครู อาชีวศึกษาซึ่งเปนจุด เริ่ มของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รีใ นป จจุ บัน โดยมี
ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ “ปรัชญา คุณธรรม นําคุณภาพ “ และมีวิสัยทัศน คือคณะครุศาสตร “เปนองคกรมืออาชีพในการ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูคูคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี” โดยมีพันธกิจสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต
ครู คื อ “ผลิ ต พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี ค วามรู มี คุ ณ ธรรม เป น ผู นํา ท อ งถิ่ น และก า วทั น เทคโนโลยี ”
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560 : https://www.dru.ac.th/dru2015/)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูจึงมีความสําคัญยิ่งที่จะเตรียมความพรอม
ใหกับครูในอนาคตทั้งทางดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะของครูที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งคณาจารยที่ใชกลยุทธ เทคนิคการสอน
และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มุงเนนสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงจึงถือเปนทักษะสําคัญของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษาของผูวิจัยซึ่งทําหนาที่เปนผูสอน พบวา ผูเรียนมี
ลักษณะการเรียนรูแบบตั้งรับ(Passive learner ) ไมกลาแสดงความคิดเห็น มีความตั้งใจเรียนแตเปนรอรับการถายทอดจาก
การบรรยายของครูผูสอน ไมกลาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน ซึ่งทําใหผูเรียนไมเกิดการพัฒนาการการคิดโดยเฉพาอยางยิ่ง
การคิ ด ขั้ นสูง ซึ่ ง เป นทักษะสํ าคั ญ ที่ค รู ใ นยุ ค ศตวรรษที่ 21 ต องไดรั บ การพั ฒนาและฝ กฝน ดั ง นั้ น ผู วิจัย จึ ง ศึกษาเพื่ อหา
นวัตกรรมในการพัฒนานักศึกษาครู และพบวาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามถือเปนยุทธวิธีสอนที่คณาจารย
ผูสอนสามารถนํามาใชพัฒนาผูเรียนไดทุกระดับการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556: 235)ที่ไดกลาวไววา
การตั้งคําถามนักเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งครูจะตองมีความรูและทําความเขาใจให
ดี ครูมักนิยมตั้งคําถามขึ้นมากมาย แตจากการวิจัยจํานวนมากตั้งขอสังเกตวา การถามมาก ๆ แตขาดความรูค วามเขาใจและ
ขาดทักษะในการถามจะไมเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียนและไมเปนประโยชนตอการศึกษาโดยรวม ทักษะการใช
คําถามจึงเปนทักษะที่จําเปนสําหรับครู เพราะนอกจากจะเปนการกระตุนความสนใจและทําใหเกิดการมีสวนรวมในชั้นเรียน
อยางทั่วถึงแลว ยังสามารถทําใหครูประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนที่เกี่ยวกับบทเรียน และยังเปนการประเมินผลการ
เรียนการสอนอีกอยางหนึ่งดวย จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง ของ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อใหเกิดทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งถือเปนการเตรียนมบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในอนาคตตอไป
2. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูสอน ในรายวิชาการพัฒนา
รูปแบบการสอนสังคมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในหัวขอดังนี้
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1 การจัดการเรียนรูแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิด (Questioning Method)
Davis (2009 : 118-119) ไดนําเสนอกลยุทธการตั้งคําถามไว 7 ขอ ดังนี้ 1) มีการเตรียมคําถาม คือ มีการ
วิเคราะหจุดประสงค การเรียนรู เนื้อหาสาระและเตรียมคํ าถามที่จําเปนและสอดคลองกับ สิ่งที่ต องการให เกิ ดขึ้ นกับผู เรีย น
2)การจัดลําดับการใชคําถาม คือ มีการจัดลําดับการใชคําถามตามความยากงาย และความซับซอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหาสาระ 3) การกําหนดวิธีการถาม คือ การกําหนดวิธีการใชคําถามจะใชกับใครอยางไร ใชรายบุคคล เปน
กลุม เปนคู 4) การเลือกผูตอบคําถาม คือ การถามที่จะตองถามผูเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมและทั่วถึง 5)การแสดงออก
ของผูถาม คือ การใชภาษากายเพื่อแสดงออกถึงความตองการของคําตอบหรือการตอบสนองตอคําตอบ ที่จะตองเหมาะสมไม
สรางความกดดันใหกับผูเรียน สรางทัศนคติดานบวก 6) การเก็บประเด็นจากการถาม คือ เมื่อผูเรียนตอบคําถามผูถาม
จะตองเก็บประเด็นจากคําตอบของผูเรียนที่อาจเปนการแสดงออกถึงความไมเขาใจหรือเปนการตอยอดการถามเพื่ อตอการ
คําตอบที่ลึกและมีความสมบูรณมากขึ้น 7) การประเมินการถามของครูผูสอน คือ การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการถามเพื่อนําไปสูการพัฒนาการถามตอไป
และ Moore (2005 : 237-248) ไดนําเสนอเทคนิคที่ทําใหการถามคําถามเกิดประสิทธิภาพดังนี้
1. การยอนถาม (Redirection) เปนเทคนิคการถามที่มุงสรางการมีสวนรวมและบรรยากาศแหงการเรียนรู
ในหองเรียนโดยใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความรู ความคิดของตนในคําถามที่ผูสอนไดถาม โดยวิธีการนี้จะใชถาม
ผูเรียนที่ไมกลาแสดงออก หลบเลี่ยง นั้นไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงและมีสวนรวมในการเรียนการสอน
2. การใหเวลา (Wait time) เปนเทคนิคสําคัญที่จะทําใหการถามของครูเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากการให
เวลานั้ น จะเปนการหยุ ดใหผู เรียนไดคิด หรือ พิจารณาคํ าถาม และคนหาคําตอบ ตลอดจนเปนการแบงสาระที่ผ ู สอนจะ
ถายทอดใหผูเรียนเพื่อไมใหเกิดการสับสน
3. การหยุดชั่วคราว (Halting time) เปนเทคนิคสําหรับใชเมื่อการสอนหรือการนําเสนอในสิ่งที่มีความซับซอน
และเปนการใหผูสอนไดตรวจสอบความเขาใจกอนจะใหสาระความรูตอไปที่ซับซอนขึ้น
4. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนสิ่งที่มีความสําคัญเพื่อเปนการจูงใจทางบวกใหกับผูเรียนซึ่งการ
เสริมแรงนี้ใชทั้งในสวนของผูที่ตอบคําถามไดถูกตองสมบูรณและผูที่ตอบไมถูกตองเพื่อเปนการใหกําลังใจในการเรียนและเปน
การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ซึ่งอาจแสดงออกโดยผูสอนทั้งทางวาจา(verbal )หรือ สีหนาทาทาง(non verbal )
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Krathwohl and Others (2001) [Online] Revised Bloom’s Taxonomy ซึ่งมี 6
ระดับคือ 1. จํา (Remembering) 2. เขาใจ (Understanding) 3. ประยุกตใช (Applying) 4. วิเคราะห (Analyzing) 5.
ประเมินคา (Evaluating) 6. คิดสรางสรรค (Creating) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จึงไดวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงตั้งแต
วิเคราะห (Analyzing) 5. ประเมินคา (Evaluating) 6. คิดสรางสรรค (Creating)
ตัวแปรตน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช
คําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการคิดขั้นสูง
2. ความคิดเห็นของนักศึกษา
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3. คําถามของการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดมีความสามารถในการคิดขั้นสูงในรายวิชาการพัฒนารูปแบบ
การสอนสังคม เปนอยางไร
4.วัตถุประสงคการวิจัย
1 เพื่อศึกษาผลการใชคําถามที่สงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4
2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
ขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4
5. สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 ทีไดรับการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง มี
ความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ของคะแนน
6. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช ในการวิจัยในครั้ง นี้เปนนั กศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึ กษา คณะครุ ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพั ฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
จํานวน 3 หอง รวมจํานวนนักศึกษา 135 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี ที่ลงทะเบี ยนเรี ยนวิช าการพัฒนารูปแบบการสอนสั งคม ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง จํานวน
86 คน เพื่อยื นยั นผลการใชการจั ดการเรีย นการสอนโดยใช คําถามที่ส งเสริม การคิด ขั้นสูง โดยวิ ธีเ ลือกแบบเจาะจงเป น
หองเรียน โดยเจาะจงหองเรียนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่มีผลการเรียนรูไมแตกตางกัน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง
ตัวแปรตาม
ความสามารถในการคิดขั้นสูง
ความคิดเห็นของนักศึกษา
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ รายวิ ช า การพั ฒ นารูป แบบการสอนสั ง คมศึ กษา รหัส 1024102 โดยให ผู เ รี ย นมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนสังคมศึกษาแบบตาง ๆ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญาและทักษะกระบวนการ
ทางปญญา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการสอนให
เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาสอนจํานวน 15 สัปดาห สัปดาหละ 4
ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 60 นาที
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษา
3.แบบบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของผูสอน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง
แผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยครั้งในนี้ ประกอบดวย หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน สาระสําคัญ
จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนและการวัดผลประเมินผล พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังนี้ 1.ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2 ศึกษาจุดประสงค คําอธิบายรายวิชาการพัฒนารูปแบบ
การสอนสังคมศึกษา 3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค เพื่อเขียนจุดประสงคในการเรียนรู 4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่มีสงเสริมการคิดขั้นสูงตามยุทธวิธีหรือเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 5 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางขึ้น
ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคาความตรงเชิงเนื้อหา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และ
ปรับปรุงเกี่ยวกับรายละเอียดในกระบวนการเรียน การสอนในขั้นตอนตาง ๆตามคําแนะนํา
2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงผูเรียน
แบบทดสอบวัดสามารถในการคิดวิเคราะหผูเรียน ซึ่งเปนการทดสอบความสามารถในการคิดของผูเรียน
โดยแบบทดสอบภาคปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบการสอนทางสังคมศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ
แนวคิ ด ทฤษฏี วิธีการเกี่ ยวกับ การสรางแบบทดสอบที่ส งเสริ มการคิดขั้ นสูง เนื้ อหาสาระวิชา 2. จัดทํารางแบบทดสอบ
รายวิชาที่สงเสริมการคิดขั้นสูง และนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความตรงเชิ งเนื้อหา(IOC)ซึ่งมีคาอยูระหวาง
0.67 – 1.00 และแนะนําใหผูวิจัยปรับเกี่ยวกับการจัดลําดับเนื้อหาและคําสั่งใหมีความชัดเจน 3. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญแนะนํากอนนําไปใชในการทดลอง
3. แบบบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของครู
ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบบันทึกความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอความสุขในการเรียน ซึ่งใหผูเรียนบันทึก
ความคิดเห็ นที่มีตอการจัดการเรีย นการสอนโดยการใชคํ าถามที่สงเสริมการคิด ขั้นสูง ซึ่งมี ขั้นตอนการสรางดังนี้ 1. ศึกษา
เอกสารที่ เ กี่ย วกั บ การสร างแบบบั นทึ กความคิ ด เห็ นของผู เ รีย นที่ มี ต อการเรี ย น 2. สร างแบบบั นทึ กความคิ ด เห็ นไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยมีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญใหปรับเกี่ยวกับภาษาที่ใช
ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน 3. ผูวิจัยดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําและนําแบบบันทึกไปใชกับกลุมตัวอยาง
การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยประยุกตแบบแผนการทดลองแบบกอนการทดลอง(Pre-Experimental
Design)แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียวทดสอบหลังเรียน (One – Shot case study) ดังแสดงในภาพ
แบบแผนการทดลองโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม

X T2
ความหมายของสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
X
แทน การสอนโดยวิธีการใชคําถาม
T2
แทน การสอบหลังเรียน
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ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
กลุมทดลองโดยวิธีเรียนแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง
1. จัดปฐมนิเทศกลุมที่ทําการทดลองจํานวน 2 กลุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
2. ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูทําการสอนกลุมทดลองโดยใชวิธีการเรียนแบบใชคําถาม ซึ่งใชเทคนิคดังนี้
1) ขั้นวางแผนการใชคําถาม วางแผนไวลวงหนาวาจะใชคําถามเพื่อวัตถุประสงคใด รูปแบบหรือ
ประการใดที่จะสอดคลองกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงคของบทเรียน
2) ขั้นเตรียมคําถาม เตรียมคําถามที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการสรางคําถาม
อยางมีหลักเกณฑโดยมุงเนนการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง
3) ขั้นการใชคําถาม สามารถจะใชคําถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
อาจจะสรางคําถามใหมที่นอกเหนือจากคําถามที่เตรียมไวก็ได ทั้งนี้ตองเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและสถานการณนั้น ๆ
4) ขั้นสรุปและประเมินผล
4.1) การสรุปบทเรียนอาจจะใชคําถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได
4.2) การประเมินผล ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรู โดยใชวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงในการสรางสรรครูปแบบการสอนสังคม
สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการเรียนโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Qualitative Content Analysis )
7. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง
ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดขัน้ สูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4
ระดับ
t
df
กลุมตัวอยาง N คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
S.D.
กลุม 1

44

กลุม 2

42

100
100

79.27
72.53

7.78
12.65

สูงมาก
สูง

52.57
28.94

43
41

sig
.000
.000

P< .05*
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดขั้ นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นป ที่ 4 พบว า
นักศึกษาที่ เปนกลุม ตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีค วามสามารถในการคิด ขั้นสู งในรายวิชาการพั ฒนารูปแบบการสอนสั งคมอยูใ น
ระดับสูงถึงสูงมาก (คาเฉลี่ย = 72.53 , SD. 12.65 ถึง คาเฉลี่ย = 79.27 SD. = 7.78 ) โดยนักศึกษามีความสามารถในการคิด
หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งนักศึกษาไดใช
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ความสามารถในการคิดขั้นสูงในการวิเคราะหสถานการณที่กําหนดเพื่อตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึก ษาที่
เหมาะสมกับสภาพและปญหาในการพัฒนาผูเรียน
ตอนที่ 2 ผลการบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูของผูสอน
ผูวิจัยไดประเมินความคิดเห็นการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิด โดย
ใหผูเรียนเขียนบันทึกความคิดเห็น 3 ดานไดแก ดานความรู ดานความคิดขั้นสูง และวิธีการในการจัดการเรียนการสอน
โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาเห็นวาเมื่อไดรับการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดทําใหตนเองมีความรู มีความคิดขั้นสูงและ
มีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเฉพาะการตื่นตัวและเตรียมตัวฟงคําถามและการคิดคําตอบ
อยางตั้งใจและใชความคิดขั้นสูง นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรุปเปนรายดานดังนี้
ดานความรู จากการสรุปแบบบันทึกความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการเรียน พบวา
ผูเรียนมีความคิดเห็นวาตนเองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระที่เรียนในรายวิชาดีขั้น ดังขอความของนักเรียนคนหนึ่งที่
บันทึกวา
“ การถามของครูทําใหพวกเราเกิดการคิด มากกวาการนั่งฟงการบรรยายจากครูอยางเดียว “
“ ตอนแรกไมเขาใจวาอาจารยถามทําไมถามมาก แตพอเรียนไปรูสึกไดวาคําถามของอาจารยกระตุนใหเรา
คิดและคิดอะไรที่มันยากขึ้นซับซอนชึ้น แตทําใหเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น “
(บันทึกของผูเรียน กุมภาพันธ 2560)
ดานความคิดขั้นสูง จากการสรุปแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการดาน
ความคิดขั้นสูงของตน พบวา นักศึกษาเห็นวาตนเองมีความสามารถในการคิดที่ซับซอนและนํามาใชในการเรียนของตนเองได
ดังขอความของนักเรียนคนหนึ่งที่บันทึกวา
“ ไดคิ ดมากขึ้ น และรูสึ กว าตนเองไดใ ชความรูแ ละเขาใจความรู ใหมจากการคิดจากการตอบคํ าถามที่
หลากหลาย“
“ เริ่มคิดละเอียดขึ้น กอนตัดสินใจ และกลาที่จะสรางรูปแบบการสอนของเราเองไดอยางมั่นใจ”
(บันทึกของผูเรียน กุมภาพันธ 2560)
ด า นวิ ธี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน จากการสรุ ป แบบบั น ทึ กความคิ ด เห็ นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนของครูแ ละมองวา
การสอนมีความนาสนใจรวมถึงทําใหผูสอนและนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน ดังขอความของนักเรียนคนหนึ่งทีบ่ ันทึกวา
“ ไดคิดในมุมมองที่หลากหลาย ไดตัดสินใจจากการคิดของตน บรรยากาศการเรียนสนุก
ตื่นเตนตลอดเวลา”
“ รูสึกกลาแสดงออก กลาตอบกลาถามครู ตื่นตัวตลอดเวลา และไดใชความคิดตลอด “
(บันทึกของผูเรียน กุมภาพันธ 2560)
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8. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1 ผลศึกษาการเรียนการสอนโดยใช คําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสู ง พบว า นักศึกษาที่ เปนกลุ มตัวอย างทั้ง 2 กลุ ม
มีความสามารถในการคิดขั้นสูงในรายวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมอยูในระดับสูงถึงสูงมาก (คาเฉลี่ย = 72.53 , SD. 12.65
ถึง คาเฉลี่ย = 79.27 SD. = 7.78 ) โดยนักศึกษามีความสามารถในการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ตั้งไว ซึ่ งนั กศึกษาไดใช ความสามารถในการคิ ดขั้นสูงโดยสามารถ
วิเคราะหสถานการณที่กําหนดเพื่อตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและปญหาในการพัฒนา
ผูเรียน
2 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาเห็นวาเมื่อไดรับการ
สอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดทําใหตนเองมีความรู มีความคิดขั้นสูงและมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัดการเรียนการ
สอนของครูโดยเฉพาะการตื่นตัวและเตรียมตัวฟงคําถามและการคิดคําตอบอยางตั้งใจและใชความคิดขั้นสูง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยผลการใช คําถามที่ สงเสริม การคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้ นสูงของนักศึกษาสาขาวิช า
สังคมศึกษา ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
ผลศึกษาการเรียนการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิด พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความสามารถ
ในการคิดขั้นในรายวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมอยูในระดับสูงถึงสูงมาก (คาเฉลี่ย = 72.53 , SD. 12.65 ถึง คาเฉลี่ย
= 79.27 SD. = 7.78 ) โดยนักศึกษามีความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว นักศึกษาไดใชความสามารถในการคิดขั้นสูงโดยสามารถวิเคราะหสถานการณที่กําหนดเพื่อ
ตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและปญหาในการพัฒนาผูเรียนซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไวและผูเรียนมีความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาเห็นวาเมื่อไดรับ
การสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดทําใหตนเองมีความรู มีความคิดขั้นสูงและมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัดการเรียน
การสอนของครูโดยเฉพาะการตื่นตัวและเตรียมตัวฟงคําถามและการคิดคําตอบอยางตั้งใจและใชความคิดขั้นสูง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบการใชคําถามมีความสามารถในการใชคําถามที่สงเสริมการคิด สามารถทําใหผูเรียนมีความ
สนใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน และมีพัฒนาการทางดานความคิดขั้นสูง ซึ่งวิธีการเรียนแบบการใชคําถามมุงพัฒนา
กระบวนการคิ ดป อนคํ าถามที่เ นนคํ าตอบที่จะช วยให ผู เรี ยนเกิ ดการเรีย นรู ดวยตนเอง ซึ่ งสอดคล องกั บแนวคิด ของบลู ม
(Bloom. 1976 : 13) ที่กลาววาการใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการโตตอบระหวางครูกับนักเรียน
มีการส งเสริม ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันถือวาเปนองค ประกอบที่สําคัญที่สุด ที่ทําให การเรี ยนการสอนมีป ระสิท ธิ ภาพ อี กทั้งยั ง
สอดคลองกับ สุปรียา วงษตระหงาน(2547 : 23)กลาววา การถามมีความสําคัญตอการมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู( interactive
learning) มาก คําถามที่ดีชวยใหผูเรียนเกิดทักษะและวิจารณญาณในการแกปญหา ผูสอนสามารถใชคําถามกระตุนความ
สนใจหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนรวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความใสใจตอความคิดและความรูสึกของผูเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรการใหความรูครูผูสอนเกี่ยวกับการใชคําถามสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
2. ควรมีการเตรียมคําถามที่เสริมการคิดโดยวางแผนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรู
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ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการใชคําถามที่เสริมการคิดรวมกับการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 รูปแบบอื่น
2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดในรายวิชาอื่นๆในสาขาวิชา
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ งการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ดวย เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
A study of the achievement in Mathematical Skills Exercises by KWDL
Technique on Problems Solving was involved in Addition,Subtraction,
Multiplication and Division for PrathomSuksa 3 Students
at Samakkitham School Nakorn Si Thammarat.
นฤมล ทิพยพินจิ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
I_am_ttan@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอการเรียนรูแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญ หาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เทคนิค KWDL 3) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
โดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตร ดวยการจัดเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
โดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การวิเคราะห
ขอมูลใชคาสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (T-Test แบบ dependent)
ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางและ
พัฒนาขึ้น มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 87.33/84.33 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตรเทคนิค KWDL หลังเรียน ( X = 16.87, S.D.=1.74 ) สูงกวากอนเรียน ( X = 10.27, S.D.=1.70 ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใช แบบฝกทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเทคนิค KWDL อยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.90)
คําสําคัญ: แบบฝก กลุมตัวอยาง โจทยปญหาคณิตศาสตร
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Abstract
The purposes of this research were : 1) to construct and develop in Mathematical Skills Exercises
by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication and Division
for PrathomSuksa 3 2) to compare learning outcome on exercises of third grade students before and after
being taught Mathematical Skills Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition,
Subtraction, Multiplication and Division for PrathomSuksa 3 and 3) to study the third grade student’s
satisfaction towards the Mathematical Skills Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was
involved in Addition, Subtraction, Multiplication and Division for PrathomSuksa 3. The simples consisted
of 30 students learnt in third grade of Bansamakkiitham school in the second semester academic year 2016.
The instruments used collect data which were lesson plan,learning outcome test on KWDL Technique on
Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication Division, and Mathematical Skills
Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication
and Division, and the questionnaire was used for asking the student’s satisfaction towards the mathematical
Skills Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication
Division. The statistical analysis were accomplished by mean ( X ) percentage, standard deviation (S.D.)
and t-test dependent.
The research results were as follows: the efficiency of the mathematical Skills Exercises by KWDL
Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication Division was E1/E2 =
87.33/84.33 2) Learning achievement after learning was ( X = 16.87, S.D. 174) higher than before learning
( X = 10.27, S.D. 1.70) significantly at the level .05. The Contemplative Education form Mathematical Skills
Exercises by KWDL Technique was good ( X = 4.13, S.D. = 0.90)
Keywords: exercises, the simples consisted, mathematical problems
1. บทนํา
สภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบานสามัคคีธรรม ในปการศึกษา
2558 ภาคเรียนที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย 61.12 (โรงเรียนบานสามัคคีธรรม
2558: 3) ต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว คือ รอยละ 75.00 (โรงเรียนบานสามัคคีธรรม 2558: 45) ทักษะที่มีปญหามาก
ที่สุด คือ การแกโจทยปญหาตามที่โจทยตองการไดถูกตอง ในฐานะผูสอนไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดศึกษาสาเหตุที่ทํา
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในระดับสถานศึกษา ผลเกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก
รางกาย อารมณ เพศ อายุ สติปญญา และดานหลักสูตรสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีสาระมากเกินไปนอกจากนั้นเมื่อ
พิจารณาถึงธรรมชาติของเนื้อหา ยังพบวาดานเนื้อหาเปนปญหาหนึ่งที่พบไดแก การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนผูเรียนยังไมเขาใจโจทยถามอะไร จะหาวิธีการตอบคําถามไดอยางไร สอดคลองกับคํากลาวของบุณฑริกา พงษศิริวรรณ
(2552: 5) ที่กลาววาสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดนั้นมาจากสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถวิเคราะห
โจทยปญหาได
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องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไดแก เชาวนปญญา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร ทักษะในการอานจับใจความ การคิดคํานวณ รวมทั้งทัศนคติที่มีตอคณิตศาสตร พรพิรุณ บุตรคํา (2550: 26) การ
นํารูปแบบหรือเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใชในการแกปญหามีอยูหลายรูปแบบ ซึ่งไดมีผูทําการวิจัยหลายทาน ไดแก รูปแบบ
การสอนของโพลยา (Polya)วิธีสอนแบบ Missouri วิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ขั้น รูปแบบการสอนของเลนฮารทและกรีโน
(Greeno) รูปแบบการสอนที่พัฒนามาจากสุลัดดาและคณะ วิธีการสอนแบบดอลเซียนี ฯลฯ นอกจากรูปแบบการสอนดังกลาว
มาแลวผูวิจัยยังคาดวายังมีรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคอื่นๆ ที่ชวยพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนไดเชนกัน เทคนิค
การสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาการเรียนรูโจทยปญหาตองใชความสามารถในการ
อาน คิด วิเคราะหของนักเรียนคือ KWDL ของคารและโอเกิล (Ogle : 1997, อางในวัชรา เลาเรียนดี. 2549: 97)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทํานวัตกรรมขึ้นเพื่อแกปญหา ไดแก แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยการใชเทคนิค KWDL ซึ่งไดแนวคิดมาจาก วัชรา เลาเรียนดี (2553: 130) กลาววาการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของ KWL หรือ KWLD จะชวยชี้นําการคิดแนวทางในการอาน และหาคําตอบของคําถามสําคัญๆ จาก
เรื่องนั้น จากนั้นยังสามารถนํามาใชในการเรียนรูความตองการเขาใจของนักเรียนไดเปนอยางดีมี 4 ขั้นตอนดังนี้ K : เรารูอะไร
(What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง W : เราตองการรู, ตองการทราบอะไร (What we want to know) โจทยให
อะไรหรือโจทยบอกอะไรบาง D : เราทําอะไร ,อยางไร (What we do) หาคําตอบ หรือเรามีวิธีการอยางไรบางหรือมีวิธีดําเนิน
เพื่อหาคําตอบอยางไร L : เราเรียนรูอะไรจาก (การดําเนินการขั้นที่ 3) (What we learned) ซึ่งคือคําตอบสาระความรูและวิธี
ศึกษาคําตอบ ขั้นตอนการคิดคํานวณ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก
ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
โดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. สมมติฐานการวิจัย
1 .แบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑไมต่ํากวา 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก
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4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร
คณิตศาสตรหมายถึงวิชาที่วาดวยการคิดคํานวณ เปนทั้งศาสตรและศิลปทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถูกตอง และมีความสําคัญเปนพื้นฐาน
ของการเรียนรูวิชาอื่นๆ ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญหาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข สําหรับสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได นั้นพบวา ดานผูเรียนมีความบกพรอง
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร ความสามารถในการคิด การวิเ คราะหโจทย ปญหาคณิตศาสตร สอดคลองกับ นัช นั นท กมขุนทด
(2552: 5) ไดกลาววาสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนเพราะนักเรียนขาดความสามารถในการคิ ด
วิเ คราะหโ จทยป ญ หาคณิ ตศาสตร แ กโ จทยป ญหาคณิต ศาสตร พบว า ความสามารถในการอ าน การตีค วาม การคิด การ
วิเคราะห การคํานวณ การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การตรวจสอบคําตอบ ความสามารถดังกลาวนี้สามารถพัฒนาไดจาก
การสอนโดยตรงผูรายงานจึงไดเลือกเทคนิค KWDL มาชวยพัฒนาการแกโจทยปญหา
4.2 แบบฝกทักษะ
แบบฝกทักษะหมายถึงสื่อการสอนที่ครูสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติใหเกิดความรูความเขาใจและความชํานาญ
ในเรื่องนั้นๆ มากขึ้นนักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง สมศรี อภัย (2553: 2) กลาววา แบบฝกทักษะมี
ความสําคัญและมีประโยชนสําหรับผูสอนและนักเรียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความชํานาญในการแกปญหา
และเปนการแกขอบกพรองของการสอนและการเรียนของนักเรียนไดอยางตรงจุดทันทวงทีอีกทั้งแบบฝกทักษะยังเปนเครื่องมือ
สําหรับการประเมินผลทางการเรียนรวมทั้งนักเรียนสามารถที่จะใชแบบฝกในการพัฒนาตนเองใหประสบผลสําเร็จในการเรียน
และแบบฝกทักษะที่ดีจะตองมีความชัดเจนทั้งในดานของภาษาและตองใชภาษาที่ใชอยูในชีวิตประจําวันเหมาะสมกับวัยมีการ
เรียงลํ าดับจากงายไปหายากและมีคําชี้แ จงอยางละเอียดใช ภาษาเหมาะสมคํานึ งถึงความแตกตางระหวางบุคคลมี ร ูปแบบ
นาสนใจพรอมทั้ง ตองดึงดู ดความสนใจของนักเรียนและมีหลากหลายลักษณะเพื่อไมให เกิดความเบื่อหน ายรวมทั้ ง สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนได
4.3 ความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนที่เกิดแกตัว
ผูเรียนเอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความสามารถตางๆ และสามารถดําเนินการภายใตความ
ยุงยากทั้งหลายไดสําเร็จ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจตลอดจนรับการยกยองจากบุคคลอื่น สวนผลตอบแทนภายนอกเปนรางวัลที่
ผูอื่นจัดหาใหมากกวาที่ตนเองใหตนเอง เชน การไดรับการยกยองชมเชยจากครูผูสอน พอแม ผูปกครอง หรื อแมแตการให
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ ความพึงพอใจในการเรียนเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในเปนความรูสึก
ของบุคคลตอสิ่งตางๆ ในสิ่งที่ดีที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองเปนไปตามที่คาดหวังจนทําใหเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ครู
จะตองเปนผูกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพื่อนําไปสูเปาหมายเมื่อเกิดความพึงพอใจ จะเกิดผลดีตอการเรียนรู
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สมพิศ ณ วิเชียร (2550) ไดศึกษา แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ชุดเสริมประสบการณการบวกและการลบ เรื่องการบวก
และการลบจํ านวนที่ มี ผ ลลั พ ธ และตั วตั้ ง ไม เ กิน 1,000 ชั้ นประถมศึ กษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบว า ศึ กษาแบบฝ กทั กษะ
คณิตศาสตร ชุดเสริมประสบการณการบวกและการลบ เรื่องการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 1,000 ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.89/83.81 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากที่สุด
พิสมัย เณรบํารุง (2549) ไดศึกษากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL
โดยบูรณาการกับแหลงเรียนรูทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา การใชแผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL โดยบูรณาการกับแหลงเรียนรูทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 75.24/77.14 เปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
โซโลมอน (2002) ไดทําการศึกษาผลกระทบของแบบฝกหัดการสอนวิ ชาคณิต ศาสตร จาก 19 ห องเรียน ซึ่ง เป น
หองทดลอง 10 หอง ซึ่งคะแนนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5.วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ทดลองตามแผนการวิจัยแบบ (one-group pretest–posttest design)
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนกลุ มสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียนหองเรียนละ 30 คนรวมนักเรียนทั้งหมด 60 คน
กลุมตัวอยาง ได แก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนบ านสามัค คีธรรม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุ ม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster random Sampling)
5.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชุดประกอบดวย
5.3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะโดยใชเทคนิค
KWDLเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 แผน
5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 20 ขอ
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ
5.3.4 แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL จํานวน 1 เลม
5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.4.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80
5.4.2 หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ หาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) หาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (r) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยใชวิธีของคูเดอรริชารดสัน (Kuder -Richardson Method) หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
5.4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test
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5.4.4 หาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
6. ผลการวิจัย
6.1 วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL ตามแกณฑ 80/80
ตารางที่ 1 ผลประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
จํานวน
คะแนน
คะแนน
S.D.
รอยละ
X
(คน)
เต็ม
รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนทําได
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทายแบบฝก
30
10
8.73
0.74
87.33
ทักษะ(E1)
รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนทําได
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
30
20
16.87
1.74
84.33
เรียน (หลังเรียน) (E2)
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 87.33/84.33
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทายแบบฝกทักษะเทากับ 8.73 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
คิดเปนรอยละ 87.33 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) เทากับ
16.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.33 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL นี้มีคาประสิทธิภาพเทากับ 87.33/84.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ

N

X
10.27
16.87

S.D.

D

D

2

t

กอนเรียน
30
1.70
198
1536
21.86*
หลังเรียน
30
174
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1805

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

6.3 คาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL
ตารางที่ 3 ผลการหาคาความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน

X

S.D.

เนื้อหาของแบบฝกทักษะเหมาะสมกับวัย
กิจกรรมตามแบบฝกทักษะหลากหลายนาสนใจ
การฝกบอย ๆ ทําใหนักเรียนอานไดเร็วขึ้น
นักเรียนอยากใหมีการใชแบบฝกทักษะบอย ๆ
การอานและการเขียนของนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น
ขั้นนําเขาสูบทเรียนครูอธิบายวิธีการเรียนอยางละเอียด
การจัดกลุมการเรียนรู ครูจัดนักเรียนที่มีความสามารถตางกันให
มีโอกาสไดชวยเหลือกันเรียนรู
8. กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
9. การนําเสนอกิจกรรมสงเสริมความเชื่อมโยง ของนักเรียน

4.10
4.00
4.20
3.93
4.13
4.40

0.96
0.91
1.00
0.94
0.97
0.93

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
3.77

0.97
0.86

มาก
มาก

3.93
4.70
4.13

0.98
0.47
0.90

มาก
มากที่สุด
มาก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. นักเรียนเขาใจยิ่งขึ้นเมื่อครูสรุปสาระสําคัญในขั้นสรุป
คาเฉลี่ยรวม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL โดยภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.90)
7.สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปไว 3 ขอ ดังนี้
7.1.1 แบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.33/84.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค
KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =
4.13, S.D. = 0.90)
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7.2 อภิปรายผล
รายงานการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคKWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ
หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อภิปรายผล ดังนี้
7.2.1. แบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.33/84.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ
หยาดนภา ยัพราษฏร (2552: 30) กลาววาแบบฝกคือแบบฝกหัดหรือชุดฝกที่ครูจัดใหนักเรียนเพื่อใหมีทักษะเพิ่มขึ้นหลังจากที่
ไดเรียนรูเรื่องนั้นๆมาบางแลวโดยแบบฝกตองมีทิศทางตรงตามจุดประสงคประกอบกิจกรรมที่นาสนใจและสนุกสนาน
7.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับยุพิน ยืนยง (2549: 122) ไดกลาววา เทคนิค KWDL สามารถพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาใหสูงขึ้นได
เพราะเปนเทคนิคที่มีขั้นตอนชัดเจน เขาใจงาย ฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาแตละขั้นตอนตามลําดับ ทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูไดรับประสบการณตรง มีความมั่นใจ กลาคิด กลาพูด สามารถเขียนแสดงผลที่ไดและมีความ
สนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
7.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. =
0.90) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสมยศ นาวีการ (2547: 155) กลาววา การตอบสนองความตองการ ผูปฏิบัติงานจนเกิด
ความพึงพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาผูไมไดรับการตอบสนอง ทัศนะ
7.3 ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ กอนนําแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปใช ครูควรทําความเขาใจในแบบฝกทักษะ และใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
มากที่สุด ดวยแบบฝกทักษะที่หลากหลาย เพื่อวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนเปนระยะ เปนการฝกทักษะทางภาษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูและสามารถนําไปใชได
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิคจิก๊ ซอร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
The Effects of Health and Physical the Cooperative Learn Technique:
Jigsaw of Prathomsueksa 5 Students.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบร วมมื อเทคนิ คจิ๊ กซอร 2) เพื่อศึกษาความพึง พอใจภายหลั งการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู แบบรวมมือเทเทคนิค จิ ๊ กซอร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน
โรงเรียนวัดนานอย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยใชการเลือกกลุมตัวอย างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร วมมือเทคนิคจิ๊กซอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
จิ๊กซอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
มีความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
Abstract
The purpose of this study were: 1) to compare student learning achievement using the cooperative
technique: Jigsaw before and after the experiment, and 2) to study student' satisfaction by using cooperative
learning technique: Jigsaw. The sample of this study was comprised of students in Watnanoi School,
Chachoengsao,Semester 2 of academic year 2016. The students were purposively selected. The research
instruments were 1) the lesson plans cooperative learning technique: Jigsaw. 2) achievenment test.
3) aquestionnaire which inquired ons students satisfaction. Mean, standard deviation,and t-test were
used to analyze the data. The experimental tool which was consisted of 18 lesson plans,achievenment
test, and a questionnaire which inquired on students satisfaction,and a plan for one group pretestposttest. The statistics used for data analysis included means, standard deviation,and a dependent
t-test. The research found that 1) the post-test scores of the learning achievement test using the cooperative
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learning technique. Jigsaw were higher than the pretest scores,and statististically significant,at 0.5 2) The
satisfaction of Prathomsuksa 5 students towards cooperative learning technique: Jigsaw were at a high level.
Keywords: jigsaw model cooperative learning, leaning achievement, satisfaction
1. บทนํา
สุขภาพถื อวาเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนตอความเจริญ งอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ดานในตัวบุค คลเปนอยางมาก
ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี สงผลใหการดําเนิน
ชีวิต และเกิ ด ปญ หาเกี่ ยวกั บสุ ข ภาพของประชาชนมากขึ้ น การต อสูดิ้ นรนแขง ขั นต อสัง คมและเศรษฐกิจทํ าให ประชาชน
เจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมที่มีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นหากประชาชนในประเทศยังไมได
รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จึงเปนสาระการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนาประชากรโดย
มุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีหมายรวมถึงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา
ซึ่งเปนองคประกอบของการมีสุขภาพที่สมบูรณ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1)
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 กํ าหนดจุ ด หมายเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให เ ป นมนุ ษย
ที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ซึ่งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางเนนสุขภาพหรือสุขภาวะมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ ทางสังคมและทางปญญา หรือจิตวิญญาณเพราะเกี่ยว
โยงกับทุกมิติของชีวิต การปฏิบัติเกี่ยวสุขภาพควบคูกันไป(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 164) ในสวนกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษานั้น สภาพปจจุบันมีปญหาหลายประการ ปญหาเรื่องสุขภาพและปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บ เปนปญหา
ที่เ กิ ด ขึ้ นมากและสํ าคั ญ ยิ่ ง ต อการดํ าเนิ นชี วิต ควรมี การปลู กฝ ง ให เ ด็ กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได มี ค วามรู ด าน
การรักษาสุขภาพและการปองกันโรคที่ถูกตองและเหมาะสม จากปญหาที่พบครูผูสอนขาดเทคนิควิธีการที่ ทําใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและนักเรียนขาดทักษะการเรียนรูในการทํางานรวมกันเปนกลุม ขาดการแสวงหาความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ บุคคลอื่น และขาดการพั ฒนาพฤติกรรมการแกปญ หาที่ส ามารถเชื่ อมโยงความรู ไปใช ดําเนินชีวิตในสังคม
(สุคน สินธพานนท,2554: 98) จึงทําใหนักเรียนมีสุขปฏิบัติไมถูกตอง ดังนั้นครูควรปรับวิธีการเรียนการสอนดวยการลดบทบาท
ของครู ผู ส อนมาเป น ผู ป ระสานงานในการเรี ย นให คํ า แนะนํ า เป ด โอกาสให มี กิจ กรรมการเรี ย นรู เ ป น กลุ ม หรื อ บุ ค คล
ใหผูเรียนมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติตามแนวทางของการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนใช
กระบวนการสรางองคค วามรูด วยตนเองและฝกฝนให ใชกระบวนการอยางชํานาญ คื อทั กษะการะบวนการคิ ดและทั กษะ
กระบวนการกลุ มทํ าใหผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนสู งขึ้ น(พิม พพั นธ เดชะคุป ต , 2557: 87) ซึ่ง สอดคล องกับ ผลการประเมิ น
ภายนอกรอบที่ส ามโดยสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) เมื่อวิเ คราะห ผลเปนภาพรวม
ของโรงเรียน กลุมตัวบงชี้พื้นฐานตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาไวดังนี้ ควรจัดกิจกรรมเรียนรู
โดยกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและ
พลศึกษาที่ผลการทดสอบระดับชาติอยูในระดับตองปรับปรุง(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2554:
8) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน ประมาณ 3-6 คน
ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม ซึ่งนักการศึกษาที่เผยแพรแนวคิดของการเรียนรูนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน
(David Johnson) และรอเจอร จอห นสั น (Roger Johnson) ได กล าวถึ ง สภาพในการจัด การเรี ยนการสอนโดยทั่ วไป
ที่ไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน โดยสวนใหญจะมุงไปที่ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน
1810 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

หรือระหวางผูเรี ยนกั บบทเรีย น ความสัมพั นธร ะหว างผู เรีย นมั กจะถูกละเลยหรื อมองขามไป ทั้ง ๆ ที่มีผ ลการวิจัยชี้ชั ดว า
ความรู สึ ก ของผู เ รี ย นต อ ตนเอง ต อ โรงเรี ย น ครู แ ละเพื่ อ นร ว มชั้ น มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ม ากซึ่ ง องค ป ระกอบสํ า คั ญ
ของการเรียนรูแบบรวมมือ มี 5 ประการ ดังนี้ 1) การพึ่งพาและเกื้อกูลกันในกลุม 2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด หวงใย
สง ผลใหเ กิ ด สั ม พันธภาพที่ดี 3) ความรับ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได ข องสมาชิ กแต ล ะคน ซึ่ ง สมาชิ กทุ กคนต องมี หน าที่ แ ละ
รับผิดชอบอยางดีที่สุด 4) การใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน กลุมยอย การเคารพและยอมรับเขาใจ
กัน และ 5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม เพื่อชวยให กลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุ งการทํางานใหดีขึ้น(ทิศนา แขมมณี ,
2557: 265) ผูวิจัย สนใจวิธีการเรีย นรูแบบร วมมือเทคนิคจิ๊กซอร( Jigsaw) มี ขอดีและเหมาะสมในการนํามาแก ปญหาการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะการจัดกิจกรรมเปรียบเสมือนการใชกรอบแนวคิดปริศนาการตอภาพมี
ขั้นตอนงาย ๆ แตทําใหเกิดความแปลกใหม นาสนใจ สอดคลองกั บการดํารงชีวิตและเหมาะสมกับความสามารถ ผูเรียนมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล โดยทิศนา แขมมณี (2557: 265) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรสงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันใน
สังคมเกิดการยอมรับในกลุมเด็กเกงยอมรับเด็กออนเด็กออนเห็นคุณคาของเด็กเกง รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ
จากเหตุผ ลดั งกลาวเพื่อเป นแนวทางในการแก ปญ หาการจัด การเรีย นรู และพั ฒนาคุ ณภาพผูเ รีย นผู วิจัยจึ งสนใจ
นําแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูกลุมสาระกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหนักเรียน
มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ สมรรถภาพป อ งกั น โรคและมี ทั ก ษะการนํ า ความรู ไ ปใช
ในชีวิตประจําวันเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึน้
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิคจิกกซอร
ในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
สมบู ร ณ เป น คนดี มี ป ญ ญา มี ค วามสุ ข และมี ค วามเป นไทย จากการศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 สรุปไดวาตองการสรางใหเยาวชนไทย “เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขในชีวิต”
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4.2 หลักสูต รกลุม สาระการเรี ยนรูสุ ขศึ กษาและพลศึ กษา เป นการศึ กษาด านสุข ภาพที่ มีเป าหมายเพื่อการดํ ารง
สุขภาพ การสรางเสริ มสุขภาพและการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของบุค คล ครอบครัวและชุมชนให ยั่งยืน สรุ ปได วาใหนักเรีย น
มีความรูและความเขาใจดานสุขภาพและปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย
4.3 การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู แ บบร วมมื อ เป นการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ แ บ ง นักเรี ย นเปนกลุ ม เล็ ก
ประมาณ 2-5 คน สมาชิก สมาชิกแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูชวยเหลือซึ่งกันและกัน
มีเปาหมายรวมกันคือความสําเร็จของกลุม สรุ ปได วาภารกิ จที่ครู อาจารย จําเปนต องจั ดการเรี ยนรู ใหเ กิดประโยชน สูงสุ ด
ตอผูเรียน การเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนรูวิธีหนึ่งที่พัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข การสอนโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือนับเปนแนวทางหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปน อยางมาก
ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เนื่องจากมีจุดเนนอยูที่ มีการมีจุดหมายของการเรียนรูรวมกัน ความสําเร็จของกลุ ม
ขึ้นอยูกับความรวมมือของสมาชิกทุกคนชวยใหครูผูสอนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรู
4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร เปนการเรียนรูที่สงเสริมความรวมมือและถายทอดความรู
ระหวางเพื่อนในกลุม หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร คือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผูเรียนทุกคน
จะพึ่งพาความรูจากผูเรีย นคนอื่น ๆ เพื่อผูเรียนจะไดทําผลรวมของคะแนนกลุมไดดีที่สุด สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมื อ
เทคนิ คจิ๊กซอรส วนมากใช ในวิ ชาที่มี การอานเปนหั วใจหลักเนื่องวิชาเหลานี้เนนการเขาใจเกี่ ยวกั บมโนทั ศน มากกวาการจํ า
นอกจากนั้นกระบวนการของกิจกรรมตอชิ้นสวน ยังเปนการผสมผสานกันระหวางการสังเคราะหหลักการของพลวัตรกลุมยอย
และปฏิสัมพันธทางสังคม ทําใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดจากการอาน ซึ่งนําไปสูความเขาใจ
การอานตอไป
4.5 แผนการจัดการเรียนรู คือการวางแผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเตรียมไวลวงหนา เพื่อให
ผูเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สรุปไดวา การวางแผนการจัดการเรียนรูของครูเปนหัวใจสําคัญในการนําผูเรียนไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่กําหนด
4.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนสมรรถภาพทางสมองที่นักเรียนไดจากประสบการณทางตรงและทางออมจากครู
เปนผลอันเกิดจากความสําเร็จที่นักเรียนไดรับจากการเรียนรูที่อาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป นเครื่องมือสําคัญ ที่จะใช ในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือผลการเรี ยนรูของผูเรียนอั นเนื่องมาจากการจั ดการเรียนรู
ของครูวาผูเรียนมีความรู ความสามารถหรือมีผลสัมฤทธิ์ในแตละรายวิชามากนอยเพียงใด ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเปน
ประโยชน ต อ การพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพตามจุ ด ประสงค การเรี ย นรู ห รื อ ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ กํ า หนดไว
และเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครู
4.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึ งใจ เปนความรู สึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ความรูสึกนั้ น
ทําใหบุคคลเอาใจและอาจกระทําการบรรลุถึงความมุงหมายที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น สรุ ปไดวา ความพึงใจในการจั ด การเรียนรู
เปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี เนื่องจากการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพยอมสงผลหรือจูงใจใหผูเรียน
ชอบสนใจและมีความตองการที่จะเรียนรูตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่จัดไวดวยความตั้งใจ
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ช ในการวิ จัยในครั้ง นี้ คื อ นักเรีย นที่ กําลั งศึ กษาอยู ในระดับ ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนประถมศึกษาเขตคุณภาพ 1 พนมสารคาม จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 125 คน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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กลุ ม ตัวอย าง ที่ ใช ใ นการวิ จัย คื อ ที่ กําลั ง ศึ กษาอยูชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 จํ านวน 20 คน โรงเรี ยนวั ด นาน อย
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 โดยใช ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(purposive sampling)
5.2 ระยะเวลาในการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 18 ครั้ง เปนเวลา 18 ชั่วโมง ไดแก การทดสอบ
กอนเรีย น 1 ชั่ วโมง สาระการสรางเสริม สุขภาพ สมรรถภาพและการปองกั นโรค จํ านวน 18 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรีย น
จํานวน 1 ชั่วโมง
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 18 แผน รวมเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
1.1 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแกไขแลวนําเสนอ
ผูเชี่ย วชาญเพื่อทําการประเมิ นความเหมาะสมและความสอดคล องของตั วชี้วัด โดยใชเครื่องมือในการประเมินแผนการจั ด
การเรียนรูแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)ตามวิธีของลิเคอรท(Likert) กําหนดระดับคะแนน(บุญชม ศรีสะอาด,
2553: 78) ดังนี้ เหมาะสมมากที่สดุ ใหคะแนนเทากับ 5 เหมาะสมมาก ใหคะแนนเทากับ 4 เหมาะสมปานกลาง ใหคะแนน
เทากับ 3 เหมาะสมนอย ใหคะแนนเทากับ 2 เหมาะสมนอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1
1.2 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานแลวมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อขอความเห็นชอบกอนนําไปทดลองใชกับนักเรียนนําแผนการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณเพื่อนําไปทดลองกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง
2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ สมรรถภาพและการป อ งกั น โรค
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
1.1 ศึกษาหลักสูต รกลุ มสาระการเรี ยนรูสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค สาระการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการปองกัน
โรค เพื่อวิเคราะหหลักสูตรเพื่อใหออกขอสอบใหครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
1.2 นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเสนอต ออาจารย ที่ ป รึกษาวิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อตรวจสอบ
ความสอดคลองขอสอบกับตัวชี้วัดและความถูกตองและปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแล วเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานหาคุณภาพของขอสอบ (IOC) คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50-1.00
1.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการประเมินความสอดคลองไปทดลองกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
3) แบบประเมินความพึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
จิ๊กซอร
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามวัดความพึงใจจากตําราการวัดผลของสมนึก ภัททิยธนี
(2551: 105) เพื่อสรางแบบสอบถามความพึงใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับและนําเสนอตอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อพิจาณาความเหมาะสมและเนื้อหาสาระขอคําถาม
3.2 นํ า แบบสอบถามวั ด ความพึ ง ใจมาตรวจให ค ะแนนและหาค าอํ า นาจจํ า แนกโดยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธอยางงาย(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 105) และนําแบบสอบถามวัดความพึงใจไปหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับใชสูตร
แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
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5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ทดสอบกอนเรียนรูกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการปองกันโรค จํานวน 20 คน
2) ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน โดยใชแผนการจัดการเรีย นรู
แบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค จํานวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่ วโมง
รวมเวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง
3) ทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน จากนั้นบันทึก ผล
การสอบไวเปนคะแนนหลังเรียนรูเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
4) ประเมินความพึ งพอใจของกลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้ นประถมศึ กษาปที่ 5 เรี ยนตามแผนการจัดการเรียนรู
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ กซอร หลังเสร็จ
สิ้นการทดลอง
5.5 การวิเคราะหขอมูล
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 คน ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบทีแบบกลุมไมเปนอิสระตอกัน
(dependent samples t-test)
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน ที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิ๊กซอร เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค หลังเสร็จสิ้นการทดลองโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนําคาเฉลี่ยน้ําหนักคะแนนมาเทียบกับเกณฑคํานวณพิสัย ซึ่งแปลความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 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
6. ผลการศึกษา
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร
การทดลอง
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
กอนเรียน
20
30
13.05
1.32
28.79 *
.00
หลังเรียน
20
30
25.85
1.27
จากตาราง 1 พบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ รี ย นโดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค จิ๊ ก ซอร
กอนการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.05 (S.D. = 1.32) หลังการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.85 (S.D. = 1.27) และ
ผลการเปรี ย บเที ย บก อนและหลั ง การทดลองของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 หลั ง การเรี ย นรู สู ง กว าก อนการเรี ย นรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t = 28.79) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร
n=20
หัวขอประเมิน
X S.D.
1.ดานเนื้อหา
1.1 มีความเขาใจเนื้อหาที่เรียน
4.50 0.51
1.2 เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องที่มีประโยชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4.25 0.40
1.3 เนื้อหาสาระที่เรียนมีความเขาใจงายมีทกั ษะกระบกวนการที่เหมาะสม
4.35 0.49
1.4 การเรียนโดยกิจกรรมแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น
4.70 0.47
1.5 เนื้อหาเหมาะสมไมยากเกินไป
4.35 0.49
รวม
4.43 0.47
2.ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 กิจกรรมเรียนรูเปดโอกาสใหทุกคนไดวางแผนรวมกัน
4.30 0.47
2.2 กิจกรรมจัดไดเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4.20 0.41
2.3 กิจกรรมใหความสนุกสนานเมื่อไดทํางานรวมกับเพื่อนในการทํางานกลุม
4.40 0.50
2.4 สมาชิกทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกปญหาพัฒนา 4.40 0.50
งานรวมกัน
2.5 สมาชิกทุกคนไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ
4.50 0.51
รวม
4.36 0.48
3.ดานการใชสื่อ/แหลงเรียนรู
3.1 สื่ออุปกรณทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจยิ่งขึ้น
4.50 0.51
3.2 สื่ออุปกรณสงเสริมการทํางานกลุมไดและมีประสิทธิภาพ
4.40 0.50
3.3 สื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคผลงาน
4.50 0.51
3.4 กิจกรรรมการเรียนรูไดใชสื่อที่หลากหลายและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
4.40 0.50
รวม
4.45 0.50
4. ดานการวัดและประเมินผล
4.1 นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง
4.50 0.51
4.2 นักเรียนพอใจที่ไดประเมินผลงานของเพื่อน
4.40 0.50
4.3 นักเรียนพอใจที่ครูใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
4.50 0.51
4.4 นักเรียนไดทราบผลการประเมินตนเองและกลุม
4.40 0.50
รวม
4.45 0.50
โดยรวม
4.41 0.48

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว า ผลการวิเ คราะหค าเฉลี่ย ค าส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความพึ งพอใจของนักเรี ย น
จํานวน 20 คน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร เมื่อพิจารณาในภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.41 (S.D. = 0.48) ดานเนื้อหา X =4.43, S.D.=0.47 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู X =4.36, S.D.=0.48
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ดานการใชสื่อ/แหลงเรียนรู X = 4.45, S.D.=0.50 ดานการวัดและประเมินผล X = 4.41 S.D. 0.48 ดานมากที่สุด คือ
การใชสื่อ/แหลงเรียนรู ดานนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สรุปไดดังนี้
7.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู
แบบร วมมื อเทคนิ ค จิ๊ กซอร สู ง กว าก อนที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เป นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
7.2 ความพึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค อยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 จากการศึ ก ษาผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ กษาและพลศึ กษา
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค หลังเรียนที่ไดรั บการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
จิ๊กซอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบกอนเรียน
เทากับ 3.05 คะแนน ทดสอบหลังเรียนเทากับ 25.82 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรูแบบรวมมือ
เทคนิค จิ๊กซอร ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 ทํ าใหนักเรี ยนมีผ ลการเรีย นสู งขึ้ น ทั้ งนี้ เนื่ องมาจากนักเรีย นแต ล ะคนได มีส วนรวม
ในกิ จกรรมได มี โ อกาสได ช วยเหลื อซึ่ ง กั นและกั น นั กเรี ย นเก ง ได ช วยเหลื อนั กเรี ย นอ อน นั กเรี ยนมี ค วามสุ ข ในการเรี ย น
เนื่องจากมีเพื่อน ๆ คอยใหความชวยเหลือมีความสุขในการเรียน สนุกสนานกับบทเรียนและนักเรียนที่ออนมีความภูมิใจที่มี
สวนรวมไดชวยภายในกลุม และจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนไดใชสื่อในการเรียนที่หลากหลาย นักเรียนไดใช
สื่อรวมกับ เพื่อน ๆ ไดร องเพลง เลนเกม ซึ่งนั กเรีย นทุกคนไดมีสวนรวมในการเรียนรูทุกคน และได สรางแรงจูงใจโดยการ
เสริมแรงดวยการชมเชยและใหรางวัลนักเรียนในกลุมที่ไดคะแนนที่มากที่สุด ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจพยายามที่จะทํางาน
ใหสําเร็จ สงผลใหนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ที่ผู เรี ยนได เ รีย นเนื้อหาตามบทเรี ย นแลวได รั บการกระตุนจุด ประกายใหเ กิด การเรี ยนรู และกิ จกรรมการเรีย นรูยั งเหมาะ
สอดคลองกับความถนัดของนักเรียนทุกคนและนักเรียนมีความกระตือรือรนมีความสุขในกิจกรรมที่ตนถนัดและรูสึกทาทาย
ในกิจกรรมที่ตนเองถนัดซึ่งในกิจกรรมการเรียนรูมีการแบงกลุมนักเรียน การจัดกลุมนักเรียนจะแบงตามคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นโดยในแต ล ะกลุ ม จะมี ทั้ ง เก ง ปานกลางและอ อนคละกั นที่ มุ ง เน นให นั กเรี ย นมี ค วามรู แ ละทั กษะพื ้ น ฐาน
ในการทํ า งานร วมกั บ ผู อื่น ได จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ เน นให ผู เ รี ย นปฏิ บั ติ จ ริ ง มากที่ สุ ด และ
เน น กระบวนการกลุ ม และคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คลซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกอบกุ ล แสงสวาสด
(2550: 113-114)
8.2 ผลการศึกษาความพึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
จิ๊ ก ซอร เรื่ อ งการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ สมรรถภาพและการป อ งกั น โรค กลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ดานเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการใชสื่อ/แหลงเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก
จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดให
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นักเรี ยนที่ มี ความสามารถต างกันทํ างานพรอมกั นเป นกลุม ทุ กคนมี ความรั บผิ ด ชอบในการศึ กษาค นคว าร วมวางแผนกั น
ในการทํ างาน สมาชิ กในกลุ ม ได ช วยเหลื อซึ่ ง กั น และกั น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นร วมกั น ทํ าให บ รรยากาศการเรี ย นรู
ไมเ คร งเครีย ด สงผลทํ าให นักเรี ยนมี ปฏิ สัมพั นธ ที่ดี ตอกั นและมี ทักษะในการทํางานกลุ ม กลาแสดงออก รวมทั้ งการไดรั บ
การเสริ มแรงบวก จะเป นการสรางแรงจู งใจจนเกิ ดเปนความพึ งพอใจในการเรี ยนรูทํ าให ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้ น
ซึ่งสอดคล องงานวิจัยทัศนียา กองภา (2550: 76-77) ที่ไดศึกษาแผนการจัดกิจกรรมแบบมีส วนรวมกลุมสาระการเรียนรู
สุ ข ศึ กษาและพลศึ กษา ชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 ผลการศึ กษาพบว า นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อการจั ด กิ จกรรมตามแผน
ในระดับมาก
9. ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช
1. ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ ยวกับ รูป แบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู แบบร วมมือเทคนิ ค จิ๊กซอรใ นเนื้อหาสาระ
การเรียนรูและระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอร
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี โดยได รั บ ความกรุ ณ าอนุ เ คราะห ดี ยิ่ ง จาก ผศ.ดร.ป ย ะนุ ช พุ ฒ แก ว
และ ดร.พรรณรายณ ทรัพยแสนดี ที่ใหความรูประสบการณและใหคําปรึกษา ทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควา
ความรูและประสบการณอยางกวางขวาง ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
โดยการใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT
The Development of Analytical thinking Capacity of Student by Using
Question Capacity and JiTT method to Promote Analytical Thinking
นันทวรรณ พิมพนพพันธุโชติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
nunthwan_ae@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
โดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการทดลองนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว จํานวน 31 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2559 เลื อกแบบเจาะจง เครื่องมื อที่ใ ชในการทดลอง ไดแก เครื่ องมื อในการพั ฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห คื อ
1) แผนการจัดการการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT 2) แบบทดสอบ
ผลการเรียนรูและความคิดวิเคราะห 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนผานเกณฑ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 มีคะแนนความรู
และทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 66.45 สูงกวาเกณฑพัฒนาที่กําหนด 80/60 และนักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การใชคําถาม การสอนแบบ JiTT ผลการเรียนรู การคิดวิเคราะห
Abstract
The purposes of this research were to develop learning outcomes and analytical thinking capacity
of student and to study satisfaction of students toward teachers’ instruction. The population consisted
of 31 certificate vocational students of Rajdammern Commercial College in the first semester 2016. The
research instruments used were lesion plan , analytical thinking capacity test and satisfaction evaluation
form. Data analyses used were mean, standard deviation, percent and content analysis. The results of this
research were as followed. After teaching the results showed that 83.87 percent of students had ability
in analytical thinking according to the criteria of 60 percent, the students analytical thinking ability was
at 66.45 percent and the students' satisfaction towards the teaching method was at highest level.
Keywords: using question, just in time teaching method, learning outcomes, analytic thinking
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1. บทนํา
การพั ฒ นาการเรี ย นรู เ ป นสิ่ ง สํ าคั ญ ต อการเรี ย นอี กด านหนึ่ ง ที่ จําเป นต อการดํ ารงชี วิต ที่ เ ชื่ อมโยงไปสู ก ารคิ ด ที่
หลากหลายมิติหรือทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงได โดยการคิดนั้นหลายรูปแบบและหลายระดับตั้งแตการคิดขั้นพื้ นฐาน ไปสู
การคิดขั้นสูง ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะหถือเปนทักษะเริ่มตนของการคิดขั้นสูงเปนกระบวนการพัฒนาสมองของผูเรียนใหใชไ ด
อยางเต็มศักยภาพโดยใหผูเรียนมีความคิดนอกกรอบของความคิดแบบเดิม สามารถนํามาปฏิบัติใหเปนจริงได ซึ่งสอดคลองกับ
กระบวนการพั ฒนาการคิดวิ เคราะห ในสถาบันการศึ กษาระดั บอุด มศึกษาที่ มีอัต ลักษณเชิ งสร างสรรค ตามสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูรวมกับบุคลิก ความชอบและความสนใจของนักศึกษาผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะหมี
5 ขั้นตอน คือ 1) ความรูในศาสตร 2) การพัฒนาทักษะและทัศนคติ 3) การสรางความคิด 4) การกลั่ นกรองแนวคิดและ
5)การสรางอัตลักษณ ที่ถูกสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนมากนอยตางกัน ( สิรัชัย ดีเลิศ , 2558 ) แตผลการศึกษา
ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะหข องนั กเรีย นสาขาการท องเที่ย ววิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ณิ ชยการราชดํ าเนินยั งขาดทักษะ
การเรียนรูและการคิดวิเคราะห ซึ่งประเมินไดจากการเกิดผลงานทางความคิดของนักเรียนจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูภายนอกหองเรียนและการเผชิญสถานการณ จากประสบการณจริงซึ่งจากการศึกษาผลการเรียนรูของผูเรียนพบวามีผล
การเรียนต่ํากวาเกณฑ ดังนั้นในฐานะผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนนักเรียนในกลุมดังกลาวจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห โดยมีแนวทางในการกําหนดการพั ฒนาที่เนนการปฏิบั ติจริง จัด กิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิ บัติการที่เ รียนรูดวย
ประสบการณตรงจาการเผชิญสถานการณจริง และแกปญหาเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําของผูเรียนได ฝกคิด ฝกลง
มือทําและฝกแสวงหาความรูรวมกั นเปนกลุม ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึ กษาหานวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนที่พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งพบวาการใชคําถามในการถามรวมกับเทคนิคการสอนแบบ JiTT จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามถือเปนกิจกรรมสําคัญและเกิดขึ้นอยูเปนประจํา ซึ่งครูผูมี
หนาที่ใชคําถามเพื่อการพัฒนาผูเรียนควรมีความรูความเขาใจถึงจุดมุงหมายของการใชคําถามเพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพโดยมีจุดมุงหมายสําคั ญคือ เพื่อจู งใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนตรวจสอบความความรูความ
เขาใจของผูเรียนและตรวจสอบความรูในชื้นงานหรือภาระงานที่มอบหมาย พัฒนาทักษะการคิด ทบทวนบทเรียนและทบทวน
ความรูเดิม และประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคการเรียนรู (Moore ,2005 : 237-248) ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ
จิตณรงค เอี่ย มสําอางค (2558 : บทคัดย อ) ไดทําการศึกษาผลของการดูแลใหคํ าปรึกษาแนะนํ าครูใหสามารถใชคําถามที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนทีไดรับการสอนจากครูผูรับการนิเทศดานการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช คําถามที่สงเสริ มการคิดวิเคราะหมีความสามารถในการคิดวิเ คราะหหลังเรีย นสูงกวากอนเรี ยนและผูวิจัยได
ทําการศึกษาเทคนิคการสอนแบบ JiTT ที่พัฒนาโดย Novak และคณะ(2006) ซึ่งเปนวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยผูเรียนในการ
เรีย นรู เตรียมความพร อมก อนการเรียนรู โดยมีขั้ นตอนการสอนสํ าคั ญคื อ 1) เตรียมการสอนและออกแบบภาระงานและ
แบบทดสอบสําคัญ 2) แจงจุดประสงคการเรียนและวิธีการเรียนใหกับผูเรียนไดทราบ 3) ใหผูเรียนทําภาระงาน/ชิ้นงานและ
การทําทดสอบกอนเรียน 4) นําขอมูลผลการทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดการเรีย นการสอน
ใหเหมาะสมกั บผูเรี ยน 5) ออกแบบการจัดการเรีย นการสอนตามความตองการของผูเรีย น 6) จัดการเรีย นการสอนตาม
แผนการสอนโดยมุงสรางความกระจางชัด และเติมเต็มผูเรียนจากการเรียนการสอนในวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งสอดคลองกับ
สุ ท ธิ ด า รั กกะเปา,2559: บทคั ด ย อ) ได ศึ ก ษาศึ กษาการใช วิธีการ Just-in-Time Teaching (JiTT) ที่ ร วมกั บ Peer
Instruction (PI) ในการสงเสริมการเรียนรูเรื่อง เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ ผลการวิจัย พบวาผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
วิธีการ Just-in-time Teaching รวมกับ Peer Instruction มีผลการเรียนรูอยูในระดับดี จากความสําคัญและความเปนมา
ดังที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาผลการเรียนรูและ ทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนโดยการฝกปฏิบัติการและจัดการเรียน
การสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย (2700-1002) ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยการใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะห
รวมกับการสอนแบบ JiTT ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
2.1 การจัดการเรียนรูแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห (Questioning Method)
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดของ Moore (2005 : 237-248) มาใชในการกําหนดกรอบดําเนินการ
วิจัยของตัวแปรตน โดย Moore ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการเรียนรู
ที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะตาง ๆ สามารถพัฒนาความคิดผู เรีย น
เพื่อใหผูเรียนใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือ การประเมินคาเพื่อจะตอบคําถามเหลานั้น
2.2 เทคนิคการสอนแบบ Just in time teaching (JiTT)
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากรอบแนวคิดของตัวแปรตนในงานวิจัยโดยไดนําเทคนิคการสอนแบบ Just in
time teaching หรือ JiTT พัฒนาโดย Novak และคณะ (2006) ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยผูเรียนรูในขณะที่
อยูนอกหองเรียน ซึ่งเปนการเรียนหรือเปนการเตรียมตัวกอนเขาเรียน เมื่อถึงการเรียนในหองเรียนปกติจะเปนการเติมเต็มและ
การตอบขอสงสัยของผูเรียนในประเด็นที่ไมเขาใจหรือไมกระจาง ซึ่งขั้นตอนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ JiTT มี
ดังนี้
1.เตรียมการและออกแบบภาระงานและแบบทดสอบสําคัญ
2.แจงจุดประสงคของการเรียนและวิธีการเรียนใหกับผูเรียนไดทราบ
3.ใหผูเรียนทําภาระงาน ชิ้นงานและทําการทดสอบกอนเรียน
4.นําขอมูลผลการทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน
5.ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน
6.จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการสอนโดยมุงสรางความกระจางชัดและเติมเต็มผูเรียน
2.3 ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษีที่นํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดของตัวแปรตามโดยไดนําแนวคิดของ Krathwohl and
Others (2001, [Online] Revised Bloom’s Taxonomy อางในวัชรา เลาเรียนดี,2555) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จึงไดวัดผลการ
เรียนรูและความสามารถในการคิดในระดับ วิเคราะห (Analyzing) ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้ การใหเหตุและผล การสรุปความ และ
การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถนําเสนอดังภาพที่ 1

การจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ JiTT

-ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
- ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช
คําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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3. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT
2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT
4. สมมุติฐานของการวิจัย
1.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิ เคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT ทุกคน(รอยละ
100) มีคะแนนผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
2.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT มึคะแนนเฉลี่ยดาน
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
3.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT มีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนของครูอยูในระดับมาก
5. ระเบียบวิธีวิจัย
5.1 กลุมตัวอยาง
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว จํานวน 31 คน ซึ่งเรียนอยูใน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตน ( Independent Variable ) คือ 1) การจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT
ตัวแปรตาม ( Dependent Variable ) คือ 2) ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
5.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1) เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ แผนการจัดการการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถาม
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT จํานวน 4 แผน 12 ชั่วโมง เรียนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง มีคุณภาพ
ของแผนการสอนโดยพิจารณาจากค าความสอดคล องขององค ป ระกอบของแผนกั บ จุด ประสงค การเรี ยนรู (คา IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบทดสอบชนิดอัตนัย 4 ขอ ขอละ 5 คะแนน โดยวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการ
วิเคราะหกรณีศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมของไทย และมีขอคําถาม 4 ขอ ดังนี้ ขอที่ 1) สรุปสถานการณของศิลปวัฒนธรรมไทย
ในปจจุบัน ขอที่ 2) การเปรียบเทียบวัฒนธรรมแตละภูมิภาคของไทย ขอที่ 3) คุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
และขอที่ 4) แนวทางการอนุรักษและดํารงรักษาวัฒนธรรมไทย โดยมีคุณภาพของแบบทดสอบดานความตรงโดยพิจารณาจาก
ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคของแบบทดสอบ (คา IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนซึ่งเปนแบบประเมินคา แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Seale) มีคาความความตรงของแบบประเมินอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
1822 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

5.4 การรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการทดลองดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามรวมกับการสอนแบบ JiTT
1.ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อแจงวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน โดยการใชคําถาม
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคการสอนแบบ JiTT
2.ประเมินความรูและการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยมอบหมายงานใหฝกปฏิบัติกอนสอน
3.นําผลขอมูลทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.สอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคการสอนแบบ JiTT
การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนและตอบคําถามและขอสงสัยของผูเรียนจนผูเรียนเกิดความกระจางชัด โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2-4 ตลอด 4 สัปดาห
5.ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน หลังสอนโดยใชแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห
6.ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชแบบประเมินแบบความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
5.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห
ตารางที่ 1 คะแนนผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห
การทดสอบ จํานวน
(ผูเรียน)
กอนเรียน
หลังเรียน

31
31

จํานวนผูผาน
เกณฑ
(คน)
0
26

คิดเปนรอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คิดเปนรอย
ละ

แปลความ

0
83.87

20
20

6.58
13.29

32.90
66.45

ไมผาน
ผาน

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา 1) ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT นักเรียนผานเกณฑรอยละ 60 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย 2) กอนเรียนคะแนนเฉลี่ยดานความสามารถในการคิดวิเ คราะหของนักเรียนทุกคนอยูในระดับไมผาน
เกณฑแตหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 66.45 ซึ่งอยูในระดับผานตามเกณฑรอยละ 60
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพีงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอน
โดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT (N = 31)
รายการ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
X
1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา
2. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู
3. มีความสุขในการเรียน
4. กลาคิดกลาแสดงออก
5. มีความคิดละเอียดรอบคอบ
ภาพรวม

4.59
4.47
4.62
4.71
4.75
4.62

0.32
0.38
0.45
0.25
0.23
0.32

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึง
พอใจอยูในระดั บมากถึงมากที่สุ ด โดยขอที่มีความพึงพอใจเป นอันดับแรก คือ ทําใหกลาคิดกลาแสดงออก รองลงมา คื อ
ทําใหมีความสุขในการเรียน สวนขอที่มีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ ความกระตือรือรนในการเรียนรู ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน
7. สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย
1. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบ JiTT นักเรียนผานเกณฑจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
2. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบ JiTT นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยเทากับ 13.29 คิดเปนรอยละ 66.45 เปนไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบ JiTT ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
7.2 อภิปรายผล
1. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรีย นรู
แบบ JiTT นักเรียนผานเกณฑจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 โดยมีนักเรียนไมผานเกณฑจํานวน 5 คน รอยละคิดเปน
รอยละ 16.13 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากพื้นฐานความรูความสามารถของผูเรียนในหองเรียน
เปนลักษณะคละความรูความสามารถซึ่งการคิดวิเคราะหถือเปนการทักษะทางปญญาในขั้นสูงทําใหผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูใน
ระดับต่ําอาจไมผานเกณฑที่กําหนดไวซึ่งสอดคลองกับ Krathwohl and Others (2001, [Online] Revised Bloom’s
Taxonomy อางในวัชรา เลาเรียนดี,2555) ที่ไดแบงทักษะความสามารถทางปญญาของมนุษยเปน 6 ระดับ ซึ่งระดับวิเคราะห
ถือเปนความสามารถทางปญญาขั้นสูง(Higher order thinking Skills) ซึ่งตองมีการฝกฝนพัฒนาอยางตอเนื่องและวิธีการที่
หลากหลายซึ่งขึ้นอยูกับความแตกตางและความพรอมของผูเรียนแตละคน
2. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับ การจัดการเรียนรู
แบบ JiTT นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยเทากับ 13.29 คิดเปนรอยละ 66.45 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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รอยละ 60 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการสอนแบบ JiTT เปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิดวิเคราะหในสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูและกําหนดปญหาและสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูจากการประเมินของครูผูสอนทํา
ใหผูเรียนไดทราบถึงสิ่งที่ตนจําเปนตองรูซึ่งนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของครูตรงจุดที่เติมเต็มซึ่งสอดคลองกับ Novak
และคณะ (2006) JiTT เปนวิธีการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยผูเรียนรูในขณะที่อยูนอกหองเรียน ซึ่งเปนการเรียนหรือเปนการ
เตรียมตัวกอนเขาเรียน เมื่อถึงการเรียนในหองเรียนปกติจะเปนการเติมเต็มและการตอบขอสงสัยของผูเรียนในประเด็นที่ไม
เขาใจหรือไมกระจาง และสอดคลองสอดคลองกับ สุ ปรียา วงษ ตระหงาน(2547 : 23)กลาววา การถามมีค วามสําคัญต อ
interactive learning มาก คําถามที่ดีช วยใหผูเรียนเกิดทักษะและวิจารณญาณในการแกปญหา ผูสอนสามารถใชคําถาม
กระตุนความสนใจหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนรวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความใสใจตอความคิดและความรูสึก ของผูเรียน
อยางไรก็ตามหากผูสอนขาดทักษะในการตั้งคําถามแลว ผลลัพธที่ไดมักอยูในรูปของขอเพียงใหไดถามซึ่งเนนทดสอบความจํา
เทานั้น ไมกระตุน การคิดของผูเรียนแตอยางไร
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบ JiTT ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามทํา
ใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางเรียนทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ทําใหผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออก
กระตือรือรนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว างผูสอนกับ ผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
(2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําครูใหสามารถใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนของครูภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
7.3 ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1.1 กอนทําการสอน ครูผูสอนวางแผนการประเมินความรูความสามารถของผูเรียนดวยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งผลการประเมินจะนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ขณะสอน ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหผุเรียนไดแสดงความคิดอยางสรางสรรคและใชคําถามกระตุนเปน
ระยะอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรียนในขณะนั้นอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยในครั้งตอไปควรใชคําถามที่สงเสริมการคิคขั้นสูงในรูปแบบอื่นๆ เชน คิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดแกไขปญหา เปนตน
2.2 การวิจัยในครั้งตอไปอาจจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามรวมกับการสอนแบบอื่น เชน การสอนแบบ
โครงงาน การสอนแบบใชปญหาเปนฐานเปนตน
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมนําเขาสูก ารฟงเพือ่ กระตุนความรูเดิม
ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
Factors Influencing the Effectiveness of Schema-Activating Pre-Listening
Activities in English Classroom
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การใชกิจกรรมนําเขาสูการฟงเปนเรื่องที่แพรหลายในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนเรื่องปกติในการเริ่ม
การสอนการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียนดวยการใชกิจกรรมนําเขาสูการฟง ซึ่งไดออกแบบเพื่อกระตุนความรูเ ดิมของผูเรียน
และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจในการฟง อยางไรก็ตาม มีปจจัยอีกหลายประการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูหรือการพัฒนาทางภาษาทั้งในทางบวกหรือทางลบ เชน การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ลักษณะบุคลิกภาพของ
ผูเรียน รูปแบบการเรียนรู เปนตน ซึ่งผูสอนควรไดพิจารณาปจจัยดังกลาวในการสอนการฟงภาษาอังกฤษเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียน ดังนั้น ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยตาง ๆ สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนหรือนําไปวิจัยคนควาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนในทุกระดับชั้น วัย สถานศึกษา และชุมชน
คําสําคัญ: กิจกรรมนําเขาสูการฟง กระตุนความรูเดิม ชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
Abstract
The use of pre-listening tasks or activities is widespread in English language classrooms. It is
common to precede listening class with pre-listening activities often designed to activate the learner's
background knowledge or schema and facilitate listening comprehension. However, factors influencing
the effectiveness of English language learning and development in a positive or negative manner include
peer interaction, personality traits, learning styles, etc. English teachers should take these factors into
their consideration in order to increase teaching performance in listening class. Therefore, the findings
from many studies can be employed in instructions and further investigations significantly beneficial for
learners at all grade levels, ages, institutions and communities.
Keywords: pre-listening activities, schema activation, English classroom
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1. บทนํา
ทักษะการฟงเปนทักษะทีจ่ ําเปนและสงผลตอการเรียนรูทักษะอื่นๆ จากทฤษฎีของ Tomatis (2005) แสดงใหเห็น
วา ความสามารถในการฟงของผูเรียนจะสงผลตอคุณภาพของการพัฒนาภาษาพูดและเขียน นอกจากนี้ ถาผูเรียนไดฟงเสียง
ของภาษาเป า หมายก อ นการเห็ น ภาษาเป นลายลั กษณ อัก ษร จะช วยในการเรี ย นรู ภ าษาของผู เ รี ย นเป น ไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนที่ทราบกันดีวา ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะหเสียงของผูเรียนแตละคนนั้นมีผล
ตอความสามารถในการแปลงเสี ย งของภาษาไปสูภ าษาเขี ยน ในช วงหลายทศวรรษที่ ผ านมา นั กทฤษฎี แ ละนักวิ จัย ที่ ใ ห
ความสําคัญกับการสอนการฟง ไดเนนเรื่ องการพัฒนาความเขาใจในการฟงดวยกิ จกรรมหรือภาระงานที่ชวยในการกระตุ น
ความรูเ ดิมของผูเรียน (Dunkel, 1986; Mendelsohn, 1994; Oxford, 1993; Tomatis, 2005) ดังนั้น การใชกิจกรรมนําเขา
สูการฟง (pre-listening activity) เปนเรื่องที่แพรหลายในการเรียนภาษาที่สอง การเริ่มตนการสอนการฟงดวยแบบฝกหัดการ
ฟงโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมสั้นๆ จึงเปนที่นิยมในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเกิด
ความเขาใจในการฟง ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมนําเขาสูการฟงเหลานี้มักไดรับการออกแบบเพื่อกระตุนความรู เดิมของผูเรียน
(prior knowledge or schema) ดังนั้น ในชั้นเรียน ผูสอนสามารถมอบหมายงานแบบรายบุคคลหรือแบบกลุม และเมื่อ
กลาวถึงการทํางานเปนกลุมหรือคู วิธีการสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative or collaborative learning) มัก
ไดรับการกลาวถึง เพราะงานวิจัยหลายชิ้นไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา การทํางานเปนกลุมหรือการทํางานแบบคู ชวยพัฒนา
ปฏิสัมพันธของผูเรียนในชั้นเรียน (peer interaction)
เมื่อพิจารณาถึง ลักษณะบุ คลิ กภาพของผูเ รีย น Jung (1923) กลาวว า ผูช อบเขาสัง คม (extroverts) คือผูที่ มี
ความสุขกับการโตตอบกับกลุมคนเปนจํานวนมาก ในขณะที่พวกชอบเก็บตัว (introverts) จะตรงกันขาม พวกเขาจะรูสึ ก
อึดอัดเมื่อตองอยูในกลุมใหญและจะรูสึกสบายใจเมื่ออยูคนเดียว เนื่องดวยลักษณะเหลานี้ หลายคนจึงเชื่อวาพวกที่ชอบเขา
สังคมจะทํางานได ดีกวาเมื่ออยูรวมกลุมและพวกชอบเก็บตัวจะทํางานไดดีกวาเมื่อทํา งานคนเดียว อยางไรก็ตาม ความเชื่ อ
เหลานี้ไมไดมผี ลการวิจัยสนับสนุน ในทํานองเดียวกันกับรูปแบบการเรียนรู ผูเรียนที่เรียนรูทางสายตา (visual learner) จะถือ
วาเรียนรูไดดีที่สุดโดยการมองเห็น ในขณะที่ผูเรียนที่เรียนรูจากการฟงหรือไดยิน (auditory learner) จะเขาใจและเรียนรูไดดี
ที่สุดโดยการไดยิน (Sparks, 2006) การศึกษากอนหนานี้ไดมองขามอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรูของ
ผูเรียนที่สงผลตอปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในระหวางกิจกรรมนําเขาสูการฟง รวมถึงความเปนไปไดที่การมีปฏิสัมพันธดังกลาว
อาจสงผลตอความเขาใจในการฟงตอไป ถึงแมวาการใชกิจกรรมกระตุนความรูเดิม กิจกรรมนําเขาสูการฟง การใชปฏิสัมพันธ
ของผูเรียนเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและการพิจารณาบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรูในการเลือกกิจกรรมในชั้นเรียน
เปนที่ยอมรับในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ แตการวิจยั คนควาเพิ่มเติมเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหแนใจวากิจกรรมประเภทเหลานี้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการฟงหรือทักษะอื่นๆไดมากนอยเพียงใด
2. วัตถุประสงคของบทความ
วัตถุประสงคของบทความนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุน
ความรูเดิมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนทีป่ ฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ลักษณะบุคลิกภาพ (ผูที่เก็บตัว-ผูที่ชอบเขาสังคม)
และรูปแบบการเรียนรู (ทางสายตาและทางการฟงหรือไดยิน)
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3. กิจกรรมนําเขาสูการฟงและความเขาใจในการฟงภาษาอังกฤษ
นักวิจัยหลายคนไดเขีย นผลงานเกี่ยวกับความสําคัญของการฝกการฟงกอนการเรีย นดวยกิ จกรรมนําเขาสูการฟ ง
อาทิเชน Berne (1995) ไดทําการวิจัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เรียนภาษาที่สอง โดยเปรียบเทียบความ
เขาใจในการฟงของผูเขารวมการวิจัย 3 กลุม ไดแก 1) กลุมนักศึกษาที่รวมกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาการฟง 2) กลุม
นักศึกษาที่ไดรับตัวอยางคําศัพท และ 3) นักศึกษาที่ไดรับตัวอยางคําถาม ถึงแมวาความสนใจหลักของผูวิจัยนั้นมุงไปที่การ
คนหาวาความเขาใจในการฟงของผูเรีย นระหวางสามกิจกรรมนั้นเปนอยางไร แตผูวิจัยกลับพบวานักศึกษาที่ ไดรับตัวอยาง
คําถามกอนการฟงไดคะแนนมากกวานักศึกษาที่ ทํากิจกรรมที่ ไมเกี่ย วของกั บเนื้อหาการฟง ผลการวิ จัยนี้เป นขอคนพบเชิ ง
ประจักษที่ยืนยันวาแทจริงแลว กิจกรรมการฟงกอนเรียนสามารถพัฒนาความเขาใจในการฟงใหดีขึ้นได นอกจากนี้ Elkhafaifi
(2005) ได ทํ า การศึ ก ษาคล า ยๆกั น กั บ นั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ที่ พู ด ภาษาอาหรั บ เป นภาษาแม แ ละภาษาอั ง กฤษเป น
ภาษาตางประเทศ นักวิจัยพบประโยชนที่สําคัญของการแสดงตัวอยางคําถามและการแสดงตัวอยางคําศัพท โดยไดขอสรุปวา
"กิจกรรมนําเขาสูการฟงสงผลตอผลการเรียนของนักศึกษาในการทดสอบความเขาใจในการฟงอยางมีนัยสําคัญ"
การกระตุนความรูเดิม (Schema activation) เกิดขึ้นจากทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) ซึ่งกลาววา
นักเรียนสามารถเรียนรูดีที่สุดโดยการเพิ่มความรูเขาสูคลังความรูที่พวกเขามีอยูก อนแลว นักการศึกษาเชื่อวาการกระตุนความรู
เดิมหรือชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูเดิมจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและจดจําขอมูลใหมไดดีขี้น (Anderson, 1977)
งานวิจัยของ Jia (2010) ตรวจสอบผลกระทบของกิจกรรมนําเขาสูการฟงที่สงผลตอการจดจําคําศัพท ในการวิจัยนี้ Jia ได
เปรียบเทียบความเขาใจในการฟงของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวจีนที่ใชกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุนความรูเดิม กับ
กลุมนักศึกษาที่ไมไดใชกิจกรรมนําเขาสูการฟง หลังจากที่ผูเขารวมการวิจัยทั้ง 2 กลุมฟงเสียงบันทึกภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ
แลว ในกลุมที่ใชกิจกรรมนําเขาสูการฟง นักวิจัยไดแจงหัวขอในการเรียนการสอนและกอนการฟงบทความ ผูเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ ในกลุมขนาดเล็กโดยไมมีการจํากัดเวลา ซึ่งนักศึกษาสวนใหญใชเวลาประมาณ 5 นาทีในการอภิปราย
ในทางตรงกั นขาม กลุม ที่ไมมี กิจกรรมนําเขาสู การฟ ง ผูเ รียนฟ งบทความโดยไม มีการแนะนํ าหรือ อภิปรายกลุ มแตอยางใด
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากิจกรรมนําเขาสูการฟงมีสวนสําคัญตอการจดจําคําศัพทในบทความที่ไดฟง และเห็นไดชัดวา ใน
กิจกรรมที่นักวิจัยออกแบบมานั้น ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียนอีกดวย
4. การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
งานวิจัยดานประโยชนของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในชั้นเรียนสวนใหญ อยูในชวงในทศวรรษที่ 1980 และ
ไดรับแรงบันดาลใจจากทฤษฎี Vygotskian (Vygotskian theory) ซึ่งกลาววาการเรียนรูทั้งหมดนั้นเปนกระบวนการสื่อสาร
ทางสังคมที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน (Vygotsky, 1962 ) และตามหลักการทฤษฏีพื้นที่รอยตอพัฒนาการ (zone of
proximal development) ของ Vygotsky (1980) ไดระบุไววา การเรียนรูนั้นเกิดขึ้นกอนพัฒนาการและการเรียนรูกอใหเกิด
การพัฒนาขึ้น โดยการปฏิสั มพันธกับ ผูที่มีความรูมากกวานั้นเป นสิ่งจําเปน จากแนวความคิดนี้ Damon (1984) เสนอว า
วิธีการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันชวยสงเสริมการพัฒนาองคความรูและทักษะทางสังคม Forman และ Cazden
(1985) เปรียบเทียบการเรียนรูแบบผูเรียนเรียนจากเพื่อนหรือเพื่อนชวยเพื่อน (peer-based learning) กับวิธีการสอนที่
ครูผูสอนเปนศูนยกลาง (teacher-centered methods) โดยพบวาการปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางครูกับ ผูเรียนโดยเนนที่
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนของผูเ รียนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจได
งานวิจัยของ Hillocks (Kraft, 1985) ชวยสนับสนุนความเชื่อเดิมที่วา การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนนั้นสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรีย นได Hillocks ไดรวบรวมและทบทวนผลการทดลองเชิงประจักษมากกวา 500 เรื่องที่ ตีพิม พ
ระหวางป 1963 และป 1982 ซึง่ แสดงใหเห็นวา วิธีการสอนที่นักเรียนไดจัดกลุมและทํางานรวมกันจะมีประสิทธิภาพมากกวา
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วิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่ใหครูเปนศูนยกลางเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นสนับสนุนวาการมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนรวมชั้นจะชวยเพิ่มพัฒนาการทางความคิดสงเสริมการเรียนรูและสามารถสรางประสิทธิผลไดมากกวาวิธีการที่ใชครู
เปนศูนยกลาง (Damon, 1984; Forman & Cazden, 1985; Ghaith, 2002; Hillocks in Kraft, 1985; Sherman &
Thomas, 1986)
Ghaith (2002) ไดทําการวิ จัยกับนักเรียนที่เรี ยนภาษาอั งกฤษเปนภาษาตางประเทศ (English as a foreign
language) ในประเทศเลบานอน และพบวาการเรียนรูแบบรวมมือนั้นมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้
งานของ Oxford (1997) ไดระบุวา ประสิทธิ ภาพของการมีปฏิสัมพันธ กับเพื่อนรวมชั้นนั้ นมีความสัมพันธกับแรงจูงใจและ
ความสนใจในการเรี ย นรู แ ละการทํ า งานมากขึ้ น ซึ่ ง ป จ จั ย เหล านี้ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั กษะทาง
ภาษาอังกฤษ โดย Oxford ไดคนพบคุณประโยชนมากมายจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เนนการเรียนแบบโตตอบหรือการ
เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ (interactive learning) อาทิเชน การสงเสริมการใชภาษาที่เปนสภาพจริง (authentic language)
สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ดึงดูดความสนใจและสรางแรงจูงใจแกผูเรียน อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนฝกการ
ฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่แทจริงได
Uttero (1988) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนประโยชนอยางยิ่งตอการกระตุนความรูเดิมของผูเรียน" โดยJia
(2010) ไดทําการวิจัยในการใชกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อเพิ่มการจดจําคําศัพท โดยพบวาเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
นําเขาสูการฟงแบบมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ผูเรียนไมเพียงแตไดกระตุนความรูเดิมของตนเองเทานั้น แตยังไดรับ
ประโยชนจากความรูเดิมของสมาชิกในกลุมอีกดวย การสงเสริมการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนในกิจกรรมนําเขาสูการฟง
(pre-listening activity) ชวยใหผเู รียนไดเรียนรูจากผูอื่นในสิ่งที่ตนเองยังไมรูหรือไม เขาใจ ซึ่งสิ่งนี้มีผลตอการพัฒนาความรู
และแรงจูงใจในการเรียนในขั้นตอนตอไป นอกจากนี้ ผูเรียนสวนใหญพบวาตนเองมีความสนุกสนานและไดกระตุนความคิด
มากกวาการทํ างานเพีย งลําพัง สิ่ งนี้อาจส งผลต อความต องการในการทํางานรวมกับ ผูอื่น ในการเรี ยนอี กดวย เพราะฉะนั้ น
ในชวงของกิจกรรมนําสูการฟง ผูสอนอาจพิจารณางานกลุมที่ใชเวลาสั้นๆ เพียง 5 นาที และกิจกรรมสามารถครอบคลุมถึงการ
ใหผูเรียนแบงปนสิ่งที่รู กอนแลวเกี่ ยวกับหัวข อ หรือประเด็นนั้นๆ แสดงความคิ ดเห็น บอกคําศัพทที่เ กี่ยวของ ผู เรียนจะได
แสดงความคิดที่มากขึ้น สามารถแบงปนและพูดคุยเกี่ยวกับคําตอบหรือประเด็นหัวขอที่เรียนได แตสําหรับผูเรียนบางคน ใน
บางครั้ง การทํางานคนเดียวโดยไมตองมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนทําใหผูเรียนมีสมาธิและคิดงานไดงายขึ้น และทํางานเสร็จเร็วขึ้น
อีกทั้ง นักเรียนอาจรูสึกไมสบายใจหรือเกิดความไมมั่นใจในความสามารถของตนเมื่อทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความสามารถสูง
ตางจากตนเองมาก และสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรูที่ดอยลงที่ขั้นตอนตอไป ประเด็นที่กลาวไปขางตนนี้ ผูสอนสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการออกแบบการจัดการเรียนการสอนได
5. ลักษณะบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู
ในการคนควาเรื่องรูปแบบการเรียนรูนั้น Ehrman และ Oxford (1990) ไดทําวิจัยกับนักศึกษาในสถาบันภาษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และพบวา กลุมคนที่ชอบเขาสังคม (extroverts) จะใชกลยุทธทางสังคมไดอยางงายดาย กลาวคือ การ
ถามคําถาม การให ค วามรวมมื อกั บ ผู อื่นและการเอาใจใส ผูอื่น โดยคนกลุ มนี้ ส นุ กกั บ การทํ างานรวมกั บผู อื่น และรูสึ ก ว า
การศึกษาเพียงลําพังหรือการศึกษาทีต่ องใชสมาธิเปนเรื่องยาก กลุมคนที่ชอบเขาสังคมตองทํางานที่มีปฏิสัมพันธ ไดพูดคุยกับ
ผูอื่น และต องการการกระตุนทางสังคม (social stimulation) ดั งนั้นผู สอนควรสรางกิ จกรรมแบบโตต อบสําหรับผู เรีย น
ประเภทนี้ ในทางกลับกันกลุมคนที่ชอบเก็บตัว (introverts) มักปฏิเสธการใชกลยุทธทางสังคมดังกลาวมาขางตน โดยกลุมคน
ที่ชอบเก็บตัวนี้สามารถเรียนรูเพียงลําพังไดดีที่สุดและจะหลีกเลี่ยงการติดตอทางสังคม ผูเรียนประเภทนี้ชอบอานและเขียน
มากกวาการฟงและพูด
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ผูเรียนที่ชอบเขาสังคมมักไดรับประโยชนจากกิจกรรมนําเขาสูการฟงแบบการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นมากกวา
ผูเรียนที่ชอบเก็บตัว แตงานวิจัยบางงานไมพบความสัมพันธระหวางระดับของการชอบเขาสังคมกับประสิทธิภาพของกิจกรรม
นําเขาสูการฟงแบบการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้น การขาดความสัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเภทของบุคลิกภาพไม
สงผลตอการมีกิจกรรมนําเขาสูการฟง ทั้งผูเรียนที่ชอบเก็บตัวและผูเรียนที่ชอบเขาสังคมไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรม
นําเขาสูการฟง ในชั้นเรีย นภาษาอั งกฤษ อยางไรก็ต าม ลั กษณะบุค ลิก ภาพประเภทชอบเขาสัง คมและชอบเก็บ ตัวมีผ ลต อ
ความชอบของผู เรี ยนในกิจกรรม โดยระดับ ของความชอบเขาสัง คมมี ความสัม พั นธ เชิ งบวกกั บความชอบทํ างานเป นกลุ ม
ความสัมพันธนี้สนับสนุนการคนพบของ Ehrman และ Oxford (1990) ซึ่งพบวาผูเรียนที่ชอบเขาสังคมชอบทํางานกับผูอื่น
มากกวาทํางานคนเดียว จึงไมเปนที่นาประหลาดใจเนื่องจากบุคลิกภาพนี้มักถูกจํากัดความไวแลวในมุมมองของความชอบใน
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ในชวงทศวรรษที่ผานมา งานวิจัยมากมายไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรูไววา ผูเรียนที่เรียนรูจากการฟงหรือไดยิน
(auditory learner) จะเขาใจและเรียนรูไดดีที่สุดโดยการไดยิน ในขณะที่ผูเรียนที่เรียนรูทางสายตา (visual learner) จะ
เรียนรูไดดีที่สุดโดยการมองเห็น ซึ่งนํามาสูสมมุติฐานที่วาผูเรียนที่มีพฤติกรรมทางการฟงสูงอาจไดรับประโยชนมากขึ้นจาก
กิจกรรมนําเขาสูการฟง เนื่องจากเปนทักษะการฟงเปนหลัก และผูเรียนที่เรียนรูทางสายตาอาจไดรับประโยชนจากงานตางๆที่
ไดรับ มอบหมาย เพราะตองใชส ายตาในการมองงานเปนหลัก ผูเรี ยนสามารถมีส วนร วมและเรียนรู จากกิจกรรมที่ส ง เสริ ม
รูปแบบการเรียนรูอื่นๆได นอกจากนี้ ไดมีการอธิปรายโตแยงอยางกวางขวางในเรื่องการนํารูปแบบการเรียนรูของผูเรียนไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดกลาววาผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อเนื้อหาถูกนําเสนอในแบบที่สอดคลองกับรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน แตสมมติฐานนี้ถูกโตแยง โดย Pashler et al. (2008) ซึ่งพบวาไมมีหลักฐานเชิงประจักษที่หนักแนน
เพียงพอในการสนับสนุนสมมติฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม Felder (2010) ไมเห็นดวยวารูปแบบการเรียนรูควรถูกละเลยไป
ทั้งหมด อีกทั้งยังกลาวไววา “ผูเ รียนที่ไดรับการสอนในลักษณะที่ตรงกับรูปแบบการเรียนรูของพวกเขามีแนวโนมที่จะเรียนรู
มากกวาผูเ รียนที่ไดรับการสอนในลักษณะที่ไมตรงกับรูปแบบการเรียนรูของพวกเขา อยางไรก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการ
สอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเ รียนเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอน นักเรียนทุกคนควรไดรับ ขอมูลยอนกลับ
(feedback) และการฝกฝนในทักษะสําคัญๆที่พวกเขาอาจไมเคยไดพัฒนาเลย ถา การเรีย นการสอนนั้นสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน” (Felder, 2010: 5) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Berne (1995) และ Elkhafaifi (2005) พบวาการฟงซ้ําๆ
ชวยเพิ่มความเขาใจในเนื้อเรื่องได คะแนนความเขาใจโดยเฉลี่ยของทั้ง กลุมผูเรียนที่เรียนรูทางจากการฟง และกลุมผูเรียนที่
เรียนรูทางสายตาเพิ่ มขึ้นหลังจากการฟง ครั้งที่สองโดยไมคํานึงถึงประเภทของกิจกรรมการฟงกอนเรี ยนที่ ใชในการทดลอง
รูปแบบการเรียนรู หรือลักษณะบุคลิกภาพ อยางไรก็ตาม ขอควรคํานึงอื่นๆ คือ การกําหนดเวลา เพราะการฟงซ้ําอาจตองใช
เวลาและกระทบตอกิจกรรมอื่นๆในการสอน ดังนั้น ผูสอนควรออกแบบสื่อเพื่อใหสามารถทํากิจกรรมไดในเวลาที่กําหนด อีก
ทั้ง ควรคํานึงถึงความชัดเจนของเสียงในคลิป ความหลากหลายของการออกเสียงหรือสําเนียงภาษา ความยากงายของเนื้อหา
และคําถามในการวัดความเขาใจ และหากจะทําการทดลองเปรียบเทียบผูเรียน 2 กลุม ควรมีการตรวจสอบความสามารถใน
การฟงใหเทาเทียมกัน
6. บทสรุป
การมีปฏิ สัมพันธ ระหวางผูเรีย นในกิจกรรมนําเขาสูการฟงที่ ไดรับการออกแบบเพื่อกระตุ นความรู เดิมของผูเรีย น
กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนในดานของการแลกเปลี่ยนความรูจากความรูเดิมที่ผูเรียนมี ความรูสีกพึงพอใจ สุขใจ ผอนคลาย
ในงานที่มีการมีปฏิสัมพันธ การเพิ่มความพรอมในการฟง และไดรับความรูจากการฟงมากขึ้น อยางไรก็ตาม ขอควรคํานึง ก็คือ
ผูเรียนจํานวนหนึ่งอาจไดรูสึกถึงความบกพรองในความสามารถของตน ซึ่งอาจสงผลตอการเรียนรูและแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ หรือเขารวมกิจกรรมอื่นๆที่ตามมา นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล (ผูที่เรียนรูทางการมองหรือ
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ทางการฟง ) อาจไม ได สง ผลต อประสิท ธิผ ลในความเขาใจ ขอสรุ ปที่ คนพบนั้นเป นประโยชนอยางยิ่ งในแงมุ มทางวิช าการ
เนื่องจากผูสอนสามารถนําเสนอขอสรุปเหลานี้มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนในทุกระดับชั้น วัย สถานศึกษา
หรือชุมชน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัด
ประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole Language Approach) ของนักเรียนชาย และหญิง อายุระหวาง 4-5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน โรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบ งกลุม (Clustered Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดประสบการณการสอนใชนวัตกรรมการสอนภาษาตามธรรมชาติ จํานวน 20 แผน แบบทดสอบ
วัดความสามารถดานการฟงและการพูด และแบบสังเกตพฤติกรรม
ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานการฟง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนจาก 16.76 หรือรอยละ 80.83 เปน
18.25 หรือรอยละ 91.25 ดานการพูดนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนจาก 16.27 หรือรอยละ 81.39 เปน 18.81 หรือ
รอยละ 94.03 และผลจากการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล นักเรียนผานเกณฑในระดับดี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.33
และอยูในระดับพอใช จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.67
คําสําคัญ: การจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติ ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ เด็กปฐมวัย
Abstract
The purpose of this study is to develop the young children’s English listening and speaking skills
by using the whole language approach. Thirty-six children aged between 4 and 5 years old, both boys
and girls, were selected to participate in the study using the clustered random sampling technique. The
participants were studying at Kindergarten second level, semester 2/2016 in one government school in
Saimai district, Bangkok. The instruments of this study were 20 teaching plans, listening and speaking skills
tests and observation forms. The data analysis was done through the X, SD, and percentage.
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The results of the study indicated that after using the whole language approach, the listening skills
average grade point was higher from 16.76 or 80.83 percent to 18.25 or 91.25 percent. The speaking skills
average grade point was higher from 16.27 or 81.39 percent to 18.81 or 94.03 percent. The results of the
individual student observations were shown that 30 students were in the rating scale level of good
(83.33%) and 6 students were in the rating scale level of satisfactory (16.67%).
Keywords: using whole language approach, listening–speaking English skills, young children
1. บทนํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอสื่อสารกันทั่วโลก ไมวาจะ
เปนดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง อีกทั้ง ยังใชภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในทุกๆ
ดาน ตลอดจนเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยดวย ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลไดตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอัง กฤษ จึงมีนโยบายให เด็กไทยไดเรีย นรูภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับปฐมวัยทั้ งนี้เพื่ อใหเด็กไทยไดใ ช
ภาษาอัง กฤษในทุ กๆ ด าน ทั้ง ดานการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขีย นไดอย างมีป ระสิท ธิภ าพทัด เที ยมประเทศอื่น ๆ
ถึงแมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จะไมไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย แตเพื่อเปนการ
เตรี ยมความพรอมด านภาษาอังกฤษให กับ เด็ กปฐมวั ย การจั ดการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษจึง มีค วามสํ าคัญ เป นอยางยิ่ ง
ภาษาจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยทักษะการฟงและการพูด ซึ่งเปนพื้นฐานของ การอานและการเขียน ดังนั้นการ
พัฒนาควรเริ่ม ตั้งแตร ะดั บปฐมวั ยซึ่ง เป นวัย ที่การพัฒนาทางภาษาเจริญ งอกงามอยางรวดเร็ ว เด็กเรีย นรูภ าษาตามลํ าดั บ
พัฒนาการ เริ่มจากความคุนเคยจากการไดยิน ไดฟง การพูดคุย การสนทนา ทําใหพัฒนาการดานภาษาเจริญงอกงาม การเรียน
ภาษาควรเริ่มเรียนจากภาษางายๆ เรียนรูคําศัพทจากการฟงประโยค พอแมจึงเปนครูสอนภาษาคนแรกใหกับเด็ ก เสียงแรกที่
เด็กๆ ไดยินคือเสียงจากพอและแม การโตตอบของพอแมทําใหเด็กเรียนรูภาษา การสนทนา การพูดคุยกับเด็ก คือการสราง
เสริม พั ฒนาการทางภาษาใหกับ เด็ กปฐมวั ย (กุ ลยา ตั นติ ผ ลาชี วะ, 2551: 136) การเรีย นรูภ าษาเปนสิ่ง ที่ จําเปนครูแ ละ
ผูเกี่ยวของกับการจัดประสบการณควรจัดประสบการณที่เหมาะกับการเรียนการสอน และการเรียนรูภาษาเปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาในเด็กปฐมวัย เพื่อใหเกิดขึ้นอยางเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้นการฟงและการพูดจึงเปน
ทักษะของพัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยตองจัดใหสอดคลองกับวัยของเด็ก ธรรมชาติ
และความตองการของเด็กมีความแตกตางกัน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (1955) กลาววา เด็กปฐมวัยอายุ 27 ปจัดอยูในขั้นพัฒนาทางขั้นคิดกอนปฏิบัติการ เด็กเรียนรูจากการกระทําโดยอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรม (สิริมา ภิญโญอนันตพงศ ,
2553 : 110) จึงเปนทฤษฎีที่นาสนใจที่นํามาใชกับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาภาษาได
ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการพัฒนาโดยใชแผนการจัดประสบการณและกิจกรรม
เสริมประสบการณพูดเลาเรื่องอยางตอเนื่องจากภาพประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัด กิจกรรมเสริม ประสบการณ การพูด เลาเรื่ อง นอกจากนี้ เด็กปฐมวัย ที่ไดรับ การจัด กิจกรรมเสริ มประสบการณ โดยใช
แผนการจัดประสบการณ ประกอบบัตรคําและบัตรภาพมีความสามารถดานการฟงและการพูดแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไ ดรับ
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ ต ามปกติ (นงลั กษณ งามขํ า , 2551) แสดงให เ ห็ นว าการพั ฒ นาโดยใช แ ผนการจั ด
ประสบการณและกิจกรรมเสริมประสบการณ เปนประโยชนในการพัฒนาชั้นประสบการณของวัยเด็กเปนอยางยิ่ง ทั้ง การฟง
และการพูด เด็กสามารถเก็บเกี่ยวเรื่องที่ฟงไดตามวัยและเปนผูฟงที่ดีได ผูที่เกี่ยวของควรเปดโอกาสใหเด็กไดฟงเพลง นิทาน
เลนบทบาทสมมติ เพื่อเปนการกระตุนใหเด็กไดรูจักฟงและคิด ฝกการเปนตัวของตัวเอง การเลาเรื่องจากภาพเปนการสงเสริม
ทักษะการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมเสริมความสามารถทางภาษาในดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของ
เด็กในวัยนี้มีหลายกิจกรรมเชน การเลานิทาน การเลนบทบาทสมมติ การรองเพลง การใชรูปภาพประกอบ การพูดคําคลองจอง
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การใชปริศนาคําทาย ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดฟง พูด ไดโตตอบ แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
จะยิ่งชวยสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางภาษาที่ดีขึ้น (กิ่งกาญจนา อังสิทธิ์, 2555)
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดกลาวถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 วาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศั กราช 2546 ไดพัฒนาขึ้นมาโดยอาศั ย แนวคิด เกี่ยวกับพั ฒนาการเด็ ก พัฒนาการของมนุษยเ ปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตัวมนุษย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่ องไปจนตลอดชีวิต ซึ่ งครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริ ม าณและคุณภาพ
พั ฒ นาการทางด านร างกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ญ ญา ชึ่ ง ระดั บ ปฐมวั ย มี ค วามสํ าคั ญ มากต อแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
พัฒนาการเด็ก การจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของแตละบุคคล สามารถสงเสริมใหเด็กมีพั ฒนาการ
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น การเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับ การ
เปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมีความปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551)
โดยเด็กจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและการเรียนจึงเปนไปไดดี ถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว
ไดรับความอบอุนและปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จึงเปนเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการ
เรียนรูของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรูนั้นเปนพื้นฐานของพัฒนาการที่สูงขึ้น คนเราเรียนรูมาตั้งแต เกิดตามธรรมชาติกอน
ที่มาเขาสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะใหเด็กไดเรียนรู และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็กแตละคนการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ เปนนวัตกรรมการศึกษาที่เสนอแนวคิดใหมในการสอนภาษา ซึ่งเกิด จากความ
พยายามของนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร ซึ่งมองเห็นปญหาการเรียนรูภาษาของเด็ก ซึ่งเกิดจากการสอนที่ครูมุงเนน
สาระทางภาษาเป นหลั ก ทําให การเรี ย นการสอนไม นาสนใจ ไม เ ปนไปตามธรรมชาติ คือไม เ หมาะกับ วั ย ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก และเมื่อคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจําเปนตองใชภาษาในชีวิตจริง จึงไมไดใหโอกาสเด็กเรียนรูภาษาและใช
ภาษาเพื่อสื่อสารอยางมีความหมายเทาที่ควร
สํานั กเลขาธิ การสภาการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ (2552) ได กล าววาการจั ด การศึ กษาในระดั บ ปฐมวั ย มี
จุดมุง หมายเพื่ อสง เสริม พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ ญา พั ฒนาการดานภาษาเปนความสามารถ
ทางดานสติปญญาที่จะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูในอนาคต เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีทักษะดานภาษาอังกฤษยังไมพรอม
ดังนั้นพอแม ผูปกครองตองสงเสริมเด็กปฐมวัยใหเรียนรูภาษาเพื่อเปนการเตรียมความพรอม ซึ่งการจัดประสบการณการเรียนรู
ดานภาษาตามธรรมชาติ เปนแนวทางหนึ่ งที่จะชวยใหเด็กปฐมวัยไดเรีย นรูภาษาอั งกฤษแบบองครวม คือสอนใหเด็กไดฝ ก
ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียนไปพรอมๆ กัน
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2550 ) ได กลาววาการเรี ยนรู ภาษาของเด็ กปฐมวั ยไทย : ตามแนวการเรี ย นรูภ าษาตาม
ธรรมชาติ เปนการถอดแนวคิดสูการปฏิบัติในสังคมไทย ที่มุงเนนใหเด็กไดเรียนรูตามความตองการของตนเองจากสิ่งแวดลอม
ที่ไดเตรียมไวใหเด็กประสบความสําเร็จตามความตองการจากการที่ไดลงมือกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง อัน เปนการพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยูภายในเด็กแตละคน การศึกษาครั้งนี้มุงหมายใหครู พอแม และผูปกครอง ได ทราบถึงการจัดการเรียนรูตาม
แนวการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม (Whole Language Approach) สําหรับพัฒนาเด็ก การจัดการเรียนการ
สอนของครู รวมทั้งการใหความรูแกพอแมในการสนับสนุนเด็กใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
กูดแมน (1989) ไดกลาววาการสอนภาษาตามธรรมชาติเปนการเรียนการสอนที่เนนการสอนภาษาอยางมีความหมาย
เป นการสนั บ สนุ นให ผู เ รี ย นเกิ ด ความกล าและมั่ นใจในตนเองในการที่ จะใช ภ าษา ไม เ กรงว าจะผิ ด โดยผู เ รี ย นจะอาศั ย
ประสบการณของตนเองประกอบการเรียน ไมแบงแยกภาษาเปนสวนยอย ทั้งนี้เพราะผูสอนไมเนนการลงโทษเมื่อเด็กใชภาษา
ผิด แตจะอธิบายโดยทางออม เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแกไขและพัฒนาตนเอง จากข อ มู ล ข า งต น ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การเรี ย นรู
ภาษาตามธรรมชาติ ชวยพัฒนาการดานการคิดและดานการใชภาษาของเด็กโดยการเรียนรูผานประสบการณตรงจากสิ่งที่เรียน
อยางมีความหมาย เด็กจะรับและซึมซับขอมูลทางภาษาจากสภาพแวดลอมใกลชิด ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษาไดด ี
โดยเด็ กจะไม เ กิ ด ความรู สึ ก ลํ าบากในการเรี ย นรู เ หมื อนแนวการสอนภาษาในระบบโรงเรี ย นแบบเดิ ม แนวทางการจั ด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทางภาษาของเด็กในโรงเรียน จึงควรใหตอบสนองธรรมชาติการเรียนรูของเด็กและเหมาะสมกับขั้น
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พัฒนาการของเด็กแตละวัย หลักการแนวคิดแบบภาษาตามธรรมชาตินี้ สามารถใชเปนวิธีการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน
เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรูภาษาอยางมีความหมายตอชีวิตในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนั้นจะเปน
การจัดในรูปแบบบูรณการคือจะมีทั้งการบูรณาการทั้งดานทักษะประสบการณสําคัญและสาระการเรียนรูควบคูกันไป ผูวิจัยจึง
ใชวิธีการสอนแบบธรรมชาติ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานการมี
สวนรวมในกิจกรรมอยางสนุกสนานไมนาเบื่อ สามารถเขาใจศัพทพื้นฐานได
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโดยการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาตามธรรมชาติ โดยจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและดานการพูด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการฟ ง และการพูด ภาษาอั งกฤษของเด็ กปฐมวัยโดยใชการสอนภาษาตามธรรมชาติ
(Whole Language Approach)
3. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) ซึ่งเปนการทดลองโดยมีกลุมทดลองเพียง
กลุมเดียว ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาลชั้น
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลขนาดใหญ เขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
36 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Clustered Random Sampling)
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกแผนการจัดประสบการณโดยใชการสอนตามธรรมชาติ ซึ่งแนนกิจกรรมโดย
ใชความสนใจและสิ่งรอบกายหรือบริบทที่เด็กคุนชินอยูแลว จํานวน 20 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและ
การพูด และแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ซึ่งผานการพัฒนาโดยการหาคุณภาพแลว
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขอสอบชนิดเลือกตอบโดยใช
ภาพ 3 ตัวเลือก ใหคะแนนเปนรายขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 5 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาโดย
การหาคุณภาพและหาคาเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.86
3.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขอสอบชนิดใหปฏิบัติตามคําสั่ง
จํานวน 5 ขอ ใหคะแนนเปนรายขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 5 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาโดยการ
หาคุณภาพและหาคาเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.94
3.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (การจัดการเรียนการสอนแบบ Whole language Approach) โดย
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจากแผนการจัดการประสบการณ จํานวน 8 แผน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ปฏิบัติหรือ
แสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอให 3 คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้งให 2 คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม
บางครั้งให 1 คะแนน
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
3.3.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อทาความเขาใจกับ นักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงคการเรียน บทบาทของผูเรียนและ
วิธีการประเมินผลการ เรียนรู
3.3.2 ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชนวัตกรรมการสอนตาม จํานวน 2 ชั่วโมง
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3.3.4 ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมโดยผูวิจัยเปน ผูสอนนักเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
นวัตกรรมการสอนตามธรรมชาติ จํานวน 8 แผนการจัดประสบการณจํานวน 8 ชั่วโมง
3.2.4 ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุมตัวอยางดวยแบบวัดความสามารถดานการฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกันกับการสอบกอนการทดลอง 2 ชั่วโมง
3.4 การวิเคราะหขอมูล ตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดแลวนํามา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชสถิติคาพื้นฐาน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ และเกณฑการตัดสิน
คุณภาพ ดังนี้
ชวงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ํากวา 8

รอยละ
80.56
19.44
-

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชนวัตกรรมการ
สอนภาษาตามธรรมชาติ ของเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลขนาดใหญ
เขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้
4.1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงกอนและหลังการใชแผนการจัดประสบการณ
การสอนภาษาตามธรรมชาติ (ดานการฟง) ผลปรากฏวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 16.76 หรือรอย
ละ 80.83 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 18.25 หรือรอยละ 91.25 แสดงวานักเรียนมีคะแนนดานการฟง หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
4.2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดกอนและหลังการใชแผนการจัดประสบการณ
การสอนภาษาตามธรรมชาติ (ดานการพูด) ผลปรากฏวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 16.27 หรือรอยละ
81.39 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 18.81 หรือรอยละ 94.03 แสดงวานักเรียนมีคะแนนดานการฟง หลังเรียนสูง
กว าก อนเรี ย นแสดงว านั กเรี ย นมี ค ะแนนด านการพู ด หลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย น ผลการเปรี ย บเที ย บของคะแนนจาก
แบบทดสอบกอนและหลังการใชแผนการจัดประสบการณโดยใชนวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Pretest, Posttest)
(ดานการฟงและการพูด) นั้นจํานวนเด็กทั้งหมด 36 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ทุกคน แตเมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 จึงถือวาเด็กมีความสามารถในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟง และการพูด ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒ นาทั กษะการฟง และการพูด ภาษาอังกฤษโดยใชนวัตกรรมการสอนภาษาตาม
ธรรมชาติ คะแนนเฉลี่ยรอยละกอนการจัดประสบการณ (Pretest) มีคาเทากับ 80.83 สวนคะแนนเฉลี่ยรอยละหลังการจัด
ประสบการณ (Posttest) มีคาเทากับ 94.02 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเทากับ 13.19
ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังการหลังการจัดประสบการณโดยใชนวัตกรรมการสอนภาษาตามธรรมชาติ ทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการ
ฟงและการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น
5. สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัย การพัฒนาความสามารถทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการสอนภาษาตาม
ธรรมชาติ สรุปไดวาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยการจัดประสบการณใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งรอบตัวใหเกิดความ
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สนใจในการเรียนรูภาษาที่มีความหมายในชีวิตประจําวันนั้นสามารถพัฒนาความสามารถทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษได
ดีขึ้น สามารถสรางความมั่นใจใหกับเด็กในการฟงสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กและสรางทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นซึ่งทักษะนี้บง
บอกถึงความเขาใจถึงความหมายของการฟงและสามารถโยงความหมายและตีความไดอยางถูกตอง (นงลักษณ งามขํา, 2551;
ชายุดา จันทะปดตา, 2555) ผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้
5.1 ผลสัมฤทธิด์ านการฟงของนักเรียนหลังไดรับการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติสูงกวากอนการจัด
ประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ถาเราสอนฟงโดยตรงก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนของเด็ก เด็กเรียนชา
พัฒนาการทางการฟงและความสามารถทางการฟงของเด็กปฐมวัย จะเปนทักษะทางภาษาที่เด็กเรียนรูไดดีกวาดานอื่นๆ ครูจึง
ควรใหความสําคัญกับการสอนฟงในฐานะที่เปนทักษะที่เด็กปฐมวัยเรียนรูไดกอนการพูด และสอดคลองกับ การติดตอสื่อสาร
ใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยทักษะการใชภาษา 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน การฟง ซึ่งการ
ฟงหมายถึง ความสามารถในการตีความสิ่งที่ฟง พิจารณาจากตัวชี้แนะ (Clue) การรับสารที่เปนภาษาพูด รวมถึงตีความสาร
การตีความมีลักษณะคลายกับการที่นักถอดรหัส (Cryptographer) ทําการถอดรหัสจากขอมูลที่ไดรับทั้งๆ ที่ไมรูรหัสมากอน
กิจกรรมที่ผูฟงตองใหความสนใจและความพยายาม เพื่อที่จะเขาใจและทราบความหมายของสิ่งที่ฟง รวมทั้งความพยายามที่
จะเขาใจความหมายตามวัตถุประสงคของผูพูด ความสามารถที่จะเขาใจวาประโยคหนึ่งประโยคใดโดยเฉพาะนั้น สัมพันธกับ
ประโยคอื่นๆ ที่พูดไปแลวอยางไรและเขาใจวาประโยคดังกลาวมีหนาที่อยางไรในการสื่อสาร ทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญ
ที่สุด ที่จะนําไปสูทักษะขั้นตอๆ ไป คือ การพูด การอานและการเขียน การฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ การฝก
ทักษะการฟงจึงประกอบไปดวย การฟงเสียง พยางค คําศัพท ประโยค การสนทนา และฟงเรื่องราวไดเขาใจเปนขั้นสุดทาย
(กณิการ พงศพันธุสถาพร, 2553; ชายุดา จันทะปดตา, 2555)
5.2 ผลสัมฤทธิด์ านการพูดของนักเรียนหลังไดรับการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติสูงกวากอนการ
จัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ผลกระทบที่มีตอการสอนโดยใชสองภาษาคือภาษาแมและภาษาอังกฤษในการ
สอนระดับอนุบาล ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา ผลการวิจัยพบวา การเลาเรื่องซ้ําชวยสงเสริม
ความสามารถดานการสื่อสารมากขึ้น ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการถายทอดภาษาใหชัดเจนละเอียดลออ ครอบคลุม
ความหมายที่ตองการสื่อใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจ พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการ
แสดงประกอบการเลานิทานผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทานโดยรวมและรายดานอยูในระดับดีทั้งความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองระดับความสามารถทางดานการ
พูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี ความสามารถ
ทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการพูดของ
เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนมีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท ี่ระดับ .01
(กณิการ พงศพันธุสถาพร, 2553; จีรวรรณ นนทะชัย, 2555; ณัฐวดี ศิลากรณ, 2556)
5.3 ผลสัมฤทธิด์ านการฟงและการพูดของนักเรียนหลังไดรับการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติสูงกวา
กอนการจัด ประสบการณ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ การพั ฒนาแนวคิ ดที่ วาประสบการณสํ าหรับ เด็กเกิ ดขึ้ นได ตองใช
ความคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทดลองและคนพบดวยตนเอง ไมนิยมการสอนใหเด็กทองจําแตเชื่อในการใหอิสระ
เด็กไดสํารวจ เลนในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมที่จะนําไปสูความสนใจของเด็ก ลักษณะการเรียนรูของเด็กนั้นจะเรียนสิ่ง
ที่เด็กเกี่ยวของดวยหรือตอเมื่อเด็กยอมรับดวยใจของเขาเองหรือสมัครใจทําเอง การที่เด็กจะเรียนมากนอยเพียงใดก็แ ลวแตวา
สิ่งนั้นจะมีความสําคัญตอเด็กเพียงใดหรือเกี่ยวของมีความหมายกับสิ่งที่เด็กทราบอยูแลว การจัดประสบการณหมายถึง การ
สรางการเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กทุกบริบทที่อยูรอบตัวเด็กตางเปนประสบการณการเรียนรู ตัวอยางเชน เด็ก
อยูกับสิ่งแวดลอมที่ใชภาษหนึ่งก็จะชินกับภาษานั้น เชน เสียงเหนอตามภาษาถิ่นซึ่งการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เด็ก
สามารถแกไ ขภาษาของตนให ถูกต องได สําหรับการจัดประสบการณใ หแก เด็กนั้นต องสงเสริม พัฒนาการของเด็ กทั้ง ดาน
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รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ในรูปแบบของบูรณาการโดยเนนเด็กเปนสําคัญ (อาภาภัทร ไชยประสิทธิ์, 2551; รติ
รัตน คลองแคลว, 2551; นงลักษณ งามขํา, 2551; อัจฉรา ผิวพรรณ, เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และ ศิวภรณ สองแสน, 2560)
5.4 นักเรียนส วนมากมีคะแนนอยูในระดับดี จากการวัดพฤติกรรมรายบุค คลคจากแผนการจัดการประสบการณ
จํานวน 8 แผนโดยใชการสอนภาษาตามธรรมชาติ ปรัชญาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตามแนวจิตวิทยาภาษาศาสตร
ขึ้นโดยใชคําวา Whole language เปนคําที่เพื่อนรวมงานและผูสนับสนุนกลุมแรกที่รวมงานวิจัยใช แตในแงของการให
ความหมายแลวแตละทานยังใหคําจํากัดความที่เปนไปตามแนวคิดของตนแตคงมีสวนรวมเดียวกันกับความคิดของกูดแมน
(Goodman, 1989) เปนหลักสําคัญของการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม คือ การนําเอาองคประกอบของภาษาทุก ๆ
ดานมาใชในการสื่อความหมายรวมไปถึงทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน การแตงเรื่องและการมีปฏิสัมพันธใน
การเรียนรู จะเห็นวาการสอนภาษาแบบธรรมชาติทําใหเด็กเรียนทักษะทางภาษาทุกดานอยางสัมพันธตอเนื่องมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนภาษา ทําใหการเรียนภาษางายขึ้นและมีความหมายตอผูเรียน (นงลักษณ งามขํา, 2551) ดังนั้นการสอนภาษาตาม
ธรรมชาติจึงมีความสําคัญตอการสรางความสามารถในดานการอานและความสามารถดานการเขียนเชนกัน กลาวโดยสรุปจะ
เห็นวา การสอนภาษาตามธรรมชาติทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษา พรอมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ภาษาไดงายขึ้น เพราะการเรียนมีความหมายตอผูเรียน เกิดความสัมพันธกับพฤติกรรมทั้งดานการฟงพูด อาน เขียน ซึ่งจะทํา
ใหเด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถทางภาษาอยางเต็มศักยภาพ และทําใหเกิดทักษะทางภาษาขึ้นสอดคลองกับ พรพิมล ริยาย
และธนางกูร ขําศรี (2555) ไดกลาววาทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดการฟงแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับเริ่มตนจะเนนใน
การฟงเสียงใหเด็ กจําเสียงไดและสามารถออกเสียงไดถูกตองรูจักสังเกตและฟงไดวาเสี ยงตางๆ มีค วามแตกตางกันอยางไร
ระดับที่ 2 เปนการฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ ซึ่งทักษะการฟงเปนทักษะแรก ที่จะนําไปสูทักษะขั้นตางๆ ตอไป
คือ การพูด การอานและการเขียน การฝกทักษะการฟงจึงประกอบไปดวย การฟงเสียง พยางค คําศัพท ประโยค และการ
สนทนาและการฟงเรื่องราวไดเขาใจเปนขั้นสุดทาย ซึ่งทักษะที่สําคัญที่นําไปสูทักษะการพูดเด็กในระดับปฐมวัยมีทักษะการฟง
กอนทักษะการพูด ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใหความสําคัญดานการฟงเพราะทักษะการฟงเปนทักษะที่เด็กเรียนรูไดดีกวาทักษะอื่น
ในระดับ ปฐมวัย และสรุปไดวา การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนการเรีย นรูภาษาอยางมี
ความหมายโดยเนนใหเด็กเรียนรูทักษะทางภาษา การฟง การพูด การอานและการเขียนไปพรอมๆ กัน ไมแยกเปนทักษะยอย
ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและอาศัยประสบการณของผูเรียน การฟงมีความหมายแตกตางจากการไดยิน การไดยินเกิดขึ้น
เนื่องจากมีเสียงมากระทบหูเองโดยไมตั้งใจ หลายคนจึงไดยินอยางไมไดตั้งใจ ดังนั้นการไดยิน หมายถึงประสบการณดานการ
ได รั บ ความรู ไ ด ยิ นและเข าใจความหมาย ส วนการฟ ง หมายถึ ง การใช ค วามตั้ ง ใจและสมาธิ ใ นการจั บ ประเด็ น และสื่ อ
ความหมายของสิ่งที่ไดยิน (Goodman, 1989; อัจฉรา ผิวพรรณ, เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และ ศิวภรณ สองแสน, 2560)
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะครู-นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทุกคน ที่ใหการสนับสนุน
และรวมมือในการอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง ในการทดลอง และเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่กรุณาใหความรวมมือสนับสนุนและเปนกําลังใจจนทําให
ปริญญานิพนธนี้สําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น
คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ คุณพอสาย คุณแมตา ประศรีหาคลัง
ที่ใหชีวิต ใหการอบรมเลี้ยงดู และใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณอันทรงคุณคายิ่ง
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ผลการพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
A Development of Model for Weapontraning in
Muay Prayapichai Dabhak
ประไพร จันทะบัณฑิต1* ชาญชัย ยมดิษฐ1 และสมพร แสงชัย2
1

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบ 3) ทดลองใช
รูปแบบ และ 4) ประเมินและปรุง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมิน 3) แบบทดสอบ
ความรูกอนและหลังเรียน 4) แบบประเมินทักษะ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวย
พระยาพิชัยดาบหัก คือ (1) การสรางความรูความเขาใจ (2) การสรางแรงจูงใจในการเรียน (3) การฝกทักษะ (4) การวัดและ
ประเมินผล และ (5) การเชื่อมโยงความรู โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ (E1) 85.41 และประสิทธิภาพ
ของผลผลิต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ (E2) 88.58 และ 2) ความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธของนักศึกษาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย มวยพระยาพิชัยดาบหัก
Abstract
The purpose of this research were to 1) study on efficiency of the canto for weapon training in
Muaythai and 2) the result on comparison of ability on Muaythai skills integration performance (Yutthasampan
skills) which were consisted of 4 methods; Step 1: to collect and Review Primary Information, Step 2: to
develop the mode, Step 3: to try out Model Trial, and Step 4: to evaluate the mode. The subjects were
30 students of College at Muban Chombueng Rajabhat University by using purposive sampling method.
The instruments used of this research were 1) questionnaire, 2) assessment test, 3) pre-test and post-test
test, 4) practical assessment test. The statistical analysis consisted of percentage, mean, standard deviation,
dependent t-test, and content analysis. The results were found as follows: 1) Model of canto for weapon
training in Muay Prayapichai Dabhak were (1) creating cognitive (2) cognitive motivation (3) practical (4)
Measurement and evaluation and (5) effective connectivity knowledge process at percentage score (E1)
85.41 and effective of output at percentage score (E2) 88.58 and 2) Students’s ability on Muaythai skills
integration performance (Yutthasampan skills) after practicing was higher that before practicing.
Keywords: a develop of model for weapon training Muaythai, Muay Prayapichai
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บทนํา
มวยไทยจัดเปนศิลปะที่อยูในแขนงหนึ่งของการศึกษา ในยุคเริ่มตนนั้นไมเดนชัดนักอาจเปนกระบวนลีลาที่คละเคลา
อยูกับการเคลื่อนไหวในการใชนวอาวุธตาง ๆ ตอมามีการจําแนกและประมวลการตอสูดวยมือเปลาออกเปนระบบ กระบวนทา
และลีลาทารํายังคงหลงเหลือและตกทอดมาถึงทุกวันนี้ ก็เหลือจะมีแตกระบี่กระบองเทานั้น ในทารายรําลวนมีกระบวนทาของ
มวยไทยผสมผสานอยูดวย มวยไทย เปนศิลปะปองกันตัวอันโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตมวยไทยไมไดตื้นเขินอยูที่ลีลา
รายรําหรือมุงใชความแข็งแรงคลองแคลวเพียงเทานั้น หากแตมวยไทยประกอบดวยเรื่องราวปรัชญาทางพระพุทธศาสนาใน
สายนิกายที่เรียกวา พุทธตันตระอยางวิเศษลึกซึ้งอีกดวย มีความเปนมาที่เกี่ยวของกับระบบพลังงานสรีระรางกาย พลังงาน
จากจิตใจ และพลังงานจากสติปญญาที่มีความเปน “มวย”นั้น ยอมตองเปนทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป”แนนอนวาไมใชความ
ปาเถื่อนเหมือนที่บางคนคิด (นายขยะ 2537, หนา 9-26)
ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเปนกษัตริยที่สนใจมวยไทยเปนพิเศษ “ทรงมีความสามารถใน
การใชทักษะมวยไทยและกระบี่กระบองเปนอยางดี” และในสมัยกรุงธนบุรีทหารที่มีฝมือดีในการชกมวยก็จะไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนทนายเลือก (มงคล คําเมือง, 2532, หนา 38) การที่พระมหากษัตริย เจาเมือง หรือเจานายชั้นสูงนิยมใหมีการชกมวย
เฉลิมฉลองหนาพระที่นั่ง จึงเปนโอกาสที่นักมวยจากทองถิ่นตาง ๆ จะแสดงความสามารถในชั้นเชิงมวยไทยใหเปนที่ประจักษ
แกสายตาประชาชน และหากมีความสามารถเปนเลิศแลว ยอมเปนหนทางแหงความเจริญกาวหนาในอนาคต อยางเชน นาย
ทองดี ฟนขาว หรือพระยาพิชัยดาบหักนายทหารเอกคูบารมีของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งสนใจฝกหัดมวยไทยตั้งแต
เล็กและไดเดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อไปขอเลาเรียนวิชามวยไทยกับครูมวยที่มีชื่อเสียง ไดแก ครูเที่ยง บานแกง ครูเมฆ บานทา
เสา นอกจากนี้ ยังสนใจการต อสูช นิดอื่ นอี ก เชน มวยจีน การฟ นดาบจึ งทําใหมี ความรอบรูและชํานาญการตอสู เ ปนพิ เศษ
เพราะสามารถผสมผสานวิ ช าความรู แ ต ล ะอย างที่ เ ล าเรี ย นมาใชเ ป นประโยชน ไ ด เ ป นอย างดี (สํานั กงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2540, หนา 23)
เมื่อกลาวถึงพระยาพิชัยดาบหักเราก็รูดีโดยทั่วกันวา ทานเปนวีรบุรุษของไทยอีกคนหนึ่งที่ไดรับการกล าวขานเปน
อยางมากในเรื่องของความกลาหาญและความจงรักภักดี และไมวาจะเปนฝมือในดานการรบและความเชี่ยวชาญในการใชเพลง
ดาบที่ล้ําเลิศแลว ทานพระยาพิชัยดาบหัก ยังเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและเกงกาจในดานศิลปะมวยไทยเปนอยางมากอีกดวย
ในสมัยที่ทานยังเปนเด็กหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาเด็กชายจอย เด็กชายจอยมีความชื่นชอบในศิลปะการมวยไทยเปนอยางมาก
ชอบแอบไปดูการแขงขันชกมวยและลักจํากลับมาฝกฝนดวยตัวเองตั้งแตอายุ 8 ขวบ จากประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ครู
อาจารยที่สอนวิชาการตอสูปองกันตัวและคาถาอาคมมีทั้งหมด 6 ทาน คือทานพระครูวัดพระธาตุเมืองพิชัย ครูเที่ยง บานแกง
ครูมวยงิ้ว วัดทาถนน (วัดวังเตาหมอ) ครูเมฆ บานทาเสา ครูดาบเหลือ สวรรคโลก และครูมวยจีน สุโขทัยธานี (สมพร แสงชัย,
2555, หนา 15) พระยาพิชัยดาบหักไดศึกษาศาสตรและศิลปของมวยไทยอยางจริงจัง เพราะสาเหตุที่ทานได ฝกฝนเรียนมวย
ไทยกับครูมวยไทยและครูมวยจีน (งิ้วและการหักกระดูก) จึงไดมีการนําเอาศิลปะมวยจีนมาผสมผสานกับศิลปะมวยไทยจน
กลายมาเปนสายมวยพระยาพิชัยดาบหัก ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยยุทธศิลปหลักของมวยสายนี้คือ หลบหลีกแลวตอบโต
ปดและตอบโต ปดปองและตอบโต จับหักทุมทับ และเปดแลวจูโจม รวมเปนไมมวยทั้งสิ้น 535 ไมดวยกัน จากประวัติศาสตร
ในมวยไทยสายทานพระยาพิชัยดาบหัก ถือไดวาเปนขุมทรัพยทางภูมิปญญาของวีระบุรุษไทยที่ไดประดิษฐคิดค นศาสตรและ
ศิลปของการตอสูปองกันดวยแบบไทยนี้ขึ้นมา ผนวกกับการผสมผสานกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยจีน จนกลายมาเปนมวย
ไทยสายพระยาพิชัยดาบหักที่เลื่องชื่อและสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้
ปจจุบันการสืบทอดสายมวยของมวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหักนั้น มีการขยายตัวในวงแคบ อันเนื่องมาจากความ
อันตรายของทวงทาในการใชนวอาวุธที่มีความดุดันแลว และเหตุผลบางประการที่สงผลตอการอนุรักษและเผยแพรมวยไทย
สายพระยาพิชัยดาบหัก การฝกฝนมวยไทยจําเปนตองมีการฝกหัดการใชนวอาวุธใหมีความชํานาญและคลองแคลวกอน จึงจะ
สงผลตอประสิทธิภาพในการปองกันและตอบโต ซึ่ง สมพร แสงชัย (2545, หนา 45) ไดกลาวถึงปญหาในการฝกใช ทักษะนว
อาวุธไววา ผูเรียนและฝกหัดมวยพระยาพิชัยดาบหักนอกจากจะตองเรียนทายางแปดทิศและทามือสี่ทิศซึ่งเป นพื้นฐานสําคัญ
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แลว ผูฝกหัดจะตองเรียนรูและฝกฝนพื้นไมใหครบถวนดวย คือ การฝกใชนวอาวุธ ไดแก ศีรษะ มือ 2 ขาง ศอก 2 ขาง เขา 2
ขาง และ เทา 2 ขาง ปจจุบันศีรษะถูกหามใชไปแลวเพราะมีอันตรายมากเกินไป มวยไทยบางสายไมนิยมสอนใหผูฝกมวยใชนว
อาวุธทั้งหมด เชน พวกที่ถนัดมือขวาก็ใชเปนแตมือขวาและเทาขวา พวกที่ถนัดซายก็ใชเฉพาะมือซายและเทาซาย ทําใหอาวุธ
มวยไทยหายไปเกินกวาครึ่ง บางครั้งนักมวยทีถ่ นัดแตอาวุธบางชนิดก็ใชเปนแตอาวุธนั้น ๆ นักมวยเหลานี้จึงไมครบเครื่องและ
ทําใหมวยไทยซึ่งเปนมรดกของชาติขาดหายไป ซึ่ง ประกาศ เพียสามารถ (2555, หนา 97) กลาววา ผูฝกมวยไทยจะตองฝกฝน
การใชนวอาวุธจนเกิดเปนสัญชาตญาณขึ้นมาเอง เมื่อฝกฝนจนครบถวนสมบูรณแลว ความเคยชินจะเปนสัญชาตญาณสั่งงาน
ใหใชอาวุธที่เหมาะสม เพราะนักมวยในปจจุบันฝกฝนกันมาอยางสุกเอาเผากินและไมถูกตอง ไมมีหลักวิชาที่ไดกลั่นกรองและ
สืบทอดกันมา นวอาวุธก็ถูกใชเพียง 2-3 อยางเทานั้น และอาวุธหนึ่งก็งัดออกมาใชเพียง 2-3 แนว และใชไดแบบเก ๆ กัง ๆ
เทานั้น
ดังนั้น เพื่อพัฒนาการฝกฝนการผสมผสานทามือ 4 ทิศ ทายาง 8 ทิศและการใชนวอาวุธ 108 แนวเขาดวยกัน ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุ ธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่ง ผลจากการวิจัยดังกลาวจะเป น
รูปแบบพื้นฐานของการฝกใชนวอาวุธของมวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหักและมวยไทยสายอื่น ๆ เพื่อนําไปปรับใช พัฒนาและ
เสริมสรางรูปแบบการฝกฝนมวยสายตนเอง และยังเปนอีกชองทางเลือกหนึ่งในการดํารงรักษาไวซึ่งคุณคาของศิล ปะมวยไทย
อันเปนภูมิปญญาที่ทรงคุณคาที่สั่งสมมาของบรรพบุรุษไทย รวมทั้งเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
2. เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ
สมมติฐานงานวิจัย
1. รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80
2. ความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
วิชิต ชี้เชิญ (2553, หนา 15) กลาวถึง รูปแบบการสอนและกิจกรรมการพัฒนากีฬามวยไทย ไว 5 ขั้นตอนคือ 1)
สรางความเขาใจและพอใจ 2) ขั้นสรางพลังในการฝก 3) ขั้นสรางทักษะและเทคนิคมวยไทย 4) ขั้นบูรณาการทักษะ และ 5)
ขั้นนําเสนอผลงาน
ชาญชัย ยมดิษฐ (2548, หนา 54) กลาววา กระบวนการเรียนสอนมวยไทยประกอบดวยลักษณะการเรียนรู 4 ดาน
คือ 1) สรางความเขาใจ 2) สรางเจตคติ 3) ฝกทักษะ และ 4) นําเสนอและประเมินผล
หนวยศึกษานิเทศก (กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6, 2537, หนา 43) ไดกลาวถึง การสอนทักษะการเคลื่อนไหว
มีลักษณะการเรียนรู 5 ดาน คือ 1) การใหหลักการและการสรางความรูความเขาใจ 2) การสาธิตทักษะยอยและทักษะรวม 3)
การฝกปฏิบัติและการสรางแรงจูงใจในการฝกปฏิบัติทักษะ 4) การฝกทักษะรวม และ 5) การทบทวนและการเชื่อมโยงการฝก
ที่ซับซอน
จากการศึกษาแนวคิดของรู ปแบบการฝกของศิลปะการตอสูแขนงอื่น ๆ เชน มวยไทเกก (taiji) คาราเต (karate)
ยูโด (judo) และเทควันโด (Taekwondo) ทําใหพอสรุปไดวา รูปแบบการฝกทักษะการตอสูในศาสตรและศิลปแหงการตอสู
ของมวยตางชาติสายอื่น ๆ นั้น โดยสวนใหญจะมีรูปแบบในการฝกที่คลายคลึงกัน ซึ่งรูปแบบที่วานี้ก็คือการฝกในลักษณะของ
Canto (แคนโต) คือ กระบวนการฝกทักษะการฝกนวอาวุธ โดยเปนลักษณะทารายรําแบบเชิงยุทธหรือที่เรียกวายุทธสัม พันธ
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กลาวคือ รูปแบบการฝกทักษะนวเปนชุด ๆ หรือกระบวนทารําแบบตอเนื่องกันโดยจะเริ่มตั้งแตทาเริ่มตนจนถึงทาสิ้นสุดในการ
ฝก และในแตละระดับขั้นจะมีการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน ซึ่งรูปแบบดังกลาวนี้จะเปนในลักษณะของการฝกนวอาวุธ
และการฝกทักษะแบบมโนภาพเสมือนกับการอุปมาวามีคูตอสูอยูเบื้องหนา แลวฝกทักษะการหลบหลีกและตอบโตเพื่อใหเกิด
ความคลองแคลวและเกิดความชํานาญในการฝกนวอาวุธ ซึ่งรูปแบบดังกลาวนี้จะอยูในรูปแบบของการฝกแบบ Canto (แคน
โต) มีลีกษณะการเรียนรู 6 ดาน คือ 1) สรางความรูความเขาใจในหลักการ 2) ฝกทักษะ 3) Canto (แคนโต) 4) ทบทวนและ
ฝกฝนสม่ําเสมอ 5) ฝกฝนดวยตนเอง และ 6) ประยุกตใชทักษะโดยอัตโนมัติ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบเพื่อใชในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระ
ยาพิชัยดาบหัก ซึง่ สามารถสรุปได 5 ประเด็นหลัก คือ 1) การสรางความรูความเขาใจ 2) การสรางแรงจูงใจในการเรียน 3)
การฝกทักษะ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) การเชื่อมโยงความรู
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1.2 ขั้นพัฒนารูปแบบ
1.3 ขั้นทดลองใชรูปแบบ
1.4 ขั้นประเมินและปรับปรุง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชยั ดาบหักและแบบประเมินความเหมาะสมของโครงราง
รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .76
2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .91
2.3 แบบทดสอบความรูกอนและหลังเรียน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .84
2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .92
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหา
3.2 ยกรางรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
3.3 พัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
3.4 นํารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักไปใช
3.5 การสรางแบบประเมิน
3.6 การนําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย
3.7 การตรวจสอบคุณภาพที่พัฒนาขึ้น
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ทําหนังสือและประสานงานถึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง เพื่อขอความรวมมือใหนักศึกษาเขารวมการเก็บขอมูลในงานวิจัย
4.2 อธิบายวิธีการใชรูปแบบในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก และวิธีการบันทึกผลการฝก
4.3 ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรูกอนเรียน (Pretest)
4.4 คณะกรรมการจํานวน 3 ทาน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธของนักศึกษากอนการ
ใชรูปแบบในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
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4.5 ดําเนิ นการทดลองโดยใช รูป แบบในการฝกใช นวอาวุ ธมวยไทยในมวยพระยาพิ ชัยดาบหัก กับนั กศึ กษา
สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
4.6 นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรูหลังเรียน (Posttest)
4.7 คณะกรรมการจํานวน 3 ทาน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสั มพันธของผูเรียนหลังใช
รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
4.8 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิตใิ นการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 หาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการฝ ก ใช นวอาวุ ธ มวยไทยในมวยพระยาพิ ชั ย ดาบหั ก โดยการหาค า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ซึ่งกําหนดตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนนทดสอบทายหนวยการเรียนรูที่
1
2
3
4
8
9
9
9
10
9
8
9
10
9
9
8
9
9
10
9
8
9
8
9
9
9
8
8
9
8
9
9
7
9
7
8
9
8
9
9
8
8
9
8
10
9
9
9
9
8
9
8
8
9
9
9
9
8
8
8
9
8
9
8
8
8
8
7
10
8
10
9
9
8
8
8
9
8
9
9
7
9
8
8
8
8
8
9

คะแนนรวมระหวางเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน
35
36
36
37
34
34
35
31
35
33
37
34
35
33
34
31
37
33
35
32
33
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37
38
34
39
36
35
38
30
33
35
36
39
36
37
38
39
40
34
36
35
33
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คนที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม
เฉลี่ย
S.D.
รอยละ

คะแนนทดสอบทายหนวยการเรียนรูที่
1
2
3
4
9
9
10
9
8
7
8
9
8
8
8
7
7
8
9
9
10
9
10
8
9
8
9
8
9
9
8
8
9
10
9
8
7
8
9
7
259
254
261
251
8.63 8.46 8.70
8.36
0.92 0.62 0.74
0.66
86.33 84.67 87.00 83.67
รวม E1 / E2 = 85.41/88.58

คะแนนรวมระหวางเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน
37
32
31
33
37
34
34
36
31
1025
34.16
1.94
85.41
 X =1025
E1 = 85.41

37
32
31
33
37
34
34
36
31
1063
35.43
2.60
88.58
 F = 1063
E2 = 88.58

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก พบวา
ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิร์ ะหวางเรียนไดถูกตอง เฉลี่ย 85.41 และผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได
ถูกต อง เฉลี่ ยร อยละ 88.58 แสดงว ารู ปแบบการฝกใช นวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิ ชัย ดาบหัก ที่ ผูวิจัย ได พัฒ นาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธกอนและหลังการใชรูปแบบการฝกใช
นวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
การทดสอบ
(N)
กอนใชรูปแบบ
30
หลังใชรูปแบบ
30
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

( )
46.43
80.13

S.D.
6.76
2.66

df

t

P

29

23.245

.00**

จากตารางที่ 2 ผลการเปรีย บเที ยบคะแนนความสามารถในการปฏิ บั ติทั กษะยุ ท ธสั มพั นธ กอนและหลั งการใช
รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวา คะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติยุทธสัมพันธกอนและหลังใชรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยา
พิชัยดาบหัก ของนักศึกษากลุมตัวอยางแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ไดคาประสิทธิภาพ 85.41/88.58
2. ผลการเปรีย บเที ยบคะแนนความสามารถในการปฏิ บัติทั กษะยุทธสัมพั นธ การใชนวอาวุ ธกอนและหลั งการใช
รูปแบบฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ผลคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธหลังเรียน
ดวยรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กศึกษาสาขามวยไทยศึ กษา วิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ กษาและการแพทย แ ผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 88.58 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รูปแบบการฝกใชนว
อาวุธมวยไทยที่พัฒนาขึ้น มีรูปแบบการเรียนรูที่เปนระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีแผนจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและมีเนื้อหา
ในการเรียนรูที่เรียงจากงายไปสูยาก ผูเรียนสามารถทําความเขาใจและจดจําเนื้อหาสาระการเรียนไดงายและเร็วขึ้น ลักษณะ
การสอนที่เนนการเชื่อมโยงประสบการณและความสัมพันธระหวางความรูเดิมและความรูใหมของผูเรียน อีกทั้งการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและฝกหัดทักษะการใชนวอาวุธมวยไทย ผูสอนมีวิธีการจูงใจและคอยกระตุนการ
เรียนรูของผูเรียน โดยกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลและชมเชยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติและเรียนรูไดถูกตองตาม
ขั้นตอนที่ผูสอนกําหนด รวมทั้งผูสอนคอยใหคําแนะนําและสอนเทคนิควิธีการที่จะทําใหผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติและเรียนรู
จดจําเนื้อหาไดดีขึ้น และยังมีการเนนกระบวนการทําแบบฝกหัดและการฝกทักษะซ้ํา ๆ เพื่อใหนักศึกษามีทัก ษะและความรู
ความเขาใจ สามารถแกไขปญหาในการเรียนรูจากประสบการณของตัวเองได รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนการใชสื่อการสอน รูปภาพ วีดีโอและอุปกรณตาง ๆ ที่กระตุนความสนใจของผูเรียนและชว ยสรางระบบ
การจดจําความรูของผูเรียนไดเปนอยางดี ดังนั้นจะเห็นไดวา เมื่อผูสอนมีการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนที่ชัดเจน มีเนื้อหา
การสอนที่สอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีการสรางแรงจูงใจในการเรียน มีแผนการจัดการ
เรียนรูที่เตรียมไวอยางเหมาะสม มีการประเมินผลที่สามารถวัดความรูความเขาใจไดดีแลวนั้น จะทําใหผูเรียนมีความความรู
ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี
จะเห็นไดวา แรงเสริมและสิ่งเราเปนสวนสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ ความ
พรอม ความสนใจ แรงจูงใจ สติปญญา การฝก การทําซ้ํา สุขภาพจิต หรือสิ่งแวดลอมก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สงผลใหการ
เรียนรูของผูเรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ออสบอรนและวิททรอค (Osborne and Wittrock, 1983,
489-508) ที่ไดอธิบายถึงอิทธิพลของความรูเดิมที่มีตอการเรียนรูไววา การเรียนรูไ มไดขึ้นอยูกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม
และสภาพแวดลอมทางกายภาพเทานั้น แตการเรียนรูยังเกิดอยูกับความรูเดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณของผูเรียนอีก
ดวย เพราะสิ่งเหลานี้ จะมีอิทธิพลตอการเลือกรับรู สิ่งเร า และวิธีการที่ ผูเรีย นปฏิสั มพันธ กับสิ่ง เรานั้ น นอกจากนี้ คารรอล
(Carroll,1968, 723-733) ยังไดเสนอรูปแบบการเรียนรูไววา การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ ครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงความถนัดทางการเรียนของผูเรียน ความสามารถของผูเรียนในการทําความเขาใจและพยายามในการเรียน เวลาที่ใช
ในการเรียนและคุณภาพในการสอนของครูผูสอนองคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักที่พัฒนาขึ้น เนนรูปแบบการสอนที่ฝกใหผูเรียนมี
ความสามารถในการจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน และสามารถตอบสนองตอการเรียนรูไดดี ผานกระบวนการกระตุนและเสริมแรง
ใหกับผูเรียนอยูตลอด การใหผูเรียนมีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียน พรอมทั้งใหขอมูลป อนกลับที่เปนประโยชน
ตอการเรียนรูของผูเรียน สงผลใหนักศึกษาที่เรียนผานรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่อยูระดับสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 88.58 สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสารศิษฐ ศรีศักดิ์ (2556 : บทคัดยอ) ที่ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูศิลปะมวยไทย ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการสอน
เพื่อการเรีย นรู ศิล ปะมวย ประกอบดวย เอกสารประกอบการเรี ยนรูสื่ อมั ลติ มีเ ดีย และคู มือการใช มีป ระสิท ธิ ภ าพเท ากั บ
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87.77/88.88 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย ยมดิษฐและคณะ (2553 : บทคัดยอ) ที่ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ านจอมบึ ง ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนผ านเว็ บ วิ ทยาลั ย มวยไทยทุ กรายวิ ช า ได
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาไดประสิทธิภาพ
ของเว็บตามรายวิชา ไดแก วิชาภูมิปญญาการตอสูปองกันตัวของไทย คิดเปนรอยละ 89.17/85.21 วิชาศาสตรและศิลปแหง
การต อ สู ป อ งกั น ตั ว ของไทย คิ ด เป น ร อ ยละ 88.95/87.78 วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าสํ า หรั บ มวยไทยคิ ด เป น ร อ ยละ
85.33/80.67 และวิชาคอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิต คิดเปนรอยละ 83.14/85.71
2. ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธการใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธหลังใชรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย
ในมวยพระยาพิชัยดาบหักของนักศึกษา สูงกวากอนใชรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา รูปแบบการฝกทักษะการใชนวอาวุธมวยไทย มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีฝกที่ชัดเจน
พรอมกับใหผูเรียนไดเตรียมพรอมสภาพรางกายและจิตใจ สรางและเราอารมณใหผูเรียนเกิดแรงกระตุนและมีความสนใจที่จะ
ฝกฝน จากนั้นใหผูเรียนไดฝกฝนจากขั้นตอนงายไปหายาก ผานรูปแบบการฝกทักษะยอย ทักษะรวมและฝกยุทธสัมพันธ โดย
เนนการฝกบอย ๆ ฝกซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญและความคล องแคลว แลวเชื่ อมโยงทักษะสูการปฏิบัติทักษะอัตโนมั ติ
ภายในสัญชาตญาณแหงการตอสูดวยความเชื่อมั่นของตนเอง และสามารถประยุกตใชทักษะนวอาวุธในการปองกันและตอบโต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักศึกษามีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะที่สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนรูและวิธีการ
ฝกทักษะดังกลาว มีความสอดคลองกับแนวคิดของ ซิมพซัน (Simpson, 1972) ที่ไดกลาววา ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได
ดวยการฝกฝน ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และ
ความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจากความรวดเร็ว ความแมนยํา ความแรงหรือความราบรื่นใน
การจัดการ สอดคลองกับ ชาญชัย ยมดิษฐและคณะ (2549 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางและพัฒนาสื่อตนแบบ
แมไมมวยไทยเพื่อใชสรางทุนทางวัฒนธรรม และผลการวิจัยพบวา คะแนนหลังการใชสื่อกอนเรียนภาคปฏิบัติทักษะ มีคะแนน
สูงกวากอนใชสื่ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สําราญ สุขแสวง (2560 : บทคัดยอ )
ที่ไ ด ทํ าการศึกษาวิจัย เรื่ อง การสร างโปรแกรมการฝ กซอมมวยไทยสํ าหรับ นั กมวยไทยอาชีพ ผลการวิจัย พบว า ผลการ
เปรียบเทียบทักษะมวยไทยสําหรับนักมวยไทยอาชีพ กอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 2 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ทั้ง 9
รายการไดแก 1) ทักษะการใชหมัดระดับบน 2) ทักษะการใชหมัดระดับกลาง 3) ทักษะการใชเตะระดับบน 4) ทักษะการใช
เตะระดับกลาง 5) ทักษะการใชเตะระดับลาง 6) ทักษะการใชเขา 7) ทักษะการใชถีบระดับกลาง 8) ทักษะการใชถีบระดับบน
และ 9) ทักษะการใชศอกระดับบน ทั้ง 9 รายการ พบวา มีคาเฉลี่ยความสามารถที่แตกตางกัน โดยหลังการฝกสัป ดาหที่ 4 มี
คาเฉลี่ยความสามารถที่ดีกวาหลังการฝกสัปดาหที่ 2 และกอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาและวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยไทยสายอื่น ๆ
2. ควรศึกษาและการพัฒนารูปแบบการฝกมวยไทยแบบบูรณาการกับศิลปะการตอสูแขนงอื่น ๆ ของตางประเทศ
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การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่ไดรบั การสอนแบบโครงงาน
A Study of Science Process Skills of Grade 4 Students Taught
by the Project Approach
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การวิจัยครั้งนี้ มี วัต ถุประสงค เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค
(ปานอุทิศ) สังกัดเทศบาลตําบลบางนมโค กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํานวน 20 คน ไดจากการสุม
แบบกลุมหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องแสงและการมองเห็น
จํานวน 10 แผน ใชเวลา 20 ชั่วโมง 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบกลุมเดียว และการทดสอบคาเอฟ
โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสอนแบบโครงงาน
Abstract
This research aims to study the science process skills of grade 4 students taught by the project
approach. The samples used in this research were 20 grade 4 students in Watbangnomko Municipal School
under Bangnomko Metropolitan Municipality, Department of Local Administration, Ministry of the lnterior
by multi-stage random sampling. The research instruments were 1)10 lesson plans about light and visibility
using the project approach lasted for 20 hours. 2) measurement test of science process skill with the
reliability of 0.87. The data analysis statistics used in data analysis were percentage, average, standard
deviation. t-test and f - test by repeated measure of variance. The research found that. Students taught
by the project approach, have higher scientific process skills with a statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: science process skills, project approach
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1. บทนํา
ในการพัฒ นาประเทศ ถือเปนทรั พยากรที่ สําคัญ เมื่อได รับ การพั ฒนาอยางถู กต องและเหมาะสม จะมี ความรู
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและนําความรูไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมตอไป วิทยาศาสตรถือวามีบทบาทสําคัญใน
สังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพตาง ๆ ลวนเปน
ผลงานของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี อย างมาก เพื่ อก าวให ทั นต อการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง ในโลกที่ มี กระแสการเปลี่ ย นแปลงนี้ ดานวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีก็เปนสวนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบใหวิถีการดํารงชีวิตตองเปลี่ยนไปเชนกัน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธี การคิดที่เปนเหตุผล คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะ
ในการค นควาหาความรู มี ความสามารถในการแก ไขปญ หาไดอยางเปนระบบ สามารถตัด สินใจโดยใช ขอมูล หลากหลาย
และสามารถตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ที่เรียกวาสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge – based
society) ทุกคนจึงตองไดรับการพัฒนาใหรูเรื่องของวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพื่อนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม ความรูในทางวิทยาศาสตรนอกจากพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นแลว ยังชวยใหคนมีความรูที่
ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแล การพัฒนาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ที่สําคัญอยาง
ยิ่งอีกประการก็คือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศและ
สามารถดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2544) ดวย
ความสําคัญของวิทยาศาสตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
มุงหวังใหผูเรียนนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ
การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 10)
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ของสถาบั นทดสอบทางการศึ กษา
แหง ชาติ (สทศ.) กลุมสาระการเรีย นรู วิท ยาศาสตร ระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึ กษา 2557 พบว าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศรอยละ 42.13 ระดับจังหวัดรอยละ 41.51 ระดับสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอยละ 41.39 และโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) ซึ่งเปนโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน เฉลี่ยรอยละ 35.50
ซึ่ง ผลการทดสอบพบว าคะแนนของนักเรีย น ในกลุ ม สาระการเรี ยนรู วิท ยาศาสตร อยู ในระดั บ ต่ํากวาเกณฑ ที่กําหนดคื อ
รอยละ 50 จากการวิเคราะหสภาพปญหาในการสอนวิชาวิทยาศาสตร พบวาสาเหตุมาจากนักเรียนมีพื้นฐานความรูที่แตกตาง
กันทําใหความสนใจ และความสามารถในการรับรูแตกตางกันดวย ซึ่งนักเรียนคิดวาวิชาวิทยาศาสตรเปนเรื่องยากทําใหไม
อยากเรียน อีกประการหนึ่งอยูที่ตัวครูผูสอน ที่ตองสอนหลายวิชา มีภาระงานมาก จึงไมมีเวลาเตรียมการสอน การสอนเนื้อหา
เน นความรู ความจํามากกว ากระบวนการปฏิบั ติจริง ทําให ผูเ รีย นขาดการฝกทักษะการปฏิ บัติ และทั กษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ครู ไม ได ใ หค วามสนใจพื้ นฐานความรู เดิ ม และความต องการของผูเ รี ยน ผูเ รีย นทุกคนไดรั บ การปฏิ บั ติ
เชนเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (รุง แกวแดง . 2543 : 37-39) ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ปญหาดังกลาวครูตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะกระบวนการคิด และการใชรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาก
ขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 41) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองใหผูเรียนมีสวนสรางความรู ปรับปรุงความรู ตลอดจน
แกไขเปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูแลว พรอมกับใหนักเรียนไดใชความคิดปรับเปลี่ยนความคิดตลอดจนสรางแนวความคิดใหม
เพิ่มขึ้น (ไพฑูรย สุขศรีงาม. 2545 : 5) ดังนั้น การที่นักเรียนจะสรางองคความรูไดตองผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน และกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 219)
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ถวัลย มาศจรัสและมณี เรืองขํา (2549 : 18) กลาววา การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานเปน การเรียนรูที่ผูเรียน
ไดฝกทักษะรอบดาน ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ อีกทั้งยังปลูกฝงความเปนนักคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเปนการเรียนรูที่ใหอิสระแกผูเรียน สงเสริมในดานของความคิดในหลากหลายมิติ เปนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนอยางแทจริง และสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เปนไปในทางที่ดีและเพิ่มขึ้นจากเดิม
จากการตรวจสอบเอกสารพบวาการสอนแบบโครงงาน สามารถทําให ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงขึ้ น
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
3. สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น
4. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใ ช ใ นการวิจัย ครั้ ง นี้ เป นนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 ในโรงเรีย นที่ สัง กั ด กรมส งเสริ ม
การปกครองท อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ เ รี ย นในภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2558
จํานวน 25 โรงเรียน 36 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 624 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค
(ปานอุทิศ) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน 20 คน
โดยไดมาจากการสุมหลายขั้นตอนมีการดําเนินการสุมดังนี้
ขั้นที่ 1 สุมจากโรงเรียนที่สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จํานวน 1 โรงเรียน
ขั้นที่ 2 สุ ม ห องเรี ย นจากโรงเรี ย นที่ ไ ด จากขั้ นที่ 1 โดยการสุม แบบกลุ ม (Cluster Sampling) จํ านวน
1 หองเรียน
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาสาระที่อยูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่องแสงและ
การมองเห็น สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร
สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนํ าความรู ไ ปใช ป ระโยชน สาระที่ 8 ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รู วาปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ ที่แนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ
เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใ ชใ นการทดลอง ผูดํ าเนินการทดลองดวยตนเองในภาคเรีย นที่ 2 ปการศึ กษา 2558 เป นเวลา
5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก การสอนแบบโครงงาน
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ซึ่งแผนการจัดการ
เรี ย นรู ที่ เรี ย นโดยการสอนแบบโครงงานวิ ทยาศาสตร ที่ไ ด รั บการตรวจสอบปรับ ปรุง จากผู เชี่ ย วชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ
ความสอดคลองกับจุดประสงค การเรีย นรู และความเหมาะสมของคํา ถาม โดยแต ละแผนมีคา IOC จากผู เชี่ยวชาญตั้งแต
0.6 - 1.00 และใชระยะเวลาการสอน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
5.2 วั ดทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ ง โดยใชแ บบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ตามเกณฑการใหคะแนนตามที่
กําหนดไว เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน แลวนํามาปรับปรุง จากนั้นไปนําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไป
ใชกับ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ ไมใ ชกลุม ตัวอย างจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่ อมั่นของแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
5.3 นํ าแบบประเมิ นทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ไปทดลองใช จริง กั บ กลุม ตั วอยาง ซึ่ ง เป นนั กเรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 แลวนําขอมูลที่ไดจาก
การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ง ไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปผลการวัดทักษะวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัยหรือไม
5.4 วิ เคราะห ขอมูล เปรี ยบเที ยบคะแนนการวัด ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ระหว างเรี ยน 3 ครั้ ง
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (One-way Repeated measure ANOVA)
6. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางแสดงผลการวิเคราะหคะแนนจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน ระหวางเรียน 3 ครั้ง
คะแนนที่ไดจากการวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร

ครั้งที่ 1
10 คะแนน

ครั้งที่ 2
10 คะแนน

ครั้งที่ 3
10 คะแนน

คาเฉลี่ย ( x )
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

6.95
0.94

8.20
0.70

9.25
0.64

จากตารางคะแนนที่ไดจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 6.95 คะแนน ครั้ง ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 8.2 คะแนน ครั้ งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 9.25
คะแนน จากคะแนนเฉลี่ยการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
มีคะแนนเฉลี่ยจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาแตกตางกัน และเพื่อทดสอบวาการสอนแบบโครงงานนั้น
มีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือไม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดังตารางตอไปนี้
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ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Testsb)
Effect

Value

F

Hypothesis
df

Error df

Sig.

Partial Eta
Squared

.928 1.161E2a

2.000

18.000

.000

.928

.072 1.161E2a

2.000

18.000

.000

.928

Hotelling's Trace

12.905 1.161E2a

2.000

18.000

.000

.928

Roy's Largest Root

12.905 1.161E2a

2.000

18.000

.000

.928

measure Pillai's Trace
Wilks' Lambda

a. Exact statistic
b. Design: Intercept
Within Subjects Design: measure
จากผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนหลายตัวในการวั ดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรครั้งนี้ใช คาสถิติ F
(Wilks' Lambda) = 1.161E2a และมีคา Sig. = .000 ซึ่งนอยกวา  = .05 สรุปได วา ผลการวั ดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทั้ง 3 ครั้ง แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางขางตนนี้ สามารถตรวจสอบคา Compound Symmetry ว าคาความแปรปรวน เปน Compound
Symmetry หรือไม โดยเลือกอานดวยวิธี Greenhouse-Geisser ดังตารางถัดไป
Tests of Within-Subjects Effects
Measure:MEASURE_1
Type III Sum
of Squares

Source
measure

Mean
Square

df

F

Sig.

Sphericity Assumed

53.033

2

26.517

202.879

.000

Greenhouse-Geisser

53.033

1.396

37.984

202.879

.000

Huynh-Feldt

53.033

1.473

36.012

202.879

.000

Lower-bound

53.033

1.000

53.033

202.879

.000

Error(measure) Sphericity Assumed

4.967

38

.131

Greenhouse-Geisser

4.967

26.528

.187

Huynh-Feldt

4.967

27.980

.178

Lower-bound

4.967

19.000

.261

จากตาราง พบวาผลการวิ เคราะห Tests of Within-Subjects Effects นั้น แสดงใหเห็ นวานั กเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร จากการประเมิ นทักษะแตล ะครั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 จากค า
Greenhouse-Geisser คา F = 202.879 และคา Sig. = .000
จากนั้นนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู Pairwise Comparisons

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1855

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

Measure:MEASURE_1
95% Confidence Interval
for Differencea
Mean
(I) measure (J) measure Difference (I-J) Std. Error
1
2
3

Lower
Bound

a

Sig.

Upper Bound

2

-1.250*

.099

.000

-1.458

-1.042

3

-2.300*

.147

.000

-2.607

-1.993

1

1.250*

.099

.000

1.042

1.458

3

-1.050*

.088

.000

-1.234

-.866

1

2.300*

.147

.000

1.993

2.607

2

1.050*

.088

.000

.866

1.234

Based on estimated marginal means
*. The mean difference is significant at the .05 level.
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no
adjustments).
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู ของการวัดซ้ําของทุกคูแตกตางกัน สรุปไดวาการวัด
ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร โดยใชแ บบประเมินนั้น นั กเรี ยนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสู งขึ้นทุกครั้ ง
โดยผลการเปรียบเทียบรายคูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน
แบบโครงงาน ผลการวิ จัย สรุ ป ไดดั ง นี้ นักเรี ย นที่ไ ด รั บ การสอนแบบโครงงาน มี ทักษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
จากการวัดระหวางเรียน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.95 คะแนน ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.20 คะแนน
ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.25 คะแนน โดยสรุปจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3 ครั้ง นักเรียน
มีคะแนนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. อภิปรายผล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน เรื่องแสงและการมองเห็น มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น จากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เป นผลมาจากการจั ด การเรี ยนรู แ บบโครงงาน ที่ มี สวนสํ าคัญ ในการกระตุ นทักษะกระบวนทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ นพื้ นฐาน
ทั้ง 8 ทักษะ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร พรมศรี (2551). ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนที่ผานกระบวนการเรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตสําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชการสอนแบบโครงงาน มีทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียน มีทักษะการทําโครงงานเมื่อเทียบกับเกณฑอยูใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สายพิน กองกระโทก (2552). ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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เรื่องแมเหล็กและแรงไฟฟา ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการสอนแบบโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผูสอนควรนําการสอนแบบโครงงานไปใชในการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพราะ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. ครูผูสอนตองเปนผูที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู คอยสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห ระบุสิ่งที่รู
สิ่งที่ตองรู วิธีการใชขอมูล และแหลงเรียนรู นอกจากนั้นแลวตองมีการยืดหยุนเวลาใหกับผูเรียนในกรณีทําไมทันในหองเรียน
สามารถเรียนรูนอกเวลาเรียนได
ขอเสนอสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบวิจัยในครั้งนี้ไปวิจัยกับกลุมนักเรียนในระดับชั้นที่นักเรียน มีปญหาดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรต่ํา
2. การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงาน เป นการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด และสงเสริมให
ผูเรียนใชกระบวนการทางวิท ยาศาสตรแ สวงหาความรูดวยตนเอง คิด เปนทํ าเปน แกไ ขปญหาเปน นําการคิด วิเคราะหม า
ตั ด สิ นใจ มี ทั กษะในการทํ าโครงงาน การทํ างานเป นกลุ ม ปลู กฝ ง คุ ณลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค สามารถนํ าความรู ที่ ไ ด ม า
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
10. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธฉบั บนี้ สํ าเร็จไดดวยดีเปนเพราะผู วิจัยไดรับความกรุ ณาอยางดียิ่งจากอาจารย ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
ประธานที่ ปรึกษาวิ ทยานิพนธ อาจารย ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพ นธ ที่ได กรุณาให คําปรึกษา
ตรวจสอบแก ไ ขข อบกพร อง และให คํ าแนะนํ าด วยความเอาใจใส ต ลอดมา ในการดํ าเนิ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู วิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอย างสูง ไว ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ทุกทานที่ให ความรูแกผู วิจัยในการศึกษาตามหลักสูต ร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และขอขอบพระคุณอาจารย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ ที่ไดกรุณา
ใหคําปรึกษาในดานขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ทานผูอํานวยการ ปญญา ประเสริฐศรี ผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) สังกัดเทศบาลตําบลบางนมโค ที่ไดใหความอนุเคราะห ในการทํางานดวยดีเปนอยางยิ่ง
11. เอกสารอางอิง
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การเกษตรแหงประเทศไทย.
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วิไลพร พรมศรี. (2551). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการสอนแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2544). คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.
กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
สายพิน กองกระโทก. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแมเหล็กและแรงไฟฟาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการสอน
แบบโครงงาน. สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเ ชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม
เพือ่ เสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Development of the Instructional Model Based on Experiential Learning
Principles and Team Working to Enhance Team-Working Skills and Learning
Achievement of Mathayomsuksa Two Students
สายพิน สีหรักษ และปราโมช สีหรักษ
โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี
siharak@yahoo.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการ
ทํางานเปนทีม และ 2) ตรวจสอบประสิทธิผลของของรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวเพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม
และและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชในการจัดการเรียน
การสอนในหองเรียน กับกลุมตัวอยางลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร
คลองสิบสาม ปทุมธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบประเมินทักษะการทํางานเปนทีม แบบประเมินผลงาน และแบบบันทึก
การเรียนรูของนักเรียน ขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การเตรียมการของครู โดยเตรียมเนื้อหา ทักษะ
กระบวนการ และการจัดทีมนักเรียน 2) การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้น คือ 1) ขั้นกําหนดแนวทางการเรียนรู
2) ขั้นการดําเนินการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียน และ 3) การประเมินผลการเรียนรู ทั้งนี้ครูมีบทบาทเปน
ผูอํานวยความสะดวกและฝกทักษะการทํางานเปนทีมใหแกผูเรียน
2. จากการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ดังกลาวดวยการนําไปทดลองใชในหองเรียน ปรากฏ
วานักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมสูงขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คําสําคัญ การเรียนรูเชิงประสบการณ การทํางานเปนทีม ทักษะการทํางานเปนทีม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purpose of this research were 1) to develop the instructional model based on experiential
learning principles and team working and 2) to verify its effectiveness to enhance team-working skills and
learning achievement of Mathayomsuksa two students by implementing the instructional model into the
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classroom. The samples were purposively selected from Mathayomsuksa two students of Debsirinklongsibsam
Pathumthani School with 30 students. The research instruments were team- working skills assessment
form, job evaluation form and students’ learning logs.
The findings were as the followings
1. The instruction model comprises 2 main parts; 1) the teacher’s preparation part, including
contents, process skills and team setting; 2) the instructional activities part, consisting of 3 main stages.
They are: 1) determining learning guideline; 2) action learning, sharing and learning, and summarizing and
3) learning evaluation. Teachers play significant role of facilitating and training team-working skills.
2. The effectiveness of this instruction model was verified by implementation into the classroom
and was found that students who learned with this instruction model increase team-working skills. Their
learning achievement was higher than the standard score at 0.05 level of significance.
Keywords: experiential learning, team working, team-working skills, learning achievement
1. บทนํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัด การ
การเผชิ ญ สถานการณ และการประยุ กต ค วามรู ม าใช เ พื่ อป องกั นและแก ไ ขป ญ หา จั ด กิ จกรรมให นักเรี ย นได เ รี ย นรู จาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดังกลาวนี้สอดคลองกับหลักการของ จอหน ดิวอี้ (อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545 : 4) ที่วา “โรงเรียนมีหนาที่ในการเตรียม
เด็กใหสามารถเผชิญชีวิตในสังคมได ไมใชมีหนาที่แตเพียงการถายทอดความรูเทานั้น” และวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมคือ “การ
เรียนรูจากการกระทํา” เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง จึงเปนหลักการที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนการรวมกลุม
เพื่อการเรียนรู การรวมกลุมเพื่อการทํางาน ดังนั้นครูจึงจําเปนตองสงเสริมและฝกทักษะการทํางานรวมกันใหแกนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจะเนนใหนักเรียนทํางานเดี่ยวมากกวางานกลุมและถึงแมจะใหนักเรียนทํางาน
กลุมก็ มักเปนลั กษณะของตางคนตางทํา โดยนักเรียนมุงที่ จะทํ างานของตนเองให สําเร็จ เมื่อทํ างานเสร็จแล วก็ใ ชการแลก
เปลี่ยนคําตอบหรือขอมูลกันมากกวาจะรวมกันคิดและรวมกันทํางาน (Langer et. al, 2002) ซึ่งสอดคลองกับ อารีรักษ มีแจง
(2547) พบวานักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความคิดเห็นวาการทํางานเปนกลุมเปนสิ่งที่ไมนาสนใจเพราะมีการเกี่ยงงานกัน เชน
ใหคนเกงทําคนเดียวเพราะไมไวใจคนอื่น หรือกลัวไดคะแนนนอย จึงทําใหการทํางานกลุมไมมีประสิทธิภาพ และแมการจัด
สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนได เ ปลี่ ย นเป นให ผู เ รี ย นทํ ากิ จกรรมกลุ ม มากขึ้ น แต การจั ด กิ จกรรมกลุ ม เหล า นั ้ น ไม มี
กระบวนการทํางานกลุมที่ดี ถึงแมจะมีการแบงกลุมทํางานและผูเรียนนั่งเรียนเปนกลุม แตการทํางานยังมีลักษณะตางคนตาง
ทํา ยังไมมีการคิดรวมกัน ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่พบวา ผูเรียน
ยังไมไดมาตรฐานในเรื่องความรักในการทํางานและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
ดวยเหตุดังกลาวทําใหเห็นสภาพของปญหาเรื่องนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานรวมกับผูอื่น และ
ขาดทักษะกระบวนการทํางานที่ดี ซึ่งปญหาดังกลาวเปนสิ่งสําคัญในการใชชีวิตในอนาคตของนักเรียน และพบวา มีผูที่ใชการ
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เรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูรวมกับผูอื่น ตามแนวคิด
ของโคลบ (Kolb, 1984) และสอดคลองกับ ชัยพร วิชชาวุธ (2556: 1) ที่นําไปใชพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม
พบวาสามารถชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
หลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผูวิจัยมุงหวังใหการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประโยชนต อผูที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการจัด การเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีมในรายวิชาตางๆ ตอไป
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสราง
ทักษะการทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม
3. สมมติฐานการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปน
ทีม สามารถพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนได
2. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปน
ทีม สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาชางไมได
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 หลักการเรียนรูเชิงประสบการณ โคลบ(Kolb, 1984) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
มีลําดับขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) ประสบการณเปนรูปธรรม 2) การสังเกตและการคิดสะทอนกลับในประสบการณบนพื้นฐานของ
แตละคน 3) เกิดเปนความคิดรวบยอด 4) สรางแนวทางในการนําไปปรับใชในโอกาสตอไป นําไปสูประสบการณที่เปนรูปธรรม
อันใหม และ ชัย พร วิชชาวุธ (2548) ไดพัฒ นาหลักสูต รโดยใชหลั กการเรียนรูเชิง ประสบการณ เพื่อให ผูเขารวมสั มมนา
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตในการทํางานในสถานการณจริง โดยวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณมี 4 ขั้นตอนคือ 1)
การใหลงมือทํากิจกรรม 2) ทบทวนการทํากิจกรรมวาใครทําสิ่งใด 3) วิเคราะหสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม และ
4) สรุปผลการเรียนรูที่ได
จากการศึกษาหลักการเรียนรูเชิงประสบการณจากเอกสารตางๆ ที่ผวู ิจัยสรุปหลักการเรียนรูเชิงประสบการณดังนี้
1) การเรียนรูอยางเปนระบบเริ่มจากผูเรียนไดเรียนรูจากการไดลงมือทํากิจกรรม ทบทวนการทํากิจกรรม วิเคราะหผลของการ
ทํากิจกรรม และสรุปผลการเรียนรู โดยที่ผูเรียนตองเปนผูจัดกระทําตอขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหเกิด ความเขาใจในสิ่งที่ได
เรียนรูดวยตนเอง สงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูและการทํา งานรวมกับผูอื่น 2) การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการอภิปรายระหวางกัน สามารถกระตุนใหผูเรียนสรางและขยาย
ขอบเขตขององคความรู 3) การนําประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ ไปใชในสถานการณจริง ทําใหนกั เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
ยิ่งขึ้น สงเสริมตอความสําเร็จในการทํางานรวมกับผูอื่น
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4.1.2 หลักการทํางานเปนทีม ชิฟเวอส (Chivers, 1995: 28-29) สรุปการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตองมี
องคประกอบดังนี้ 1) ความชัดเจนในผลที่ตองการหรือเปาหมายของทีม 2) การสื่อสารกันอยางจริงจัง ดวยความจริงใจและเปด
กวาง 3) การวิเคราะหความแตกตางของแตละบุคคลในทีม และใหความใสใจกับมุมมองที่แตกตางของบุคคล 4) ระบบการ
กํากับติดตามการทํางานสมาชิกทีมและแกปญหาการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของทีม 5) การกําหนดระบบและการปฏิบัติ
ตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเอื้ออํานวยตอการทํางาน 6) การใหเหตุผลหรือบอกเหตุจูงใจใหสมาชิกทุกคนทราบ เชน
เหตุผลในการสรางความชัดเจนในเปาหมายของทีม และ 7) การเปดโอกาสหรือสงเสริมใหสมาชิกกลาแสดงความคิดสรางสรรค
ในทีม และ ทิศนา แขมมณี (2545: 10-11) ไดสรุปลักษณะของการทํางานเปนที มตองประกอบดวย 1) การมีเปาหมาย
รวมกันของสมาชิกในที ม 2) การมีส วนรวมในการดํ าเนินการของสมาชิกในทีม 3) การติดตอสื่ อสารกั นภายในทีม 4) การ
ประสานงานกันในทีม 5) การตัดสินใจรวมกัน สมาชิกตองมีโอกาสในการตัดสินใจรวมกัน และ 6) การมีผลประโยชนรวมกัน
สมาชิกตองไดรับการจัดสรรผลตอบแทนที่จะไดรับจากการทํางานรวมกัน
จากการศึกษาหลั กการทํางานเปนทีมจากเอกสารต างๆ ที่ผู วิจัยสรุป หลักการทํางานเปนทีมดัง นี้ 1) การทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบ โดยสมาชิกของทีมมีเปาหมายรวมกัน ไดรับประโยชนรวมกัน เกิดความเหนียวแนน และรับผิดชอบ
ทํางานรวมกันอยางเต็มความสามารถ ทําใหเกิดการเสริมแรงกันทางความคิดและความสามารถของทีม ซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญของการบรรลุเปาหมายของทีม 3) การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
สมาชิกทีมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 4) ทักษะกระบวนการกลุมหรือกระบวนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบของ
สมาชิกทีมสงผลตอประสิทธิภาพของการทํางาน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชบา พันธุศั กดิ์ (2550) ได พัฒ นารูป แบบการเรี ยนการสอนเชิง ประสบการและการเรี ยนรูแ บบรวมมื อ โดยการ
รวมงานอยางรวมความรู สึกระหวางผู ปกครองและครู เพื่ อเสริม สร างทักษะชี วิต สําหรั บเด็กปฐมวัย พบว าหลั งการทดลอง
นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนอยางปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัชรีย รวมคิด (2551) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบยอนกลับและการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณ เพื่อเสริมสรางความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวากลุม
ตัวอยางมีความสามารถในการออกแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
5.วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี
ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และผูวิจัยใชวิธเี ลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ
ดังนี้ 1) เลือกรายวิชาเพิ่มเติ่มในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 2) เลือก
รายวิชาชางไม ซึ่งเปนวิชาเลือกที่นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีจํานวน 30 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจํานวน 3 ฉบับ
5.2.1 แบบประเมินทักษะการทํางานเปนทีม
เปนแบบประเมินของ ศ. ดร.ชัยพร วิชชาวุธ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งแบบประเมินนี้ไดผาน
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การทดสอบเครื่องมือ จากการเก็ บขอมูล จากกลุ มตัวอยางที่เ ปนพนักงานและผูบริ หารของหนวยงานต างๆ จํ านวนมาก จึ ง
ยอมรับไดวาเปนแบบประเมินที่นาเชื่อถือ และไดขออนุญาตใชแบบประเมินนี้เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้เรียบรอย
แลว โดยเครื่องมือมีลักษณะที่ครอบคลุมพฤติกรรมการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ
นําแบบประเมิ นนี้ ไ ปให นักเรี ยนมั ธยมศึกษาป ที่ 2 ทดลองทํา เพื่ อตรวจสอบความเข าใจว านั กเรีย นเข าใจ
ความหมายแตละขออยางไร ปรากฏวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อที่ตองการสื่อความหมายไปในทางเดียวกันกับแบบประเมิน
และนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของพฤติกรรมการทํางานเปนทีม พบคาดัชนีความ
สอดคลองมีคาอยูระหวาง 0.7 -1.0 โดยแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของตนเอง คาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยมีคา
เทากับ 0.95 และแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของสมาชิกทีม คาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.95
นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ที่ทําโครงงานอาชีพรวมกันเปนกลุม จึงใหนักเรียนกลุม
นี้ประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของตนเอง และของสมาชิกในกลุม เพื่อวิเคราะหหาความเที่ยงโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient)
ผลการวิเคราะหคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของตนเอง พบวาคาความเที่ยงทั้งฉบับมีคา
เทากับ 0.92 และแยกในแตทักษะไดค าดัง นี้ 1) ทั กษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู มีคาเทากับ 0.88
2) ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทมีคาเทากับ 0.61 3) ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับทีมมีคาเทากับ 0.62 และ
4) ทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางานมีคาเทากับ 0.63
ผลการวิเคราะหคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของสมาชิกในทีม ประเมินโดยนักเรียน พบวา
คาความเที่ยง ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.94 และแยกในแตทักษะไดคาดังนี้ 1) ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ
เรียนรูมีคาเทากับ 0.91 2) ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทมีคาเทากับ 0.74 3) ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับ
ทีมมีคาเทากับ 0.64 และ 4) ทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางงานมีคาเทากับ 0.85
5.2.2 แบบประเมินผลงานโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ผูวิจัยศึกษาแบบประเมินผลงานโดยตองอิงคุณลักษณะที่วัด ซึ่งยึดเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน (สุวิมล
วองวาณิช, 2547: 5-6) 1) ผูวิจัยสรางแบบประเมินผลงาน โดยกําหนดเกณฑประเมินผลงานถาดไมไผและเกาอี้ไมไผ แบงการ
ประเมินเปน 2 ดาน 1) มาตรฐานผลงาน คือการขึ้นโครงสรางงาน และความปรานีตสวยงาม 2) มาตรฐานการทํางาน คืองาน
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด การบริหารและการจัดการวัสดุในการทํางาน และการใชและการเก็บเครื่องมือ รวมรายการประเมิน
5 รายการ แตละรายการมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน รวม 20 คะแนน งานที่ไดมาตรฐานตองไดคะแนนแตละรายการไมต่ํากวา 3
คะแนน และคะแนนรวมของผลงานไมต่ํากวารอยละ 80 คือ 16 คะแนน ถาไดคะแนนเทากับหรือมากกวา 16 คะแนน ถือวา
ผลงานไดมาตรฐาน
นําแบบประเมินใหผูเชียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาสอดคลองตามจุดประสงค และผูเชียวชาญ
ประเมินความสอดคลอง พบดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.7-1.0 โดยแบบประเมินถาดไมไผ คาดัชนีความสอดคลอง
เฉลี่ยมีคาเทากับ 0.93 และแบบประเมินเกาอี้ไมไผ คาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.93
5.2.3 แบบบันทึกการเรียนรู
ผูวิจัยกําหนดกรอบของประเด็นการเรียนรูที่จะใหนักเรียนบันทึก และสรางแบบบันทึกการเรียนรู และใหผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ประเมินความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมในแตละเนื้อหาสาระ มีคาเฉลี่ย 4.3 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58 แสดงวาแบบบันทึกการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับดี
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5.3 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
5.3.1.การดําเนินการกอนการทดลอง ผูวิจัยประเมินทักษะกระบวนการทํางานเปนทีมกอนที่นักเรียนจะมีความรู
เรื่องการทํางานเปนทีม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรมลูกโปง จัดนักเรียนเขากลุมโดยวิธีการสุม
กลุมละ 6 คน ใหนักเรียนทํากิจกรรมลูกโปง เมื่อเสร็จกิจกรรมใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม
5.3.2 การดําเนิน การขณะทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
หลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละตามความสามารถทักษะทางชาง สูง ปาน
กลาง และต่ํา โดยพิจารณาจากแบบบันทึกขอมูลสวนตัว แลวจึงสุมนับเขากลุม ในการจัดการเรียนรูถามีการเปลี่ยนกิจกรรม
นักเรียนยังคงเปนกลุมเดิม เพื่อใหนักเรียนรูจักกันมากขึ้นและมีความเปนทีมยิ่งขึ้น โดยมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา ชาง
ไม จํานวน 13 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
5.3.3 การดําเนินการหลังการทดลอง หลังการทดลองแตละครั้ง นักเรียนจะไดทําแบบประเมินทักษะการทํางาน
เปนทีมหลังจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางาน
เป นที ม เสร็ จแต ล ะกิ จกรรม และประเมิ นผลงานตามเกณฑ ม าตรฐานที่ กําหนด เพื่ อศึ กษาพั ฒ นาการในการเกิ ด ทั กษะ
กระบวนการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้น
5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช และวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทักษะการทํางานเปน
ทีมในระยะที่ 1 กับระยะที่ 4 ของการทดลอง และใช การทดสอบคาที (t-test) เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนดานคุณภาพผลงานกับเกณฑมาตรฐาน
6. ผลการวิจัย
6.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีมที่พัฒนาขึ้น
ผูวิจัยศึ กษาและวิเ คราะห ข อมู ล จาก ขอมู ล พื้นฐานด านสภาพการเรี ย นการสอนในปจจุ บัน หลักการเรี ย นรู เ ชิ ง
ประสบการณ และ หลักการทํางานเปนทีม จึงไดหลักการสําคัญ 3 ประการคือ 1) การเรียนรูโดยผูเรียนไดเรียนรูจากการทํา
กิจกรรม ทบทวนการทํากิจกรรม วิเคราะหผลของการทํากิจกรรม และสรุปผลการเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ไ ด
เรียนรูดวยตนเอง สงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูและการทํางานรวมกับผูอื่น 2) การทํางานรวมกันของสมาชิกทีม โดยที่
สมาชิกทุ กคนมีส วนรวมในการกําหนดเป าหมาย การวางแผน การมีบ ทบาทหนาที่ชัด เจนในการชวยทีม เรี ยนรู จะชวยให
สมาชิกทีมรวมกันรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 3) กระบวนการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหว างสมาชิก โดยมีทักษะที่จําเปนคือ การแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางอิสระและเสมอภาคกัน ทักษะกระบวนการกลุม และทักษะการใหขอมูลยอนกลับ
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ประกอบดวยการดําเนินการ 2
สวน คือ ส วนที่ 1 เป นการเตรีย มการของครู โดยเตรี ยมเนื้ อหา ทักษะกระบวนการ และการจัดทีม นักเรียน ส วนที่ 2 การ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นหลัก คือ 1) ขั้นกําหนดแนวทางการเรียนรู 2)ขั้นดําเนินการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
และสรุปบทเรียน และ 3)การประเมินผลการเรียนรู ทั้งนี้ครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและฝกทักษะการ
ทํางานเปนทีมใหแกผูเรียน
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6.2 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางาน
เปนทีม
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะการทํางานเปนทีม ทั้ง 4 ดาน คือ ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ
ทํางาน ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับทีม ทักษะในการประเมินผลการ
เรียนรูและการทํางาน พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมทั้ง 4 ทักษะ ในระยะที่ 4 ระยะที่ 3 และระยะที่ 2 สูงกวา
ระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาทั้ง 4 ทักษะ ในระยะที่ 4และระยะที่ 3 สูงกวาระยะที่ 2 สวนผล
การประเมิ นในระยะที่ 4 และระยะที่ 3 ไม แตกต างกัน ซึ่ง ผลการประเมินมี ความสอดคลองกั นทั้งนั กเรีย นประเมิ นตนเอง
นักเรียนประเมินสมาชิกทีม และครูเปนผูประเมิน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของคาเฉลี่ย ทักษะการทํางานเปนทีม พบวาในภาพรวมของทักษะการ
ทํางานเปนทีม มีค วามแตกตางกันอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี ทักษะการทํ างานเปนที ม ทั้ง 4 ดาน คื อ
ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ทักษะการสื่อสารและการ
ทํางานร วมกับที ม ทักษะในการประเมิ นผลการเรียนรูและการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ
0.05 ซึ่งผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวมีความสอดคลองกันทั้งนักเรียนประเมินตนเอง นักเรียนประเมินสมาชิกทีม
และครูเปนผูประเมิน
ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องคุณภาพผลงานทั้งงานทําถาดไมไผ และเกาอี้ไมไผ มี
คะแนนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในเรื่อง
คุณภาพผลงานของงานเกาอี้ไมไผ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวางานทําถาดไมไผ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการเรียนรู นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมในดานตางๆสูงขึ้น
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตัวอยางคําพูดของนักเรียน “เมื่อกอนเวลาเรียน จะทําตามที่ครูบอก ไมตองคิดอะไร
มาก แตตอนนี้ไดชวยกันวางแผนการเรียน แบงงานกันทํา และยังไดทบทวนวาใครเปนอยางไรในการทํางานรวมกัน และเพื่อน
บอกวาสิ่งที่เราทําดีแลวคืออะไร และควรปรับตัวเองอยางไรบาง ทําใหรูจักตัวเองมากขึ้น”
7. สรุปผลและอภิปรายผล
7.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม
ในขั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ผูวิจัย
สังเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดของ การเรียนรูเชิงประสบการณ และการทํางานเปนทีม โดยเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธ
ของสาระสําคัญของแนวคิดดังกลาวเพื่อนํามาสูหลักการของการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม และสังเคราะห
สูองคประกอบหลักอีก 3 องคประกอบ คือ วัตถุประสงคของการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน และแนวทางการวัดและประเมินผลของการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม
ในขั้ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรีย นการสอนตามหลั กการเรี ยนรู เ ชิ ง ประสบการณแ ละการทํางานเป นที ม มี การ
เชื่อมโยงและแสดงใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบตางๆ และแสดงรายละเอียดของขั้นตอนอยางตอเนื่องและชั ดเจน
โดยในการระบุขั้นตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน แสดงใหเห็นเหตุผลวาการดําเนินการในแตละขั้นนั้นเพื่ออะไร เชน ใน
ขั้นการกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน นักเรียนรวมกําหนดเปาหมายการเรียนรู เพื่อฝกทักษะในการวางแผนการเรียนรู
โดยผูวิจัยตองคํานึงถึงความตอเนือ่ งของขั้นตอนตางๆ วาขั้นตอนใดจะตองดําเนินกอนหลังตามลําดับ
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เปนขั้นตอน
ที่ไดรั บการจัดการอยางเปนระบบ ซึ่งแตละขั้นตอนมีความสัม พันธกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง และใชหลั กการเรียนรูเชิ ง
ประสบการณ และการทํางานเปนทีม เป นกรอบในการพัฒ นา นอกจากนี้ยั งมี ผูเ ชี่ย วชาญตรวจสอบและให ขอเสนอแนะ มี
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กระบวนการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย นขั้ น ตอนต า งๆ ของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามหลั ก การเรี ย นรู เ ชิ ง
ประสบการณ แ ละการทํางานเป นที ม ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสม สามารถนํ าไปใช เ พื่ อเสริ ม สร างทั กษะการทํ างานเปนที ม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Michaelsen, 1994: 19-20; วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2545: 5-6) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ได
7.2 ผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในดานทักษะการทํางานเปนทีม
นักเรียนมีทักษะทํางานเปนทีม ในระยะที่ 4 สูงกวาระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัย
ขางตนสรุปวาหลังการทดลองในระยะที่ 4 นักเรียนมีคาเฉลี่ยทักษะการเรียนรูเปนทีมสูงกวาระยะที่ 1 อย างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม มีผลตอการพัฒนาทักษะ
การทํางานเปนทีม ที่พัฒนาขึ้นมีหลักการในการพัฒนาอยางเปนระบบ และขั้นตอนการเรียนการสอนไดรับการจัดลํ าดับอยาง
เหมาะสมโดยเริ่มจาก การเตรียมการและการวางแผนการสอนของครู ทั้งดานเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัดกลุมผูเรียน
และการปฐมนิเทศผูเรียน เกี่ยวกับแนวทางในเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น หลักการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การอภิปราย และกระบวนการกลุม เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ ของการทํางานเปนทีม ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการจัดการ
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ ปริณดา เลิศศรีมงคล (2554) ซึ่งพบวาการกํากับอารมณทางบวกหรือความคิดทางบวกมีผลตอทักษะ
การทํ างานรวมกันเปนทีมสูง ขึ้น และการจัดที มของผูเรี ยนเพื่อการเรียนรู รวมกัน โดยครูจัด ทีมนั กเรีย นที่มี ความสามารถ
แตกตางกันเพื่อชวยกันเรียนรูและนักเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณและความสามารถของสมาชิกในทีมที่มีความแตกตาง
กัน โดยใหนักเรียนอยูทีมเดียวกันตลอดทั้งภาคเรียน
การดําเนินการเรียนการสอนในแตละขั้นผูวิจัยไดสังเกตบรรยากาศในการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู และความรู
ความเขาใจการทํางานเปนทีมดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดแนวทางการเรียนรูเพื่อวางแผนการเรียนรูรวมกันและฝกทักษะในการวางแผนงานและจัดการ
เรียนรู นักเรียนกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและแบงหนาที่ความรับผิดชอบในทีม เพื่อ
เรียนรูในเนื้อหาสาระ โดยครูชวยฝกทักษะในการวางแผนงานและจัดการเรียนรู ซึ่งในขั้นนี้จะสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในการ
เรี ยนรูใ หบ รรลุ เป าหมายการเรีย นที่ กําหนด และรูแ นวทางในการปฏิ บัติ หรื อการเรีย นรู วาจะดํ าเนินการอย า งไรให บรรลุ
เปาหมาย ประกอบกับการที่สมาชิกทีมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู ทําใหสมาชิกทีมมีความรูสึก
เปนเจาของการเรียนรูหรือรูสึกถึงคุณคาของการเรียนรูนั้นวาตนเองและทีมจะไดผลประโยชนอยางไร ซึ่ง สงผลตอความทุมเท
ตอหนาที่ที่ไดรับผิดชอบในการเรียนรูนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับ ชัยพร วิชชาวุธ ( 2556: 6-8)และวิจารณ พานิช (2545: 19) ที่ให
แนวคิดวา การเรียนรูหรือการทํางานรวมกันของทีมหรือของหนวยงาน จะประสบความสําเร็จได สมาชิกในทีมตองมีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูหรือการทํางานนั้นๆ หรือสมาชิกตองมีความเขาใจตรงกันในเปาหมายและ
แผนงานที่กําหนด
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียน เพื่อขยาย/ปรับความรูดวยการเรียนรูรวมกับผูอื่น
และสรางความรูดวยตนเอง และฝกทักษะการปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกับผูอื่น โดยครูฝกทักษะการสื่อสาร และการทํางาน
รวมกั บที ม ซึ่ง เป นขั้นตอนสําคัญ ในการเรี ย นรู เชิ ง ประสบการณ เพราะนั กเรี ยนจะไดทํ ากิจกรรม ทบทวนการทํ ากิจกรรม
วิเคราะหผลการทํากิ จกรรม วาเพราะเหตุใดจึงไดผลเชนนั้น และควรทําอยางไรจึงจะไดผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยให
นักเรียนอภิปราย ตั้งคําถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียนที่ไดจากการทํากิจกรรม ในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดความสนุกกับ
การเรียนรู ไดเห็นมุมมองของสมาชิกคนอื่นที่แตกตางจากของตนเอง และเปนขั้นที่ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูรวมกับผูอื่น
ทักษะทางสังคม และอีกหลายๆ ทักษะที่เกิด จากการเรียนรูร วมกัน ซึ่ งสอดคล องกับงานวิจัยของผูวิจัยหลายทาน (บุญส ง
หาญพานิช,2546; Mu และ Gnyawali, 2003) ที่พบวาการแลกเปลี่ยนเรียนรูจะชวยในการปรับและขยายความคิดของผูเรียน
ในเรื่องที่กําลังศึกษา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงประสบการณไปสูการทํางานในชีวิตจริง
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู เพื่อประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของตนเองและสมาชิกทีม และโดยครูชวย
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ฝกทักษะในการใหขอมูลยอนกลับ และการตั้งเกณฑประเมินผลงาน ซึ่งในขั้นนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจุดเดนและจุดดอยของ
ตนเองในการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหผูเรียนรูจุดบกพรองและสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และใน
แต ละขั้ นผู สอนมีบ ทบาทในการอํ านวยความสะดวก ช วยเหลือ แนะนํ า ใหข อมู ล ยอนกลั บ และฝกทั กษะการเรีย นรู แ ละ
กระบวนการทํางานรวมกันใหแกผูเรียน ตามความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Michaelsen (1994: 2,9-21) ที่ระบุ
วาในจัดการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเปนทีม สามารถทําใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูเปนทีมสูงขึ้นโดยผูสอนตองวาง
แผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดีและทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน และชวยเหลือตามความเหมาะสม
จากการประเมินทักษะการทํางานเปนทีม ในกิจกรรมการเรียนรูระยะที่ 4 สูงกวาระยะที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางานในระดับมาก โดยผูสอนใชวิธีการเสริมทักษะในการวางแผนการเรียนรูโดย
การเขาไปซักถาม หรือใหนักเรียนแตละทีมเขียนเปาหมายการเรียนรูและแผนการที่วางไวใหครูชวยทบทวนความเหมาะสมของ
เปาหมายและแผนการทํางานของทีม และกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการ
เรียนรูและการวางแผนการทํางาน ในทุกครั้งที่นักเรียนแตละทีมทํางานรวมกัน
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ เมื่อนักเรียนมีการวางแผนการทํางานและกําหนด
หนาที่ชัดเจนวาใครทําอะไร อยางไร ทําใหนักเรียนแสดงความรับผิดชอบ กระตือรือรนตอการทํางาน เปนการพัฒนาตนเอง
และยังชวยกระตุนเตือนการทํางานของสมาชิกในกลุมไดอยางเหมาะสม
นักเรียนสามารถพั ฒนาทักษะการสื่ อและการทํ างานร วมกับที มไดในระดั บมาก ทั้ งจากนั กเรี ยนประเมิ นตนเอง
ประเมินสมาชิกทีมและครูประเมิน เนื่องจากการออกแบบการเรียนรูที่ตองใหนักเรียนรวมกันทํางาน รวมกันแสดงความคิดเห็น
เปนระยะๆ แมในระยะแรกนักเรียนจะไมแสดงความคิดเห็นแตครูชวยกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ใหเวลานักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น ไมรวบรัดในการหาขอสรุป
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางาน สมาชิกทีมมีการแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูเปนทีมมากขึ้นในระยะที่ 4 โดยครูชวยสงเสริมทักษะในการประเมินผลการเรียนรู โดยใชวิธีการให นักเรียนทบทวน
พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันและผลการทํางานทุกครั้งที่มีโอกาส จะชวยใหนักเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให มี
ทักษะการทํางานเปนทีมสูงขึ้น
สรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนที่ไดเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและ
การทํางานเปนทีม เกิดทักษะการทํางานเปนทีม เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ และนักเรียนไดเรียนรูจากการได
ปฏิบัติจริงจากการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องจนชํานาญในระยะเวลาที่นานสมควร ประกอบกับในขั้นการจัดการเรียนการ
สอน มีขั้นการประเมินกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่นักเรียนไดรู จุดเดนและจุดดอยของตนเองจากการให
และการรับขอมูลยอนกลับซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมของตนเองตลอดเวลา ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอ ยาง
ตอเนื่ อง และ ผูวิจัยไดสัง เกตการเรีย นรูของแต ละกลุมอยางใกล ชิด เพื่อใหคํ าแนะนํา และกระตุนใหท ีม ไดเ กิดการเรียนรู
รวมกัน ตามความเหมาะสมและความตองการของแตละทีม เชน การใชคําถามใหสมาชิกทีมไดแสดงความคิดเห็น การแนะนํา
หัวหนากลุมใหแสดงบทบาทหนาที่ การเขาไปรับฟงนักเรียนที่กําลังเสนอความคิดเห็น การชี้ใหเห็นประเด็นจากขอมูลที่ปรากฏ
และแสดงความชื่นชม ใหกําลังใจกับทีม ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ และชวยเสริมทักษะการทํางานเปนทีมในดานตางๆ
ใหกับนักเรียน
7.3 ผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพผลงานเกาอี้ไมไผในระยะที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลงานถาดไมไผในระยะที่ 3 และทั้ง
สองผลงานมีค ะแนนเฉลี่ ยสู งกว าเกณฑม าตรฐาน เนื่ องจากการทํ างานแต ล ะครั้ง จะมีการกํ าหนดมาตรฐานของงานอย าง
ละเอียด และจะประเมินงานตามมาตรฐานที่กําหนด และนักเรียนแตละกลุมจะถูกประเมินผลงานโดยกลุมอื่นๆ ครู และกลุม
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ของนักเรีย นเอง และไดรับขอเสนอแนะต างๆ ทําใหนักเรีย นรูจุดบกพร องตางๆ และสามารถพัฒนางานในชิ้นต อไปสูงกว า
มาตรฐานที่กําหนด
ผลการอภิปรายขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางาน
เปนทีม ชวยพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูสอน
8.1.2 ในครั้ งแรกผู สอนอาจรู สึกวาสอนเนื้ อหาไม ทัน นั กเรี ยนไม แสดงความคิด เห็ น ซึ่งเปนเรื่ องปกติ เพราะ
นักเรียนไมคุนเคยทําใหกระบวนการเรียนการสอนไมเปนไปตามกําหนด แตผูสอนตองอดทนรอใหนักเรียนไดสรุปขอความรู
ดวยตนเอง นักเรียนจึงจะเกิดการเรียนรู และผูสอนเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไมครบ
8.1.2 ผูสอนตองเสริมทักษะการทํางานเปนทีมในระหวางการจัดการเรียนการสอน หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูรวมกันของนักเรียน และชวยแนะนําหรือใหขอมูลยอนกลับทั้งที่เปนรายบุคคลและในภาพรวมของหองเรียน
8.1.3 ผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมการทํางานหรือการเรียนรูรวมกัน ถาทีมใดแสดงความคิดเห็นนอย ผูสอนควรใช
คําถามกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็ น ผูสอนอาจเขาไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระตุ นใหนักเรียนที่ ไมแสดงความ
คิดเห็นไดพูด และชวยเสริมความคิดของผูเรียนที่ไมกลาแสดงออกเพื่อใหเกิดความรูสึกวาความคิดของตนเองไดรับการยอมรับ
8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 หลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ไปแลว 1
ภาคเรียนแลว ควรติด ตามผลการพั ฒนาเปนระยะวานักเรียนไดนําทักษะการทํ างานเป นทีม ไปใชใ นการเรี ยนหรือการทํ า
กิจกรรมอื่นๆ มากนอยเพียงใด
8.2.2 ควรมีการทําวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตามหลักการเรียนรูเ ชิงประสบการณและการทํางานเปนทีมในกลุมสาระอื่นๆ เพื่อยืนยันวาสามารถนําไปใชกับกลุมสาระอื่นได
เพียงใด
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บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติ กรณีศึกษาองคกร “มูลนิธิพฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขา” และชุมชนทองถิ่น
“บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย1
The Roles of Non-Government Organization for Natural Resource Conservation
in Local Community: A Case Study of the Hill Area and Community
Development Foundation “Ban Pa Khasukjai” Mae Salong Nok Subdistrict,
Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province
อนุชา มวงใหญ
นาวาโท ดร. อาจารยประจําฝายศึกษา ทําหนาที่หัวหนาสํานักงานวิจัย โรงเรียนนายเรือ
anuchar2221@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและ
ทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาการมีสวนรวมตลอดจนศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการรวมอนุรักษ
ทรั พยากรธรรมชาติ โดยศึ กษาบทบาทการพั ฒนาของมูล นิธิพัฒ นาชุม ชนและเขตภูเ ขาตั้ง แต พ.ศ. 2528 จนถึ งป จจุ บั น
ผลจากการศึกษาพบวามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ตอบทบาทการพัฒนาที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นพัฒนาการของการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภายใตจุดยืนความเปนนักพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่มูลนิธิ
พัฒนาชุมชนและเขตภูเขาดําเนินการเริ่มจากปญหาความตองการของประชาชนตามทีไ่ ดรับรูจากการอยูรวมกับชุมชนที่เกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยเขาไปเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหาในการพัฒนาทองถิ่น การเขา
ไปเปนผูประสาน ผูนําชุมชน ผูบริหารหรือสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิกสภาจังหวัด ตลอดจนปรับเปลี่ยน
บทบาทโดยทํางานเชื่อมโยงกับปญหาดานอื่นในชุมชนมากขึ้น ไดแก ปญหาดานสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปญหาหนี้สิน ปญหา
ดานสิทธิชุมชนเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ปญหาดานสิทธิสถานะบุคคล ปญหาเด็กไรรากวัฒนธรรมจากอิทธิ พลวัฒนธรรมตางชาติ
ประกอบกับการที่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทไดมากเทาที่ควร และปญหาคามนุษย
เปนตน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา เกิดการพัฒนาทั้งองคาพายพอและเครือขายทางสังคมไดอยางประสานสอดคลอง
และเปนองครวมซึ่งชวยใหชาวบาน เกิดการรวมกลุมของชาวบานในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
อยางยั่งยืน
คําสําคัญ: องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนทองถิ่น การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ กรณีศึกษาองคกร “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” และชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ในฐานะที่ผูเขียนเปนคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
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Abstract
The objective of this study are: to study the roles of non-government organization in enhancement
of community and local potentiality for natural resource conservation, to study the roles of the foundation
for development of community and hill areas since B.E. 2528 until the present.
The study finds: the Foundation for development of community and hill areas has the previous
roles for developing that shows how to change the development roles based upon development workers
of this foundation. In particular, the Foundation for developing of community and hill areas proceeding,
started from people need problems that gain from community cooperation living in order to serve to
community need. The Foundation is one of developmental mechanism and pushing for solving of community
development and acting as cooperative worker, community leader, the administrative committee, or the
member of local public administration or the member of provincial senator. Moreover, the Foundation
change its roles by more concerning the other problems in the community such as the environment pollution
problems, people debts, land rights of the community, the problem of personal rights and status, problem
of less cultural children and human trafficking problem. The Foundation can be assisted the people and
solved other problems of the community of which leads to development and gain social network in order
to help community for cooperation and participation on community problem solving by people for
sustainable community.
Keywords: non-government organization, local community, natural resource conservation
บทนํา
ในการดําเนินงานของ“มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” ไดมุงเนนการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในหลายวิธีการเชน การใชประโยชนจากปา การอนุรักษปาตนน้ํา สงเสริม "มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา”ถือเปน
องคกรพัฒนาเอกชนในรูปแบบการดําเนินกิจกรรม ลักษณะการดําเนินงานเปนรูปแบบมูลนิธิ ที่มีบทบาทในการบุกเบิกงาน
พัฒนาในพื้นที่ตนน้ําแมจัน แมสลอง ดวยการสรางการมีสวนรวมอยางแข็งขันของชุมชนทองถิ่นตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2528 เมื่อ
หมูบานชาวเขารอบ ๆ ดอยแมสลอง ซึ่งยังไมมีทางรถยนต มีแตทางเทาเดินเขาตามหมูบานตาง ๆ โดยในเบื้องตนในอดีตศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงรายไดสนับสนุน
งานของ"มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา” (พชภ.) รวมกับชุมชนชาวอาขา ลาหู(มูเซอ) ลีซู(ลีซอ) เยา และจีนยูนนาน ในดาน
การศึกษา การอนุรักษดินน้ําปา การสงเสริมภูมิปญญาวัฒนธรรม การเกษตรยั่งยืน สุขภาพอนามัย และงานดานสิทธิมุษยชน
จนกระทั่งปจจุบันขยายพื้นที่ทํางานสูชุมชนในวงกวาง จึงไดเปลี่ยนชื่อองคกรเปน “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” ในป
พ.ศ. 2544 และดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน ใหชาวบานรูจักการจัดการปาใหเปนปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนา
ศักยภาพองคกรชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดิน
และน้ําตามแนวพระราชดําริของพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสงเสริมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายสัญชาติ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนในการพิสูจนสถานะบุคคลเปาหมายหลักของการ
ดําเนินงาน คือ “การเปนคนไทยที่สมบูรณ” ของชนชาติพันธุตาง ๆ ที่อยูในประเทศไทยมานานแลว รวมทั้งการสรางแกนนํา
เยาวชนในชุมชนใหอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและทรัพยกรทางธรรมชาติของชุมชนตามอัตลักษณของชาติพันธุ โดยเฉพาะ
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ชุมชนท องถิ่นบ านปาคาสุขใจซึ่งเป นชุมชนที่ไดรั บการสงเสริ มและพั ฒนาจากทางมูลนิธิพัฒนาชุ มชนและเขตภูเ ขามาอยาง
ตอเนื่องดังกลาว
ผลจากการดําเนินงานโดยอาศัย การมีสวนรวมของชุม ชนทองถิ่น โดยการสงเสริมศักยภาพของชุมชนใหสามารถ
ชวยเหลือตัวเองและรวมมือกันดําเนินงาน โดยไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการจากหนวยราชการหรือองคกรอาสาสมัคร
หรือมูลนิธิ ฯ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมในการแกไขปญหาในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ที่ประสบกับปญหา
ในเรื่องความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนทองถิ่น …จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะถอด
บทเรียนเกี่ยวกับบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและทองถิ่นในอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน วามีกระบวนการอยางไร มีรูปแบบการจัดการอยางไร ที่ทําใหเกิดความเหมาะสมกับ การดําเนินงานของ เพื่อการ
พัฒนาสังคมและชุมชนใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน ฯ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อศึกษากระบวนการมีสวนรวมตลอดจนศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
วิธีการศึกษา
1. แนวทางการศึกษาการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการแสวงหาความรูโดยการพิจารณา
ปรากฏการณ สั ง คมจากสภาพแวดล อมและข อมู ล ด านความรู สึ กนึกคิ ด ความหมาย ค านิ ย มหรื ออุด มการณ ของบุ ค คลใน
การศึ กษาติดตามระยะยาว ใชการสังเกตแบบมี สวนร วมและการสัม ภาษณอยางไม เปนทางการเปนวิธีการหลักในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล และเนนการวิเคราะหขอมูล
2. สถานที่ดําเนินการวิจัย บานปาคาสุขใจ หมูที่ 5 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
3. ประชากรคือประชาชนในหมูบานปาคาสุขใจมีจํานวนทั้งหมด 123 ครอบครัว โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก
จํานวน 30 ครอบครัวจากผูที่ทําหนาที่หัวหนาครอบครัว เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด
4. เครื่ องมื อที่ใ ชในการวิจัย โดยมีการศึ กษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข อง ตลอดจนลงพื้ นที่ไ ปสํารวจพื้นที่
เปาหมายเพื่อหาขอมูลตาง ๆ โดยใชวิธีการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของรายบุคคล เพื่อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในประเด็นการวิจัย
5. วิธีการรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับ บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษ และใชการถอดบทเรียนจากการดําเนินงานตามบทบาทของมูลนิธิ ฯ โดย การ
สัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม และการเขารวมกิจกรรมและและบันทึ ก
ปรากฏการณตาง ๆ การสัมภาษณ (Interview) โดยสัมภาษณเจาะลึก โดยการสุมตัวอยางประชากรในชุมชน ครัวเรือนจํานวน
30 ครัวเรือน การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory Observation) ในขณะที่ไดดําเนินกิจกรรมการวิจัยทั้งการ
สั ม ภาษณ และได มี การบั น ทึ ก กระบวนการไปพร อ มๆกั น การสั ง เกตการณ แ บบไม มี ส วนร ว ม (Non-Participatory
Observation) แลวจัดทําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่เกี่ยวของมารวบรวมจัดระบบขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และนํามา
วิเคราะหขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล อยู
ตลอดเวลา ซึ่งมีการตรวจสอบขอมูลที่สมบูรณและวิเคราะหโดยแยกแยะขอมูลออกเปนหมวดหมู แบบสัมภาษณ การสังเกต
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแบบอุปนัย ( Analytic induction) ถึงบทบาทของ “ มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา”กับ
กลุมประชากรในชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง จังหวัด เชียงราย
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7. ขอบเขตการวิจัย ไดมีการกําหนดไว 4 ดานคือ 1 ขอบเขตดานพื้นที่ เปนการศึกษาในพื้นที่ขอบเขตในพื้นที่ บาน
ปาคาสุขใจ หมูท ี่ 5 ตําบล แมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง จังหวัด เชียงราย 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานเนื้อหาจะ
ทําการศึกษา 2 ประเด็น ไดแก การถอดบทเรียนโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บานปาคาสุขใจฯ ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน และการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบานปาคาสุขใจ ฯ เพื่อ
หารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน 3. ขอบเขตดานประชากร โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการสัมภาษณสํารวจ
ขอมูลจากชาวบาน หมูบานปาคาสุขใจ ฯ จํานวน 30 ครัวเรือน ถึงบทบาทของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ตอการ
เสริมสรางศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวมและเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนบานปาคาสุขใจ ฯ ในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ4. ขอบเขตดานระยะเวลา การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลาทําการศึกษาประมาณ 6 เดือน
สรุปผลการศึกษาวิจัย
บทบาทการพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน การเกิดขึ้นของมูลนิธิพัฒ นา
ชุมชนและเขตภูเขาและบทบาทการพัฒนาที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนบทบาทภายใตจุด ยืนความ
เปนนักพั ฒนาของมูลนิ ธิพัฒ นาชุ มชนและเขตภูเขา และผลกระทบที่เกิ ดขึ้น รวมไปถึงข อจํากัดของบทบาทการพัฒ นา ใน 2
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 บทบาทการพัฒนาการศึกษา และประเด็นที่ 2 บทบาทการพัฒนาชนบาทในกระแสโลกาภิวัฒน ดังนี้
1. บทบาทการพัฒนาการศึกษา ชวงทศวรรษที่ผานมา แมภาครัฐจะมีนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต หรือการนําภูมิ
ปญ ญาทองถิ่นเข ามาในหลั กสู ต รการเรี ย นการสอน เพื่อใหเ ด็กนักเรีย นไดเ กิ ดการเรีย นรู ที่ส อดคลองกั บ บริ บ ททองถิ่น และ
สามารถนําไปใช ในการดํ าเนิ นชี วิตอย างต อเนื่ อง แต ด วยเหตุ ที่ กระแสหลักของการศึ กษายัง อยูภ ายใต วาทกรรมการพั ฒ นา
สมัยใหมที่มุงใหการศึกษารองรับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจโดยการสรางและกาพัฒนาเยาวชนเพื่อปอนใหกับภาคธุรกิจเอกชนในอัน
ที่จะเสริมสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน หรือเพื่อทํางานในภาครัฐ หนวยงาน องคกรตางๆ ทีเปนการ
เกื้อหนุน อํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจเอกชน ทําใหเด็กไดเรียนรูในหลักสูตรเหมือนกันทั้งประเทศ และเนนทักษะวิชาการ
เปนหลัก ในขณะเดียวกัน วาทกรรมกระแสหลักขางตนไดเบียดขับลดทอนคุณคาของความรู ความเชื่อ ภูมิปญญา วัฒนธรรม
และระบบการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นซึ่งใชในการทํามาหากินและดํารงชีวิตใหอยูในสถานะที่ดอยกวา บริบทที่ภาครัฐยังเปนผู
ครองอํานาจนําในการสรางและผลิตซ้ําวาทกรรมการพัฒนานี้ สงผลใหชุมชนทองถิ่นไมอาจเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ให มี ความยืด หยุ น หลากหลายสอดคล องกั บ ปญ หา ความต องการ ศักยภาพและบริ บทที่ แ ตกต างในแตล ะพื้ นที่ ใ นลักษณะ
เชื่อมโยงคูขนานไปกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาภาคบังคับ แมจะมีความพยายามของกลุมการศึกษาทางเลือกที่นําเสนอ
การศึกษาทางเลือกขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับองคความรูในการดํารงชีวิต แตก็ยังไมสามารถชวงชิงพื้นที่ในการนิยามความหมาย หรือ
สรางวาทกรรมการพัฒนาการศึกษาใหมขึ้นมาตอบโตวาทกรรมหลักได ทามกลางขอจํากัดของระบบศึกษาขางตนไดมีกลุมองคกร
พัฒนาเอกชนที่เขามาเติมเต็มในรูปของทํางานสนับสนุนการศึกษาของหนวยงานภาครัฐ ดังกรณีของมูลนิธิพัฒนาชุม ชนและเขต
ภูเขา ซึ่งเขาไปจัดการศึกษาในการใหความรูดานภาษาไทยใหกับกลุมชาติพันธุในพื้นที่ชายแดนหางไกลที่ภาครัฐยังไมสามารถ
เขาถึง ในชวงป พ.ศ. 2529-2534 ภายใตการสนับ สนุ นของศู นย การศึกษานอกโรงเรีย น จังหวัด เชี ยงราย โดยมูลนิ ธิฯ ไดใ ช
หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงรายเปนหลัก รวมกับออกแบบจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของชุมชน เชน การจัดการเรียนการสอนภาคกลางวันแกเด็กและเยาวชน สวนภาคกลางคืน ซึ่งเปนชวงวางเวนจาการ
ทํางาน ทางมูลนิธิฯ ไดจัดการศึกษาใหแกผูใหญ โดยใชสื่อและวิธีการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกั บการดําเนินชีวิตของชาวบาน
รวมไปถึงการสอดแทรกการเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนใหแกเด็กและเยาวชนควบคูไปดวย
จุดเดนของการดําเนินการ เปนการที่โรงเรียนและมูลนิธิฯไดเปดพื้นที่ใหผูปกครองปราชญชาวบาน ผูนําศาสนาและผูนํา
ชนเผาไดมีโอกาสเขามาทํากิจกรรมรวมกับเด็ก ถายทอดเรื่องราว วิถีวัฒนธรรม อันเปนการเสริมความเขมแข็งใหกับกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมของชุมชนชาติพันธุที่เริ่มออนลาจากการปะทะประสานจากวัฒนธรรมตางชาติผานสื่อโลกาภิวัตนรวมทั้งการ
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ออกแบบโปรแกรมคายการเรียนรูทักษะชีวิตที่เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการ
ดํารงชีวิตในสังคมตอไป ไดแก การเรียนรูทักษะการกลาแสดงออก การสรางปฎิสัมพันธเพื่ออยูรวมกับผูอื่น การเปนผูนํา รูจักคิด
วิเคราะห หาเหตุผลและจัดการปญหา การนําคุณธรรม จริยธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน การรูเทาทันและการปกปองตนเองจาก
การถูกลวงละเมิด เชน การลวงละเมิดทางรางกายละเมิดสิทธิในดานตางๆ รวมถึงการเรียนรูปญหาในชุมชนที่เชื่อมโยงกับวิถีการ
ดํารงชีวิต ดังเชนการนําเด็กเรียนรูในสถานที่จริงในหมูบานเพื่อรับรูปญหาการขาดแคลนน้ําจากการตัดไมในปาชุมชน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขายังไดเชื่อมโยงกับการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจั ด
กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพครูเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กชาติพันธุ ผลกระทบที่เกิด ขึ้นชวยใหเด็ก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนภาษาไทยดีขึ้นจนผานเกณฑมาตรฐานระดับประเทศ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)) มีความเปนผูนํา กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค รูจักแกปญหาดวยตนเอง ชวยเหลือ
ตนเองไดดี ขึ้น มี ปฎิ สัม พันธกับคนรอบขางดี ขึ้นโดยเฉพาะความรู สึกผูกพันกับ ครอบครั วและคนในชุม ชน รู จักการวางตัวได
เหมาะสมกับกาลเทศะ เคารพผูใหญ รวมทั้งมีความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมความเปนชาติพันธุตองการสืบทอดวัฒ นธรรมที่ดี
งามของตนไว เด็กนักเรียนบางคนเมื่อจบจากโรงเรียนไดประกอบอาชีพ ตามที่ไดเรียนรูจากโรงเรีย นดวย เชน ประกอบอาชีพ
รับจางในรานทําอิฐบลอค ชวยงานทางบานทําการเกษตร เปนตน การออกแบบการเรียนรูรวมกันของทุกภาคสวนขางตน เปน
การเตรียมความพรอมเด็กใหกับครอบครัว ชุมชนในลักษณะของการตอยอดความรูจากฐานรากขององคความรูและวัฒนธรรม
ของตนโดยการใชประโยชนจากวัฒนธรรมชาติพันธุซึ่งเปนวัฒนธรรมทองถิ่นเสริมวัฒนธรรมความเปนไทยที่เปนวัฒนธรรมกลางที่
เปนทางการ ชวยใหความรูทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบความรูในทองถิ่น และระบบความรูในโรงเรียนโดยเฉพาะความที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมไทยที่เปนวัฒนธรรมแกนกลางของประเทศสามารถสอดประสานบูรณาการกันอยางลงตัว ประการสําคัญเปนการเปด
พื้นที่ใหความรูในมิติทองถิ่นไดรับการยอมรับอยางเสมอภาคเทาเทียมกับความรูในมิติวิทยาศาสตรดวย และยังเปนการตอบโจทย
ดานความมั่นคงของชาติไดอีกดวยจากการที่เด็กซึ่งผานกระบวนการเรียนรูเกิดจิตสํานึกที่หลอมรวมความเปนชาติพันธุและความ
เปนคนไทยเกิดความผูกพันรูจักบุญคุณของทองถิ่นบานเกิด รวมไปถึงการมีปฎิสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางเด็กนักเรียนตางชนเผา ตาง
วัฒนธรรมในโรงเรียน จึงเปนความมั่งคงในรูปแบบใหมบนพื้นฐานของความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน
ความรู 2 ระบบข างตน หากไดรั บการสนั บสนุ นใหมี ควบคู กันไปอย างต อเนื่อง จะชวยเปนการปองกั นเบื้องต นต อ
อิทธิพลขงวัฒนธรรมตางชาติที่หลั่งไหลเขามาไดอักทางและเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่จะตามมาในอนาคตอันใกลดั งกรณีข องการเปด ประชาคมอาเซี ยน ดั งเช น การนํ ากระบวนการเรีย นรู ขางต นไป
ประยุกตใชกับการจัดการการศึกษาสําหรับเยาวชนและแรงงานตางชาติ เปนตน นอกจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาแลว
ยั ง มี โ ครงการที่ ดํ าเนิ น งานในลั ก ษณะคล ายคลึ ง กั นคื อ โครงการพั ฒ นาเยาวชนต นแบบเติ ม ความหวั ง สู สั ง คม (Harapan
Kampong) ที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันคีนันเอเชีย2 แมมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จะเริ่มสรางวาทกรรมการเรียนรู
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อฟนคืนความรูทองถิ่น ซึ่งเปนความรูในวิถีการดํารงชีวิตที่ถูกเก็บ กด ปดกั้นไว โดยนํามา
บูรณาการกับความรูสมัยใหมเพื่อใหเยาวชนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปจจุบัน แตดวยขอจํากัด ที่ไมอาจขยายภาค
ปฎิบัติการของวาทกรรมผานสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐในเชิงนโยบาย เชนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที ของการ
จัดการความรูระหวางหนวยงาน องคกรประชาสังคม และสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อใหเห็นรูปธรรมจากพื้นที่ปฎิบัติจริง ซึ่ง
ขอจํากัดของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขานี้ สวนหนึ่งเกิดจากสาเหตุดานแหลงทุนตางประเทศที่ยุติการสนับสนุนทุน หรือลด
2

.เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรของประเทศไทย โดยรวมดําเนินงานกับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชน และคนในชุมชน ไดมีชองทางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีการทํากิจกรรมที่
สถาบันคีนันแหงเอเชีย เปนองคกรอิสระที่จดทะเบียนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2539 และดําเนินภารกิจตอเนื่องจากโครงการรวมมือดานการ
พัฒนาสหรัฐอเมริกา-ไทย โดยใหองคกรความรูและสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุงเนนในดานผลลัพธในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เชื่อมโยงครู นักเรียน และผูนําชุมชน
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การใหทุน ทําใหตองขวนขวายแสวงหาทุนเพื่อดําเนินโครงการอื่นตอไปเพื่อความมั่นคงขององคกร สงผลใหการทดลองปฎิบัติการ
ครั้งนี้ไมสามารถยกระดับจนเกิดการตกผลึกความรูกลายเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอการปฎิรูปการศึกษา ในภาพรวมเพื่อผลักดัน
ใหเปนจริงในทางปฎิบัติตอไป
2. บทบาทการพัฒ นาชนบท มูล นิธิพัฒ นาชุม ชนและเขตภูเขาซึ่งผูกอตั้ง คื อ นางเตือนใจ ดีเทศน ได เคยเขารวม
โครงการบัณฑิตอาสาสมัครของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ผูกอตั้ง
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ซึ่งถือเปนองคกรพัฒนาเอกชนระดับชาติที่ทํางานเชิงพั ฒนาแหงแรกใน
ประเทศไทย ทําใหนางเตือนใจ ดีเทศน ไดซึมซับแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมที่ยึดหลักการทํางานรวมกับประชาชน (work
with) ในรูปของการ “ไปสู อยูดวย ชวยคิด จิตประสาน” โดยการเขาหาชาวบานในชนบท อยูอาศัยคลุกคลีกับชาวบาน รวมคิด
และประสาน ใหเกิดโครงการพัฒนาในหมูบาน และนํามาเปนแนวทางในการทํางานพัฒนาชนบทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ดวยเหตุนี้ โครงการพัฒนาที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาดําเนินการจึงเริ่มจากปญหาความตองการของประชาชน
ตามที่ไ ด รั บรู จากการอยู ร วมกั บ ชุม ชน ดั ง โครงการการศึ กษาเพื่อ ชุ ม ชนในเขตภูเ ขาที่เ กิ ดขึ้ นเพื่อตอบสนองความต องการรู
ภาษาไทยของกลุมชาติพันธุตามนโยบายความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ที่ภาครัฐไมสามารถเขาถึง ผลจากการจัดการศึกษา ชวยใหเกิด
หนอออนของการพัฒนาปอนสูการเมือง การปกครองทองถิ่นโดยเขาไปเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหา พัฒนา
ทองถิ่น ไดแก การเขาไปเปนผูนําชุมชน ผูบริหารหรือสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิกสภาจังหวัด ภายหลังที่
มูลนิธิฯไดปรับเปลี่ยนบทบาทโดยทํางานเชื่อมโยงกับปญหาดานอื่นในชุมชนมากขึ้น ไดแก ป ญหาดานสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
ปญหาหนี้สินปญหาดานสิทธิชุมชนเกี่ยวกับที่ดิ นทํากิน ปญ หาดานสิท ธิสถานะบุค คล ปญหาเด็กไรรากวัฒนธรรมจากอิทธิ พ ล
วัฒนธรรมตางชาติประกอบกับการที่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทไดมากเทาที่ควร และ
ปญหาคามนุษยเปนตน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา เกิดการพัฒนาทั้งองคาพยพอยางประสานสอดคลองและเปนองครวม
ซึ่งชวยใหชาวบานรูจักทําการเกษตรอยางยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดการรวมกลุมของชาวบานจัดตั้งสหกรณออม
ทรัพยเพื่อแกปญหาหนี้สิน ชาวบานไรรัฐไรสัญชาติไดรับสถานะบุคคลและสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการฟนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ
บทบาทการพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชนในฐานะ “นักพัฒนา” ที่ทํางานรวมกับชาวบานนี้ จากการถอดบทเรียนการ
พัฒนาเอกชนดวยกันเอง พบวาบางครั้งไดกาวล้ําไปในลักษณะของการทํางานเพื่อชาวบาน (work for) ในรูปของการสงเคราะห
หรือกระทําใหโดยไมไดเกิดจากความตองการของชาวบานก็มี ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น ดังกรณีการสนับสนุน
การจัดการที่ดิน อยางยั่งยืนของมูลนิธิพัฒ นาชุมชนและเขตภูเ ขาโดยหวังที่จะบรรเทาปญหาความเดือดรอนของชาวบานจาก
ความกลัวถูกจับกุมโดยเจาหนาที่รัฐจากนโยบายกําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และเขตอนุรักษพันธุสัตวปาในกรณีที่ยังคงอาศัยหรือ
ทํามาหากินในที่ดินทํากินดั้งเดิม ทําใหมูลนิธิฯจําเปนไดสนับสนุนใหชาวบานรูจักจัดการใชประโยชนจากที่ดินอยางเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และดูแลอนุรักษปาใหสามารถอยูรวมกับปาได เพื่อเปนที่ยอมรับไววางใจของภาครัฐและเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
กัน ผลพวงของการชวยเหลือสงเคราะหไดสงผลใหชาวบานเกิดความรูสึกพึ่งพา รอคอยความชวยเหลือจากภายนอกตามมาดวย
เชนกัน บทเรียนดังกลาว นํามาซึ่งการปรับตัว ปรับบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกรซึ่ งรวมถึงมูลนิธิพัฒนาชุมชน
และเขตภูเขาดวย โดยไดปรับเปลี่ยนบทบาทจาการเปน “นักพัฒนา” ที่ทํางานคลุกคลีลงลึกในกิจกรรมการพัฒนาควบคูไปกับ
ชุมชน มาเปนการสรางการเรียนรูโดยใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และใชยุทธศาสตร
เครือขายในการสนับสนุนการสรางเครือขายขามชุมชน การคนหาและพัฒนาแกนนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูผานกระบวนการ
ศึกษาดู งาน การแลกเปลี่ ยนเรีย นรูป ระสบการณ การพัฒ นาและการจั ดการป ญหาของแต ละพื้ นที่ ซึ่ ง ชวยให ชุม ชนสามารถ
แสวงหาวิธีการจัดการปญหา พัฒนาชุมชนดวยตงเองอยางสอดคลองกับบริบทดวยทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่มีในทองถิ่น
3. บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในมิติการจัดการตนเอง ภายใตสถานการณปญหาในปจจุบันและในอนาคตซึ่งมี
ความซับซอนมากขึ้น และเกี่ยวของกับปจจัย เงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังเชน ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอัน
เปนผลจากเกษตรเคมีซึ่งเชื่อมโยงกับเกษตรพันธะสัญญา หรือจากผลกระทบจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ บทบาท
การพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชน นอกจากมีแนวโนมของทิศทางการพัฒนาเปนไปในลักษณะที่เขาไปทํางานอยางมีสวนรวมกับ
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ภาครัฐทั้ งภายในและตางประเทศที่ เกี่ ยวของซึ่ งอยูในมิติภายนอกชุมชนมากขึ้ นแลวการเขาไปมีสวนรวมในการสนับ สนุนการ
พัฒ นาเพื่ อให ชุ ม ชนจั ดการตนเอง อั นเป นการพึ่ ง ตนเองในการแก ไ ขป ญหาจากมิ ติภ ายในชุ มชน จึ ง เปนอี กแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในอนาคตเพื่อสนับสนุนการแกปญหาในพื้น ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยถอด
บทเรียนจากรูปธรรมการศึกษาบทบาทการพัฒนาในประเด็นสิ่งแวดลอมของเครือขายอนุรักษฯที่สนับสนุนใหชุมชนบ านมวงชุม
ตําบลครึ่ง จังหวัดเชียงรายสามารถจัดการตนเองในดานทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
4.บทบาทพัฒนาในมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่สะทอนผลพวงของการสนับสนุนการพัฒนาขององคกรพัฒนา
เอกชนทั้ งสามองคกรในแงของการเหนี่ยวนําใหเกิ ดการเปลี่ยนแปลงให ผูมีส วนไดสวนเสี ยและสิ่ง แวดลอมทั้ งในดานการเพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดการตนเองเพื่อแกไขปญหาในชุมชนทั้งปญหาการศึกษาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดานปฏิสัมพันธระหวางกันโดย
เขาหา ดูแล เอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น ดานความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาและการดูแล
สุขภาพที่มีคุณภาพ ดานความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางการศึกษาและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
ดานความยั่งยืนของระบบนิเวศสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการดูแลสุขภาพโดยชุมชนนี้
สอดคลองกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ที่เสนอวา แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนมุงใหเกิดการพัฒนามนุษย
บทสรุป
จากผลการวิจัยพบวาบทบาทการพัฒ นาของมูลนิธิพั ฒนาชุม ชนและเขตภูเ ขาตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึ งปจจุบั น การ
เกิดขึ้ นของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภู เขาและบทบาทการพั ฒนาที่ ผานมาได สะทอนใหเ ห็นพัฒ นาการของการปรับเปลี่ย น
บทบาทภายใตจุดยืนความเปนนักพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงขอจํากัดของ
บทบาทการพัฒนาในบทบาทการพัฒนาการศึกษา และในบทบาทการพัฒนาชนบาทในกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาดําเนินการเริ่มจากปญหาความตองการของประชาชนตามที่ไดรับรูจากการอยูรวมกับชุมชน
ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยเขาไปเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหา พัฒนาทองถิ่น การเขา
ไปเปนผูประสาน ผูนําชุมชน ผูบริหารหรือสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิกสภาจังหวัด ตลอดจนปรับเปลี่ยน
บทบาทโดยทํางานเชื่อมโยงกับปญหาดานอื่นในชุมชนมากขึ้น ไดแก ปญหาดานสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปญหาหนี้สินปญหาดาน
สิทธิชุมชนเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ปญหาดานสิทธิสถานะบุคคล ปญหาเด็กไรรากวัฒนธรรมจากอิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติประกอบ
กับการที่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทไดมากเทาที่ ควร และปญหาคามนุษยเปนตน ทั้งนี้
เพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา เกิดการพัฒนาทั้งองคาพยพอยางประสานสอดคลองและเปนองครวมซึ่งชวยใหชาวบาน เกิดการ
รวมกลุมของชาวบานในการแกไขปญหาตางๆ อาทิ การจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อแกปญหาหนี้สิน ชาวบานไร รัฐไรสัญชาติ
ไดรับสถานะบุคคลและสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการฟนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึ กษาบทบาทการดําเนินงานขององคกรพัฒ นาเอกชนในตางประเทศเพื่อศึกษาการดํ าเนิ นงานในการหา
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จในการเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหา พัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน
กิติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” และชาวบานชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลอง
นอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ทานอาจารยเตือนใจ ดีเทศน (ครูแดง) ทานศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. อําไพ สุจริตกุล
ทานอาจารย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยาสูง ไว ณ โอกาส นี้ และใครขอขอบพระคุณ คุณ
จุฑามาศ ราชประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควาแนะนํา
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ในการคนควา ขอมูล ตลอดจนความรูในดานตาง ๆ ดวยปรั ชญาที่มุ งมั่นเพื่อสรางความสัมพันธที่เกื้ อกูลระหวางมนุษย กั บ
ธรรมชาติ ในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน อยูพอดี กินพอดีบนพื้นที่สูง
เอกสารอางอิง
โกวิทย พวงงาม.( 2553). ประชาคมทองถิ่น สยามรัฐสัปดาหวิจารย บับที่ 2 วันศุกรที่ 1-วันพฤหัสที่ 7 ตุลาคม 2553
โกวิทย พวงงาม. ( 2556) . หนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
ขนบพันธุ ตั้งมณี.( 2536). การจัดการผลิตภัณฑสําหรับองคการที่ไมหวังกําไร ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑและราคา. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชัชวาล ทองดีเลิศ. (2543). บันทึกลับ NGOs : กําเนิดและพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ. เชียงใหม :
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ(กป.อพช.เหนือ)
นิธิ เอียวศรีวงศ .(2542 ). : รายการลานบานลานเมือง ชอง 9 กรกฎาคม 2542
ภูมิธรรม เวชยชัย. (2524). องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย สถานภาพ บทบาทและปญหา ใน “พัฒนาสังคม” คมสัน
หุตะแพทย ( บรรณาธิการ)
รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสแผนปฏิรูปวาระปฏิรูป
ที่ 28 : ระบบเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็ง เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง (รอบ 2)
สมพร เทพสิทธา. (2547). บทบาทขององคการเอกชนในยุคโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร : สภาศูนยประสานงาน
ภาคเอกชนแหงชาติ.
สัญญา สัญญาวิวัฒน. (2543). ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
อนุช อาภาภิรมย. (2542).: รายงานฉบับที่ 2 ประมวล วิเคราะห สังเคราะห สถานการณและแนวโนมประเทศไทย เมษายน มิถุนายน 2542 กรุงเทพฯ : โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
อานันท กาญจนพันธ .(2537). อางถึงใน ราณี หัสสรังสี (2537) "สถานการณปจจุบันกับองคการพัฒนาเอกชนไทย" ใน
องคการพัฒนาเอกชนในชวงเปลี่ยนยุคสมัย. เอกสารประกอบการประชุมความรวมมือองคกรการพัฒนาเอกชน
ยุโรป-ไทย, 24-26 พฤศจิกายน 2537.
อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ. (2552). สิทธิมนุษยชน.บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด.พิมพครั้งที่ 3.
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การพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพือ่ การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Development of the accounting for household lifestyle. Along the sufficiency
of ethnic Lao Krang. Huai Duan District, Nakhon Pathom Province
สมใจ เภาดวง
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
somjai.parn@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนีเ้ ปนการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมชาติพันธุ
ลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
องคความรูและสภาพปจจุบันของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2) พัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน และ 3) การจัดทํา
ฐานขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือน กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ที่มีความสนใจและผูที่จัดทําบัญชีครัวเรือนอยูเดิม คือ ผูนําชุมชน
ชาวบาน คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ปราชญชาวบาน ครู นักเรียน รวมจํานวน 54 คน เครื่องมือ
ที่ใช ไดแก เอกสารประกอบการอบรม สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย เอกสารรวบรวมขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนประจําเดือน
และประจําป แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถามความคิดเห็น
ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน ในภาพรวมทั่วไป มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามความสมัครใจ
มีแกนนํา คือ อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล ปจจุบันมีผูจัดทําอยางตอเนื่องจํานวน 54 ราย รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ประกอบดวย 1) ทะเบียนสมาชิกบัญชีครัวเรือน 2) สมุ ดบัญชีรับ-จายรายวัน 3) ใบแสดงรายรับ-รายจาย ประจําเดือน
4) ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของสมาชิก 5) ใบรายงานบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู ตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีการพัฒนาขึ้น พบวามีทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมเปนไปในทางที่ดี และพบวาระดับความคิดเห็น
ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก รูปแบบในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใชอยูในปจจุบันมีความยุงยากนอย ซึ่งถือวาดี
มีความรูความเขาใจในรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3. ผลการจัดทําฐานขอมูล พบวาไดวิธีการ
ดําเนินงานในการจัดเก็บฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอรมีความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและเกิดความรวดเร็วในการคํานวณ
รายรับ-รายจายของคนในชุมชนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
คําสําคัญ: รูปแบบ การทําบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This research has the object to develop a model for household accounts following the selfsufficient economy of Lao Krang ethnics, Huai Duan District, amphoe Dontoom, Nakhon Pathom Province.
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This practical collaborating research has purpose to study the knowledge and currently of the form of
household accounts, to develop a model of household accounts and to create the database of household
accounts. The sample-specific (Purposive Sampling) is who are interested and who are prepared household
accounts recently is a community leader, villager, village committee, Sub-district administration organization,
developer, philosopher, teacher, student, total 54 people. The tools used in this research are: documents
for seminar document, income-expenses book. Moreover, documents which gather information for the
preparation of monthly and annual household account. In depth interview, the interview form and
questionnaire.
The results showed that. 1. The overall current state of the household accounts processing model
is based on a voluntary basis, with the leader, teacher Boonjuang Pakankul. Now, 54 peoples are doing.
The format of the accounting model consists of 1) household account register. 2) Note of monthly income
and outcome of household family. 3) a summary of income and outcome monthly 4) monthly summary
of the household account. 5) monthly household account report of Huai Duan District, Nakhon Pathom
Province. 2. The effective of the developed household following the self-sufficient economy test which is
increasing found that, the overall attitude about household accounting is in a good way. and is found
that the reviews for the preparation of household accounts at a good level. Moreover, The household
accounting model is simply to understand. 3. The result of the database of household accounts found
that using the database on a computer is convenient to storage and quick to calculation of income expenses of the community to be used in the preparation of accounting management.
Keywords: model, the household accounts, sufficient economy
1. บทนํา
สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ใหศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของตําบลตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม เปนเวลา 3 ป ปละ 20 ตําบล ภายใต
โครงการนครปฐม : นครแหงความผาสุ กทุกชุมชนทองถิ่น โดยใชเ ครื่องมือประเมินชุมชนชาติพันธุวรรณนาแบบเร งดวน
(RECAP) วัตถุประสงคโดยรวม คือ การใชศักยภาพและทุนทางสังคมมาพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู และเปาหมาย
ปลายทาง คือ การเปนตําบลสุขภาวะที่ทองถิ่นสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง ในการนี้ ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม
เปนตําบลหนึ่งในโครงการดังกลาว มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประชากร
เกือบทั้งหมดเปนเชื้อสายลาวครั่ง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต.หวยดวน, 2555-2556) นายบุญเรือง ปาแสนกุล อดีต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาดซึ่งเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนําคนสําคัญในการพลิกฟนความเปนลาวครั่งของชุมชนแหงนี้
ไดเลาวา “…ยังคงมีวัฒนธรรม เปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อตาง ๆ ที่ถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมา...”
อย างไรก็ ต ามแม จะเป นชาติ พั นธุ เ ดี ย วกั นเกื อบทั้ ง ตํ าบล แต เ มื่ อวิ ถี โ ลกเปลี่ ย นแปลงไปทํ าให เกิ ดป ญหาที่ สํ าคั ญ
2 ประการ ไดแก 1) เกิดการแตกแยกกันจากการปกครองสวนทองถิ่น และ 2) วัฒนธรรมกําลังถูกลืมเลือนไป ตั้งแตป พ.ศ. 2550
เปนตนมา ชาวชุมชนเริ่มตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงรวมแรงรวมใจกันโดยมีแกนนําชุมชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น
และชาวชุมชนชวยกันวิเคราะหปญหาหาทางแกปญหาด วยวิธีที่เปนกัลยาณมิตร และในที่สุดจึงได หลักการที่ชาญฉลาดในการ
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แกปญหาทั้ง 2 ขอ ไดแก “ลดความแตกแยกดวยวัฒนธรรม” นายเสถียร พุมพยอม อดีต วิศวกรระดับ 10 การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ไดกลับคืนสูถิ่นกําเนิดและเปนแกนนําคนสําคัญอีกทานหนึ่งเลาวา “…คนเราเมื่อมารวมพิธีตาง ๆ ที่เปนประเพณี
ของพวกเราเอง ชวยกันทําผืนธง คันธง แลวก็ไปแหธงดวยกัน 3 วัน 3 คืน ทําแกงผําใบยานาง อาหารพื้นบานของพวกเรา กินขาว
ดวยกัน มีความเปนพี่ ปา นา อา ตอกัน แลวจะทะเลาะเบาะแวง ฆาฟนกันไดลงคอเชียวหรือ ในเมื่อเราก็เปนชาวลาวครั่งดวยกัน
...” ในป พ.ศ. 2553 จึ ง ได ร ว มกั นจั ด ตั้ ง กลุ ม อนุ รั ก ษ ป ระเพณี วั ฒ นธรรมชาวไทยเชื้ อ สายลาวครั่ ง มี นายบุ ญ เรื อ ง
ปาแสนกุล เปนประธานกลุมโรงเรียนวัดกงลาดเปนแหลงเรียนรู คณะกรรมการมาจากทุกหมูบาน (7 หมู) รวมกันจัดทําทําเนียบ
ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนํามาใชเปนกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซึ่งอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เพื่อมุงสูการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมี
ภูมิคุมกันเพื่อความเปนอยูทีดีมีสุข เปนปรัชญาชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก โดยเนนย้ําแนวทาง การแกไขการดําเนินชีวิต
เพื่อตองการใหประชาชนพึ่งตนเองชวยตัวเองใหมากที่สุด พยายามกอหนี้ใหนอยที่สุดและควรมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย
พอใจในสิ่งที่มีไมฟุมเฟอย ควรมีรายจายไมเกินรายรับที่ไดมา เพื่อใหรอดพนจากความยากจนและสามารถดํา รงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน นางละมัย ทํามาออง กรรมการกองทุนสวัสดิการวันละบาทและแกนนําคนสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ของคนในชุมชนแหงนี้ ไดเลาวา “…เริ่มทําบัญชีครัวเรือนตั้งแตป พ.ศ. 2538 หลังจากแตงงานกับสามีและสามีเปนผูหนึ่งที่
จัดทําบัญชีครัวเรือนเปนประจําและสอนใหตนจัดทํา เพื่อใหรูถึงรายรับรายจายภายในครอบครัวไมใหใชจา ยในสิ่งที่ฟุมเฟอย
และไมจําเปนมาจนถึงปจจุบัน คนในชุมชนก็มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเปนประจําประมาณ 50 กวาครัวเรือน ในสมุดบัญชี
รับ-จาย รายวัน ที่อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล เปนผูจัดทําใหเปนผูรวบรวมสรุปยอดรับ-จายของคนในชุมชนในแตละเดือนซึ่ง
ปจจุ บันเหลื อผู จัด ทําน อยลง เพราะไมรูวาจั ดทํ าไปทําไม ไม คอยมีเ วลา และยุง ยาก...” การที่ จะนําปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปทําประโยชนใหเกิดขึ้นสูชุมชน ควรเริ่มจากการสรางความตระหนักและความเขาใจใหแกชุมชนกอน แลวจึงนําไปสู
การปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มจากการทําบัญชีครัวเรือ น นําขอมูล จากการบันทึกบั ญชีครัวเรือนไป
กําหนดกิจกรรมลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางตอเนื่องและจริงจัง บันทึกจนเปนนิสัยซึ่งจะนําไปสูการบูรณาการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได (เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช ชัยปนชนะ, 2554, หนา 21.) การทําบัญชีรับจายเปนประจําทุกเดือนจะ
ทําใหรูสถานะการเงินของตนเองและครอบครัวชวยลดการใชจายที่เกินตัว คนทั่วไปควรทําบัญชีครัวเรือนเพื่อสร างภูมิคุมกัน
ดานการเงินของครอบครัว รวมทั้งควรปลูกฝงใหลูกหลานเปนคนรูจักพอประมาณ มีเหตุมีผลในการใชเงินและกลาววาการทํา
บัญ ชี รายรั บ – รายจ ายของตนเองหรือของครอบครัว (สุร ภี เหมวนิ ช , 2555, หน า 19) ได เสนอแนะและแนวทางการ
เสริ ม สร า งภู มิ ป ญ ญาทางบั ญ ชี สู ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต องมี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเช น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
สถาบันการศึกษาควรเขาไปจัดทําแผนการอบรมและสรางอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหคําแนะนําติดตามและคอยดูแลควบคุม
และการสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการปล อยสิ นเชื่ อหรื อการพิ จารณาอนุ มั ติใ ห สิ นเชื่อควรมีม าตรการเกี่ ย วกับ การส งเสริ ม ใหป ระชาชนทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือนอาจมีการพิจารณาใหสินเชื่อโดยแตละครอบครัวจะตองมีผลจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง เปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษรมาแสดงก อ นที่ จ ะมี ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ (สุ ภั ท รษร ทวี จั น ทร , 2554, หน า 7) การวางแผน
เพื่อพัฒนามี 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ มีกิจกรรมเพิ่มรายไดลดตนทุนการผลิตและลดคาใชจายในครัวเรือนผานรานคา
ชุมชน ดานสั งคม มีกิจกรรมสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครอบครัว และดานสิ่ง แวดลอม มีกิจกรรมกระตุนใหทํ า
ความสะอาดบริเวณบานและชุมชนทุกวันพระ สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดตนทุน (พัชฎาภรณ แสงทามาตย , 2556,
หนา 80-98)
จากผลงานวิจัย ที่ผานมาดังกล าว ผูวิจัยขอนํามาเปนกรอบแนวทางในการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจั ดทําบัญ ชี
ครัวเรื อนเพื่อการดํ าเนิ นชี วิต ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงของกลุ มชาติ พันธุ ลาวครั่งตํ าบลห วยด วน อํ าเภอดอนตูม จัง หวั ด
นครปฐม ซึ่งในปจจุบันที่ทําอยู พบปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือนนอยลง เพราะ
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ไมมีเวลาและยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดทํารวมทั้งยังไมเขาใจการนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางไร ผูวิจัย
จึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่มีอยูเดิม โดยนําอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเขาไป
มีสวนรวมในการจัดทําแผนการอบรมและสรางอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหคําแนะนํา ติดตาม ดูแล ควบคุมและการสง เสริม
ใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนของการจัดทําบัญชีครัวเรือนซึ่งเปนวิธีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรางฐานขอมูล การจัดทําบัญชีครัวเรือนของคนชุมชน ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และนํา
ผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน โดยรวมมือกับชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปขยายผล
ตอในตําบลอื่น ๆ ตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 ศึกษาองคความรูและสภาพปจจุบันของรูป แบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2.2 พัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ ง ตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2.3 จัด ทําฐานขอมูล การจัด ทําบัญ ชีครั วเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยงของชาติพันธุล าวครั่ ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
3. กรอบแนวคิด
สภาพป จ จุ บัน รู ป แบบการจั ด ทํ า บั ญ ชี
ครั ว เรื อ นเพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุมชาติพันธุ ลาว
ครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม
ปจจัยดานบุคคล
- เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน/รายไดเฉลี่ยตอเดือน/
ความรูความเขาใจการทําบัญชีครัวเรือน/
ปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- ภาระหนี้ สิน/ภาวการณอ อม/การดําเนิ น
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดการจัดทําบัญชีครัวเรือน
- บันทึกรายรับ (Revenue)
- บันทึกรายจาย (Expenditure)
- การคํานวณตนทุน (Cost)
- หลักการออม (Saving)

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ความพอประมาณ
- ความมีเหตุผล
- การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
- ใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจและการกระทํา

รูปแบบการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ทราบองคความรูและสภาพปจจุบันของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
4.2 ไดรูป แบบการจัดทําบัญชีครั วเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย งของชาติพันธุ ลาวครั่ ง ตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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4.3 ฐานขอมูลการจัด ทําบัญชี ครัวเรือนเพื่ อการดํ าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติ พันธุล าวครั่ง ตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
4.4 นําผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน โดยรวมมือกับชุมชน ผูน ําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ
นําไปขยายผลตอในตําบลอื่น ๆ ตอไป
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ องการพั ฒนารู ปแบบการจั ดทํ าบั ญชี ครั วเรือนเพื่ อการดําเนิ นชี วิต ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย งของกลุ ม
ชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) ดําเนินงานโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมยอย
และเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู ลงมือปฏิบัติตามหลั กวงจร P-D-C-A คือ การวางแผน
การทดลองปฏิบัติ วิเคราะห ประเมินผล และการปรับปรุงแกไข
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 7 หมู 889 ครัวเรือน 3,625 คนตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต.หวยดวน, 2555-2556) โดยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ที่มี ค วามสนใจและผู ที่มี การจั ดทํ าบัญ ชี ครั วเรื อนมาอย างต อเนื่องอยู เ ดิม ประกอบด วยผู นําชุ มชน ชาวบ าน
คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ปราชญชาวบาน ครู นักเรียน จํานวน 54 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารที่ใชประกอบการอบรม สมุดบัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือน เอกสาร
ในการรวบรวมขอมูลการจัดทํ าบั ญชีค รัวเรือนประจํ าเดือนและประจํ าป แบบสัม ภาษณ และแบบสอบถามความคิด เห็ น
ที่สรางขึ้นจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเครื่องมือดังกลาวไดรับการพิจารณาตรวจแกไขและผานการ
วิจารณจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน ทั้งนี้แบบสอบถามไดมีการวิเคราะหความเชื่อถือ (Reliability) ไดคาประสิทธิ์อัลฟา
(Coefficient Alpha) = 0.923 ซึ่งเปนคาที่สูงพอจึงสามารถนํามาใชในการศึกษาได
5.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีเพื่อทําความเขาใจในเรื่องการวิจัย : ผูวิจัยประสานงานและชี้แจงวัตถุประสงคเพื่อขอความรวมมือ
กับผู นําชุ มชน คณะกรรมการหมู บาน องคการบริหารส วนตํ าบล พัฒ นากร ชาวบาน ครู นั กเรี ยน ผูส นใจ และหน วยงาน
ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 พบผูนําชุมชน ตัวแทนชุนชน ปราชญชาวบาน : ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผูนําชุมชน ตัวแทนชุนชน ปราชญ
ชาวบานเรื่องวิธีการการจัดทําบัญชีครัวเรือน รูปแบบที่ใชในการจัดทํา รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการจัดทํ าบัญชีครัวเรือน
การนํ าไปใชป ระโยชน ในการดํ าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง เพื่ อศึ กษาองคค วามรู และสภาพป จจุ บันของรู ปแบบ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน ของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก
และการสนทนากลุมยอย
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนวารสารและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ : ทบทวนจากวารสารและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวบรวมจั ดเก็ บข อมู ล เพื่ อนํ ามาสร างเครื่ องมื อที่ ใ ชใ นการจั ดทํ าบัญ ชีค รั วเรือน รู ปแบบ และเครื่องมือแบบสอบถามหรื อ
แบบสัมภาษณในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ปญหาและอุปสรรคของการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยจัดเวทีประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็นรวมกัน ระหวางผูนําชุมชน
ตัวแทนชุม ชน ปราชญชาวบ าน หนวยงานที่ เกี่ย วข อง และที มผู วิจัย เพื่อวิเ คราะห SWOT จุด แข็ ง จุ ดอ อน โอกาส และ
อุปสรรค พรอมกับ ระดมความคิ ดในการหาแนวทางการสงเสริ มจุด แข็ ง แกไ ขจุ ดออน หาโอกาส หลี กเลี่ยงอุป สรรค และ
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วิเ คราะห ปจจั ยสู ค วามสํ าเร็ จของการจั ดทํ าบัญ ชี ครั วเรื อน โดยการมี สวนรวมของคนในชุ มชนเพื่ อเปนข อมู ล ในการสร าง
เครื่ องมือ และพั ฒ นารูป แบบการจั ด ทําบั ญ ชี ครั วเรื อนของกลุ ม ชาติพั นธุ ล าวครั่ ง ตําบลห วยด วน อํ าเภอดอนตู ม จั ง หวั ด
นครปฐม ที่เหมาะสมและใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชน : เพื่อสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนทีมผูวิจัยได
ดํ าเนิ นกิ จกรรมตามแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อให ค นในชุ ม ชนนํ ารู ป แบบการจั ด ทํ าบั ญ ชี ค รั วเรื อ นที่ ไ ด จากขั้ นตอนที่ 4 ไปใช
ใหเกิดประโยชน ดังนี้
ระยะที่ 1 นําอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเขาไปมีสวนรวมในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู
วิธีการจั ด ทําบั ญ ชีค รั วเรื อนตามรู ปแบบที่ไ ด พัฒ นาตามขั้ นตอนดัง กล าวข างต น พร อมแนะนํา การนํ าไปใช ป ระโยชน จาก
การจัดทําบัญชีครัวเรือนแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ปราชญชาวบาน ชาวบาน
ครู นักเรียนที่มีความสนใจ และผูที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาอยางตอเนื่องอยูเดิม โดนยึดหลักแนวคิ ดแนวคิดการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับ บันทึกรายจาย การคํานวณตนทุน หลักการออม เกิดการลดรายจาย เพิ่มรายได วิเคราะหปญหา
และอุปสรรคในระหวางการดําเนินชีวิตที่แทจริง และแนะแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะที่ 2 ออกติ ดตาม และประเมิ นผลการบั นทึ กบั ญชีค รัวเรื อนตามรู ปแบบจากระยะที่ 1 รวมทั้ง สัง เกตวิ ธี
การจัดทํ าบัญชีค รัวเรือน แลวทําการวิ เคราะหขอมูล ทั้งเชิง คุณภาพและเชิง ประมาณเพื่อทดสอบความแตกตางโดยใชสถิ ติ
Pair Sample t- test ในประเด็นตัวชี้วัดตามแนวคิดการจัดทําบัญชีครัวเรือน และแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุป
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใชเปนขอมูลเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ระยะที่ 3 คัดเลือกครัวเรือนตนแบบจากกลุมเปาหมายที่ใชคูมือ และที่มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบจาก
ระยะที่ 1 เปนประจําและนําแนวคิดการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
จริง พรอมมอบของที่ระลึกเพื่อเปนแรงจูงใจและนําเสนอรูปแบบตอผูนําชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขยายผลตอไป
ขั้นตอนที่ 6 จั ดเวที คื นความรูสู ชุ ม ชน : เพื่ อให ค นในชุ ม ชนตรวจสอบข อมู ล รู ปแบบการจั ด ทํ าบั ญ ชี ค รัวเรื อน
(แบบใหม) ให เปนไปอยางมีป ระสิทธิ ภาพและเหมาะสม พร อมจะนํ าไปใชใ นการจั ดทําบัญ ชีครั วเรื อนเพื่อการดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอไป และจัดทําฐานขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
5.4 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากเอกสารที่ใชประกอบการอบรม สมุดบัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือน เอกสารในการรวบรวมขอมูล
การจัดทําบัญชีครัวเรือนประจําเดือนและประจําป แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูล
ทั่วไปที่ได จากแบบสอบถามความคิด เห็น วิเ คราะหข อมูล เชิง ปริม าณโดยใชสถิ ติพื้นฐาน ได แก รอยละ คาเฉลี่ย และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สภาพปจจุบันรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งสิ้น 7 หมูมี 2 หมูไมมีผูจัดทําบัญชี
ครัวเรือน คือหมู 3 และ 5 สวนอีก 5 หมู มีผูจัดทําบัญชีครัวเรือนจํานวน 54 คน หมู.1 บานทุงผักกูด จํานวน 5 คน หมู.2
บานทุงผักกูด จํานวน 6 คน หมู.4 บานหวยดวน จํานวน 9 คน หมู.6 บานกงลาด จํานวน 27 คน และหมู.7 บานหวยดวน
จํานวน 7 คน หมูที่เขมแข็งและจัดทําอยางตอเนื่องคือหมู 6 ซึ่งมีนายบุญเรือง ปาแสนกุลเปนแกนนํา และเปนผูเก็บรวบรวม
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของแตละครัวเรือนหรือแตละคนเพื่อนํามาคํานวณรายรับรายจายทั้งตําบล หาคาเฉลี่ยในแตละเดือน
แตละปวามีการบริการการเงินกันเปนอยางไร รูปแบบที่ใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ไดแก 1. ทะเบียนสมาชิกบัญชีครัวเรือน
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2. สมุด บัญชีรับ -จายรายวัน 3. ใบแสดงรายรับ-รายจาย ประจํ าเดือน 4. ใบสรุป ผลการทําบัญ ชีครัวเรือน ประจํ าเดือน
ของสมาชิก 5. ใบรายงานบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู
ผลการวิจัย จากการจัดเวทีประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของคนในชุมชน
จุดแข็ง : กลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเปนชุมชนเขมแข็งในเรื่องการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนมายาวนานกวา 10 ปโดยมี นางละมัย ทํามาออง กรรมการกองทุนสวัสดิการวันละบาทและแกนนําคนสําคัญ
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของคนในชุมชนแหงนี้โดยเริ่มทําบัญชีครัวเรือนตั้งแตป พ.ศ. 2538 มาจนถึงปจจุบัน และอาจารย
บุญเรือง ปาแสนกุล เปนผูจัดทําสมุดบัญชีครัวเรือนใหสมาชิกมีความตั้งใจในการพัฒนาการทําบัญชีครัวเรือนของคนในชุมชน
อยางแทจริง
จุดออน : การบริหารจัดการทั่วไปของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนในปจจุบันอยูในสภาพที่ขาดคนจัดทําฐานขอมูล
และการแนะนําแนวทางที่ถูกตองในการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องการนําขอมูลที่ไดจัดทําไวกลับมาใชประโยชน
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารการเงินที่ถูกตองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โอกาส : สมาชิกผูจัดทําบัญชีครัวเรือนหากมีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ถูกตองและสามารถนํา
ขอมูลจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนไปกําหนดกิจกรรมลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางตอเนื่องและจริงจัง บันทึ กจนเปนนิสัย
ทั้ง หากได รับ ความร วมมื อจากผู นําชุ มชน องค การบริ ห ารส วนตําบลเขามามี บทบาท พลั กดั น และสนับ สนุ น ก็ จะนํ าไปสู
การบูรณาการตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
อุปสรรค : จํานวนสมาชิกนอยลง เพราะไมทราบวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดทําไปทําไมเพื่ออะไรไมคอยมีเวลา
และยุงยาก
ผลการวิจัย จากการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 1. ทะเบียนสมาชิกบัญชีครัวเรือน 2. สมุดรับ-จายบัญชี
รายวัน 3. ใบแสดงรายรับ-รายจาย ประจําเดือน 4. ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู 5. ใบรายงาน
บัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของกลุมสมาชิก แบบเดิมจัดทําดวยมือ รูปแบบใหมจัดพิมพดวยคอมพิวเตอรเพื่อจัดเก็บเปน
ฐานขอมูลและเพิ่มชองคงเหลือ เพิ่มสรุปรายรับ-รายจายครัวเรือนประจําป เพิ่มแบบแสดงการนําไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพิ่มสรุปรายรับ-รายจายบัญชีครัวเรือนประจําเดือน ประจําป เพิ่มรายงานบัญชีครัวเรือน
ประจําเดือน ประจําป
ผลการวิจัย จากการจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ การจัดทํ าบัญชี ครัวเรือนตามแนวคิด ของเศรษฐกิจพอเพีย ง
เพื่อสรางอาสาสมัคร ใหคําแนะนําติดตาม ดูแล ควบคุมและสงเสริมใหสมาชิก เห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน
โดยมีการพิจารณาใหรางวัลสมาชิกที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเดน ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 52 คน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนใหญเปนเพศหญิง ร อยละ 84.62 อายุ 50 ปขึ้นไปร อยละ 55.77 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 38.46 มีอาชีพตัวแทนกลุมอาชีพ จํานวน 32 คน คิดรอยละ 61.54 มีสถานภาพ
เปนหัวหนาครอบครัว จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 50 มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 55.77
มีรายไดตอเดือนของครอบครัวรายได ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 30.77 มีรายจายตอเดือนของ
ครอบครัว ต่ํากวา 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 25 เปนหนี้กับสถาบันการเงิน หนี้ ธ.ก.ส. จํานวน 21
คน คิดเปนรอยละ 40.38 แหลงขาวสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการทําบัญชีครัวเรือน จากโทรทัศน จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 59.62
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ตอรูปแบบบัญชีครัวเรือนระดับความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก 15 ขอ
พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ดี อยูในระดับมาก 11 ขอ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ชุมชนไดมี
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ( = 4.05, S.D.= 0.82) สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ รูปแบบในการ
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จัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใชอยูในปจจุบันมีความยุงยากมากนอยเพียงใด ( = 1.90, S.D. = 1.44) ซึ่งถือวาดีมีความยุงยากนอย
ซึ่งถือวาดี
ระดับคาเฉลี่ยที่คํานวณสามารถกําหนดการแปลความหมายได ดังนี้
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สุด
ตอนที่ 3 สาเหตุปจจุบันครอบครัวจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อตองการทราบรายรับ -รายจายของครอบครัว จํานวน 43
คน คิดเปนรอยละ 24.86 และสมาชิกที่จัดทําบัญชีครัวเรือนมีความตองการและสนใจในการจัดโครงการเกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนและจะเขารวมกิจกรรม จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100
7. การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ ดังนี้
7.1 การจัดทําบัญชีครัวเรือน ในภาพรวมทั่วไปคือ มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามความสมัครใจโดยมีแกนนํา ไดแก
อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล ปจจุบันมีผูจัดทําอยางตอเนื่องจํานวน 54 ราย รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน ประกอบดวย 1)
ทะเบี ย นสมาชิ ก บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น 2) สมุ ด บั ญ ชี รั บ -จ า ยรายวั น 3) ใบแสดงรายรั บ -รายจ า ย ประจํ า เดื อ น
4) ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของสมาชิก 5) ใบรายงานบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู ตําบลหวย
ดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
7.2 การนํารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการพัฒนามาใช พบวา หลังจากที่ครัวเรือน
กลุมตัวอยางไดจัดทํ าบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบใหมระยะเวลา 6 เดือนจากครัวเรือนที่เคยจัดทําบัญ ชีครัวเรือนมากอนมี
ทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวม เปนไปในทางที่ดีและพบวา ระดับความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยู
ในระดับมาก รูปแบบในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใชอยูในปจจุบันมีความยุงยากนอย ซึ่งถือวาดีและมีความรูความเขาใจใน
รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากการอบรม
7.3 การดําเนินงานในการจัดเก็บฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอร ที่จัดทําขึ้นมีความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและเกิ ด
ความรวดเร็วในการคํานวณรายรับ-รายจายของคนในชุมชนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องเพื่อขยายผล และสามารถ
บันทึกบัญชีไดถูกตอง สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนการใชเงินได
8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนในแตละ
ชุมชน โดยจัดทําสมุดบันทึกบัญชีรับ-จายประจําวันแจกใหกับผูสนใจ และพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหเหมาะสม
กับบริบทของแตละชุมชน เพราะรูปแบบของบัญชีครัวเรือนมีสวนในการกระตุนใหเกิดการบันทึกบัญชี เพราะถารูปแบบยุงยาก
ก็จะทําใหไมอยากทํา
8.3 ควรสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนไปสูชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจตอไป
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คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
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ภาควิชาการปกครองทองถิ่น คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
Madpouzee@hu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และความแตกตางของคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษา คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานสุขภาพ มีอันดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 รองลงมาคือ
ดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และดานความสัมพันธภาพทางสังคมของผูสูงอายุ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมและรายดานสวนใหญ
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพิจารณารายดานจะพบวา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกันมีคุณภาพชีวิต
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผูสูงอายุที่มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดาน
ความสัมพันธภาพทางสังคมที่ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ
Abstract
This research aims to quality of life for the elderly and the difference in quality of life of the elderly
in Klong Ya District Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province, by personal factors, The quality of life in
the elderly is moderate. The average was 3.38 and the standard deviation was 0.71. The median was 3.41
and the standard deviation was 0.97, followed by the mental level of 3.39 and the standard deviation
of 0.68, and the social relationship of the elderly. The average was 3.34 and the standard deviation was
0.48, respectively.
The Comparison of personal factors showed that the overall quality of life of the elderly was not
statistically significant at .05 level. Elderly people with different sex. The overall quality of life was not
different. There was no statistically significant difference in the quality of life among the elderly with
different occupational qualities at the .05 level, and the elderly at different ages had overall and individual
quality of life at statistically significant level .05 except for the difference in social relations.
Keywords: quality of Life, the elderly
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1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มของประชากรสู งอายุรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น และอายุขั ย
เฉลี่ ยของประชากรเพิ่ม สูง ขึ้น ทั้ง นี้เ ปนผลจากอั ตราการตายลดลง จากความกาวหน าทางเทคโนโลยีดานการแพทย และ
สาธารณสุข โดยพบวาแนวโนมของดัชนีผูสูงอายุ หรืออัตราสวนผูสูงอายุตอเด็ก 100 คน “ดัชนีผูสูงอายุ” ตั้งแตป พ.ศ. 2548
มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความจริงแนวโนมเชนนี้ไมใชเพิ่งเกิดเร็ว ๆ นี้ หากแตเกิดมานานแลว เชน ในป พ.ศ. 2503 และ
2513 มีผูสูงอายุเพียง 11 คนตอเด็ก 100 คน เมื่อถึงป พ.ศ. 2548 จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ดัชนีผูสงู อายุเพิ่มขึ้นถึง 45 อีก 5 ป
ถัดไป ผูสูงอายุมีจํานวนเกินกวาครึ่งของจํานวนเด็กแลว ดัชนีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่สูงมากในชวงป พ.ศ. 2548 – 2553
และ 2553 – 2558 นั้น คือประมาณเกือบรอยละ 6 ตอป แตในชวง พ.ศ. 2558 – 2563 ดัชนีผูสูงอายุยิ่งเพิ่มเร็วมาก คือสูงถึง
รอยละ 7 ตอป หลังจากชวงนี้ไปแลว อัตราเพิ่มของดัชนีผูสูงอายุลดลงมาอยูที่ประมาณรอยละ 4 – 5 ตอป และในระหวางป
พ.ศ. 2563 – 2564 เปนชวงเวลาที่ดัชนีผูสูงอายุเทากับ 100 หมายความวาชวงเวลานี้ประเทศไทยมีประชากรวัยเด็กเทา ๆ
กับผู สูง อายุ หลัง จากป พ.ศ. 2564 ไปแล วประเทศไทยจะมีผู สูง อายุม ากกวาเด็ กต อไปเรื่อย ๆ ปรากฏการณที่ มีผู สูง อายุ
มากกวาเด็กเชนนี้จะไมสามารถยอนกลับไดอีกเลย ดังเชนเหตุการณที่ประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายประสบมากอนหนาประเทศ
ไทย สถานการณนี้ทําใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549)
การมีประชากรสูงอายุเ พิ่มขึ้นและมีอายุยื นยาวขึ้น สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไป คื อ
อัตราสวนผูสูงอายุที่เปนภาระเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราสวนและจํานวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิ จส วนรวมต อการออมและการลงทุนทํ าให ผูสู ง อายุต องเสี่ ยงต อการถู กทอดทิ้ง ให อยูต ามลํ าพัง มากขึ้ น เพราะ
ประชากรวัย แรงงานส วนหนึ่ ง ตองย ายถิ่ นเพื่อประกอบอาชี พ ซึ่ งอาจจะเปนสาเหตุ หนึ่ งที่ ทํ าใหบุ ตรหลานมี เวลาเอาใจใส
ผูสูงอายุนอยลง ผูสูงอายุจึงตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ
วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงดานรางกายอันเปนผลมา
จากความเสื่อมและความสามารถในการทําหนาที่ลดลง กอใหเกิดปญหาดานตาง ๆ ตามมา เชนการเปลี่ยนแปลงของระบบ
กลามเนื้อ และโครงกระดูกพบวากลามเนื้อเหี่ยวกระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญเสียเนื้อกระดู ก ทําใหกระดูก
เปราะและหักงายตอติดชาบางคนอาจมีหลังโกงทําใหการเคลื่อนไหวเชื่องชา ไมกระฉับกระเฉง และการทรงตัวไมดี อาจทําให
เกิดอุบัติเหตุไดงาย การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบวา ความสามารถในการมองเห็น การไดยินลดลงทําใหมี
ความบกพรองในการติดตอสื่อสาร การรับรูกลิ่นและรสลดลง เมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร ที่มีการ
ยอยและการดูดซึมไมดีเกิดอาการทองอืด แนนทองและอาจจะรูสึกเบื่ออาหาร ทําใหแบบแผนการรับประทานอาหารเสียไป
เกิดการบริโภคที่ไมถูกสัดสวน เกิดภาวะบริโภคเกินหรือขาดสารอาหารได การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจสวนหนึ่งอาจเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายประกอบกับวัยสูงอายุตองเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน สงผลทําใหรายได
และความภาคภูมิใ จในตนเองลดลงด วย และเมื่อมี การสูญเสียคูส มรสหรื อเพื่อนฝูงที่ ใกล ชิด จะทํ าใหรู สึกท อแท หมดหวั ง
บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจะรูสึกนอยใจ ออนไหวงาย วิตกกังวล รูสึกไมมั่นคงปลอดภัย และตองการการพึ่งพามากขึ้น รูสึกขาด
ความอบอุนกอใหเกิดความเครียด สงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได เชนซึมเศรา แยกตัวจากสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในผูสูงอายุ เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัว และสังคม การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนั้นจะพบวาผูสู งอายุจะลด
บทบาทลง เชนจากการเปนหัวหนาครอบครัวกลับเปนผูที่ตองไดรับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให
อยูตามลําพัง และจากการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมทําใหผูสูงอายุบางคนตองเปลี่ยนแปลงการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะสงผลใหผูสูงอายุมีบทบาทและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมลดนอยลง เกิด
การพึ่งพิงทั้งดานกิจวัตรประจําวันตลอดจนกิจกรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต สงผลกระทบดานจิตใจของผูสูงอายุได ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคมจะสงผลกระทบถึงกันและกันเปนวงจรไมรูจบ มีผลให
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผูสูงอายุก็คือ การชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
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และพึงพอใจสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเปนภาระใหแกผูอื่นและดํารงไว
ซึ่งการมีคุณคาในตนเองซึ่งหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง
จากที่กลาวมาขางตนผูศึ กษาจึ งสนใจจะศึ กษาคุ ณภาพชีวิตของผูสู งอายุ ในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข ง
จังหวัดสงขลา ผูศึกษาคาดวาการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยนํา
ผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุ ณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตในสังคมได
อยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและไมเปนภาระแกผูอื่น ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตอไป
2. วัตถุประสงค
1 เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประชากรทั้งหมดจํานวน 87 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ศึกษาคนควาและ รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ
ทั้งที่เปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ ทฤษฎีแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตําบลคลองหลา อําเภอ
คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลผูสูงอายุใน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 87
ชุด
2. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For the Social Sciences) โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ
1. ขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลแบบวัดคุณภาพชีวิต โดยใชความถี่และคารอยละ และการทดสอบความแตกตางโดยใช t-test
4. ผลการวิจัย
1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการสํารวจขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ
แบบสอบถาม เปนเพศชาย จํานวน 39 คน คิดเปน 44.8 % และเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปน 55.2% และมีชวงอายุ 6070 ป จํานวน 57 คน คิด เปน 65% รองลงมาชวง อายุ 71-80 ป จํานวน 20 คน คิดเป น 23% และช วงอายุ 80 ปขึ้นไป
จํานวน 10 คน คิดเปน 11.5% กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน จํานวน 46 คน คิดเปน 52.9% รองลงมาอาชีพ
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รับจาง จํานวน 24 คน คิดเปน 24 % อาชีพแมบาน/พอบาน จํานวน 13 คน คิดเปน 14.9% และ อาชีพอื่นๆ จํานวน 4 คน
คิดเปน 4.6%
2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลาโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71
การพิ จารณาคุ ณภาพชี วิต ของผู สู ง อายุ ในเขตตํ าบลคลองหลา อํ าเภอคลองหอยโข ง จั ง หวั ด สงขลา
พิจารณาเปนรายดาน คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพ แบงตามเพศ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสุขภาพ เปนรายข อ
คําถามพบวา ความเห็นดานไดรับการบริโภค อาหารครบ 5 หมู อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเห็นดานไดรับการ
ตรวจสุขภาพ และความเห็นดานไดออกกําลังกาย และขอที่มีความเห็นนอยที่สดุ คือ ความเห็นดานไดรับการตรวจสุขภาพ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจ แบงตามเพศ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.39 และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และ เมื่อพิ จารณาคุณภาพชี วิตของผูสู งอายุ ดานจิต ใจเป นรายข อพบว า
ความเห็นดานทานมีสมาธิในการทํางาน ตางๆ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ขอความเห็นดานความรูสึกวาชีวิตทานมี
ความหมาย และขอที่มีความเห็นนอยที่สุด คือ ความเห็นดานความคิดวาทานเปนภาระกับลูกหลาน
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพทางสังคม แบงตามเพศ พบวาโดยรวมอยูใน ระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพ
ทางสังคมของผูสูงอายุ เปนรายขอพบวาขอที่ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางที่ผานมาอยูในระดับมากที่สุ ด
รองลงมา คือ ขอที่ทานไดทํากิจกรรม ทําบุญ ตักบาตร และขอที่มีความเห็นนอยที่สุด คือ ขอที่ทานพอใจกับสิ่งที่ไดรับจากสวน
ราชการ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพแบงตามอายุ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสุขภาพ เปนรายขอพบวา ทานไดรับการบริโภค อาหารครบ 5 หมู หรือไมอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ทานไดรับการตรวจสุขภาพบอย และขอทานไดออกกําลังกาย และขอที่นอยที่สุด คือ ทานพอใจกับสุขภาพของ
ทานในตอนนี้
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจแบงตามอายุ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ เมื่อพิจารณา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจเปนรายขอพบวาขอทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ อยูในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ
ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย และขอทีน่ อยที่สุดคือ ทานคิดวาทานเปนภาระกับลูกหลาน
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพทางสังคมแบงตามอายุ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพทางสังคมเปนรายขอ พบวาขอที่ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขา
กับคนอื่นอยางที่ผานมาอยูใ นระดับมากที่ สุด รองลงมา คือ ขอ ที่ทานไดทํากิจกรรม ทําบุญ ตักบาตร และข อที่ นอยสุด คื อ
ทานพอใจกับสิ่งที่ไดรับจากสวนราชการ
3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะประชากร พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมและรายดานสวนใหญ
แตกตางกันอยางไมมมี ีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดานจะพบวา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ ผูสูงอายุที่มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดาน
สัมพันธภาพทางสังคมที่ไมแตกตางกัน
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของผูสู งอายุ ในเขตตํ าบลคลองหลา อํ าเภอคลองหอยโขง จัง หวัดสงขลา ผลจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ผลการวิจัยคุ ณภาพชี วิตของผูสูงอายุ ใน เขตตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จัง หวั ดสงขลา
โดยรวมอยู ในระดับ ปานกลาง จะเห็นได วา อาจจะมาจากองค การบริห ารสวนตํ าบลมี การเปด โอกาสใหผู สูง อายุเ ขารวม
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธทางสังคมแตก็ยังไมสามารถพัฒนาดานจิตใจ และสุขภาพไดอยางทั่วถึง หรือ
องคการ บริหารสวนตําบลอาจจะยังไมมีการจั ดการดานสิ่งแวดล อมสําหรับ ผูสูงอายุ สงผลทําใหผูสูงอายุม ีความคิดเห็นต อ
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ เสมอ จัดพล (2556) ที่ศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มณัฐกร คงทอง (2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนริมทางรถไฟภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเทศบาลมีการใหการดูแลคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพรางกายและดานจิตใจอยูในระดับปาน
กลาง สวนดาน สัมพันธภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม อยูในระดับต่ํา จึงสงผลทําใหความคิดตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยรวม
อยูระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานสัมพันธภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุในเขตชุมชนริมทาง
รถไฟ เขตเทศบาลนครหาดใหญ มี ความแตกต างกั นกั บ งานวิจัย ชิ้นนี้ เมื่อพิ จารณาเปนรายด านพบว า คุ ณภาพชี วิตด าน
สัมพันธภาพทางสังคมของผูสูงอายุมีความเห็นที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานจิตใจและคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุต่ํา
ที่สุด ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ย นแปลงอยางเห็นชัดเจน ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ สภาพ
รางกายจะเห็นไดชัดเจนวาเสื่อมลงตามอายุ สภาพจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงงาย ขี้หงุดหงิด มีความกังวล เนื่องจากการเจ็บปวย
หรือจากการเสื่อมของระบบตางๆ ในรางกาย เพราะสาเหตุมาจากผูสูงอายุมีความตองการปริมาณอาหารลดลงจากวัยหนุมสาว
แตจําเปนตองไดรับสารอาหารอยางเพียงพอ เพื่อซอมแซมสวนที่สึกหรอ และสรางความตานทานโรค อาหารมีความสําคัญตอ
การดํ าเนิ นชีวิต ของแต ล ะคน ผู มีภ าวะทางโภชนาการดี มีสุ ข ภาพแข็ ง แรง มี การดํ าเนิ นชีวิต ที่ ดี ไม เ ครี ย ดจนเกิ นไป การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในรางกายจะเปนไปอยางชาๆ ทําใหไมคอยแก ในทางตรงกันขามผูที่มีภาวะโภชนาการไมดี เจ็บปวย
ดื่มสุรา มีน้ําหนักมากหรือนอยเกินไปรางกายจะเสื่อมโทรมเร็วทําใหแกเร็ว
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะประชากร พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมและรายดานสวน
ใหญมีความแตกต างกันอย างไมมีมี นัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดานจะพบวา ผู สูงอายุที่ มีเพศและ
อาชีพตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกลับพบวา ผูสูงอายุที่
มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานสัมพันธภาพทาง
สังคมที่ไมแตกตางกัน จะเห็นไดวาอายุคือตัวแปรที่บอกถึงความแตกตางกันของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคั ญ
เนื่องจากปญหาดานรางกายและสภาพจิตใจนั้นเปนปญหาที่รักษาคอนขางยาก ผูสูงอายุจําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด
สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานของสุทธิชัย จิตะพันธุ และคณะ (2543) พบวา ปญหาในดานรางกายของผูสูงอายุ
ที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายนั้นสืบเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นและขาดความรูในการดูแลสุขภาพจนกลายเปนปญหาที่
กอใหเกิดโรคเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับกระดูกและขอนอกจากนี้โรคเรื้อรังตางๆ คื อโรคเบาหวาน โรค
สมองเสื่อมเปนโรคที่เปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุไทย โดยพบวาเปนปญหาในเขตเมืองมากกวาเขตชนบทโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ปญหาการกลั้นปสสวะไมได การหกลม และโรคซึมเศราเปนปญหาที่พบบอยและมีความสําคัญเชนเดียวกัน
ทั้งตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตผูสูงอายุ มีโรคหรือปญหาสุขภาพมากกวา 2 ชนิดขึ้นไป มีโรคที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจที่
เคยและควรจะทําได (ทุพพลภาพระยะยาว) และตองพึ่งพาผูอื่นในการดูแลกิจสวนตน เชน การอาบน้ํา การสวมเสื้อผา หรือ
การรับประทานอาหาร ซึ่งนับไดวาเปนโรคที่เปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุไทยและยังสอดคลองกับงานของนภาพร ชโยวรรณ
และคณะ (2539) พบวา ปญหาหลักของผูสูงอายุคือ ปญหาสุขภาพ ทั้งที่สุขภาพไมสมบูรณ ไมแข็งแรงเชนแตกอน และปญหา
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การเจ็บไขไดปวยดวยโรคตางๆ ซึ่งโรคที่มักพบในผูสูงอายุทั่วไปไดแก ปวดหลัง ปวดเอว ไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
กระเพาะ โรคหัวใจ ตอกระจกตา ตอเนื้อตา โรคเกี่ยวกับหู อัมพาต อัมพฤกต เปนตน นอกจากนี้ ยังพบวาดา นจิตใจของ
ผูสูงอายุที่มีอายุตางกันก็เชนเดียวกันที่มีผลแตกตางกัน เนื่องจากยิ่งมีอายุมาก ยิ่งกังวล สอดคลองกับสอดคลองกับงานของพัช
รี เขียวสะอาด (2549) และวิลาวัลย ตอปญญา (2550) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมักกังวลใจ มีอารมณกังวลงายและกลัวในสิ่งที่
ไมเคยกลัวมากอน มีอาการหลงลืมรวมถึงกลัวถูกทอดทิ้งและกลัวความตาย นอกจากนี้ยังรูสึกหงอยเหงาเปนนิจ ใจนอยและ
สะเทือนใจงาย บางคนกลายเปนคนหงุดหงิดโมโหราย ชอบแยกตัว บางคนก็มีอารมณเศรา ตองการตายเร็วหรืออยากฆาตัว
ตาย เปนตน
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การติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
เด็กกลุมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559
Monitoring the quality of developmental screening in children for 4 groups
with Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
in health promotion Region 5, 2016
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บทคัดยอ
การติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเสี่ยง (DSPM)
เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อติดตามคุณภาพการคัดกรองและสงเสริมบุคลากรในการตรวจพัฒนาการเด็ก
อยางถูกตอง เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางอยางงายกลุมตัวอยางประกอบดวยผูรับการประเมิน 31 คนและเด็ก 65 คน
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของโรงพยาบาลไดรับการอบรมการใชคูมือฯรอยละ 38.7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ไดรับการอบรมรอยละ 22.6 ผูรับการอบรมเปน พยาบาลวิชาชีพรอยละ 51.6 พบวา ผลการตรวจพัฒนาการสมวัยรอยละ 65.8
สงสัยลาชา รอยละ 34.2 ดานที่สมวัยนอยสุดคือการใชภาษารอยละ 56.9 พบวาเจาหนาที่สามารถคัดกรองพัฒนาการพบลาชา
มากขึ้นกวาป 2558 แตพบวา ความสามารถในการคัดกรองพัฒนาการภาพรวมการประเมินมีความถูกตองลดลงตามอายุ คือที่อายุ
9, 18, 30 และ 42 เดือน มีความถูกตองรอยละ 85.0, 81.3, 63.8 และ 64.8 ตามลําดับ ขั้นตอนกอนการประเมินพัฒนาการ
ของรพท./รพช./ถูกตองมากกวา รพสต.รอยละ 76.2 และ รอยละ 50.4 พบวาป 2558 มีขั้นตอนการประเมินพัฒนาการถูกตอง
มากกวาป 2559 รอยละ 96.8 และ 86.8 และมีความถูกตองมากกวาในทุกชวงอายุ
จากการวิจัยควรมีการจัดอบรมการใชคูมือ DSPM การสื่อสาร และการใหคําแนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งใน
เด็กปกติและสงสัยลาชาใหแกบุคลากรทุกกลุม ใหไดมาตรฐานเดียวกันเพื่อเพิ่มคุณภาพการคัดกรองและประโยชนสุดตอการ
พัฒนาเด็กไทย
คําสําคัญ: การคัดกรอง คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5
Abstract
Monitoring the quality of developmental screening in children for 4 groups with Developmental
Surveillance and Promotion Manual (DSPM) in Region 5, 2016. This aimed to increase the quality of
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screening. Using simple random sampling. The samples were 31 screeners and 65 children .Data analysis
involved descriptive statistics such as frequency, percentage, standard deviation.
The survey research found that DSPM manual has been trained for hospital personnel are
38.7%, Health Promoting Hospital District 22.6 %.Professional nurse had been trained 51.6 % .Found
that the child - age properly development about 65.8 % , suspects child - age late development 34.2 %,
the least properly development was language 56.9 % .Found that officials can screen the child - age late
development more than the last year in 2558, but the ability to screening development overall assessment
was accurate decline with age, in the age of 9, 18, 30 and 42 months with an decline accuracy of 85.0%,
81.3%,. 63.8% and 64.8%, respectively, preparation procedure to evaluated the development of the tertiary
care and secondary care were more accuracy than primary care estimate 76.2 % and 50.4 %. In 2558
the procedure to evaluated development was more accurate assessment than year 2559, estimate 96.8 %
and 86.8% and more accurate in all ages.
According to research, it should be start for training the manual DSPM, Communications and to
guide the development of normal children and children with suspected delays, both in old and new
screeners every year to increase the quality, efficiency and benefits of screening in the future for Thais
children development.
Keywords: developmental screening, DSPM, Health promotion region 5
1. บทนํา
ตั้งแตป 2555 ถึง ป 2557 ประเทศไทยไดมีการประยุกตใชอนามัย 55 (นัยพินิจ คชภักดี, 2559) เปนเครื่องมือสําหรับ
เฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยประยุกต/ ดัดแปลงจากเครื่องมือ Denver II แตที่สําคัญ การแปลผลการเฝาระวังพัฒนาการ
ดวยอนามัย 55 สํานักสงเสริมสุขภาพ (2556: 28) รายงานวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยมากกวารอยละ95 ในขณะที่การสํารวจ
พัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือมาตรฐาน Denver II ทุก 3 ป โดยในป 2557 ยังคงรายงานพัฒนาการสมวัยรอยละ 72.8 ซึ่งผล
การรายงานมีความแตกตางกันมาก จึงเปนการจุดประกายใหนักวิชาการหลายทาน หันกลับมามองวาเกิดอะไรขึ้นกับพัฒนาการ
เด็กไทย และอนาคตเด็กไทยจะเปนอยางไร ดังนั้นในป พ.ศ. 2557 นิตยา คชภักดี และอรพินท เลิศอวัสดาตระกูล (2551)
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดคดิ เครื่องมือตามบริบทของคนไทยชื่อ คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental
Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ซึ่งคัดจาก TDSI, Denver II แบบประเมินสถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี
(Bright future) สมรรถนะเด็กและ อนามัย 55 โดยมีการประเมิน 5 ดานเชนเดียวกับอนามัย 55 แตแยกดานภาษา เปนการใช
และความเขาใจภาษา คูมือสงเสริมและเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จึงเปนเครื่องมือที่ครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง
และการคัดกรอง และที่สําคัญมีวิธีการสงเสริมในแตละขออยางละเอียดซึ่งผูปกครองไมจําเปนตองเรียนสูงก็สามารถเขาใจและ
ปฏิบัติไดงาย
ศูนยอนามัยที่ 5 ซึ่งมีภารกิจในการติดตามและเยี่ยมเสริมพลัง โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนปที่ 2 จึงไดมีการนําผลการตรวจเยี่ยมมาเปรียบเทียบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คืนขอมูลใหกับพื้นที่ที่รวมดําเนินงาน ถือวาเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และชวยใหเด็กสามารถเติบโตเปน
คนไทยที่มีคุณภาพเปนรากฐานที่มั่นคงใหกับสังคม และประเทศชาติตอไป

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1897

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

2. วัตถุประสงค
เพื่อติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ชวงวัย คือ 9,18,30 และ 42 เดือนดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย( DSPM)
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดีในศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 5 ใน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ และกาญจนบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน
1. การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมอยางงายได 4 จังหวัดๆ ละ 2 อําเภอ
2. พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สาธารณสุข นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด ที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดี จํานวน
31 คน
3. เด็กชวงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่มารับบริการ รวม 65 คน(เนื่องจากเด็กทั้งสี่กลุมเปนตัวแทนที่ดีที่สุดใน
แตละกลุม)
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบประเมินทักษะการใชคูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2. แบบสอบถามกลไกการดําเนินงานการตรวจประเมินตามคูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
3. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พัฒนาการเด็ก หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ใหมีความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพใหสูงขึ้น ทํา
สิ่งที่ยากและซับซอนไดมากขึ้น ซึ่งเปนไปอยางมีทิศทาง ตามวัน เวลา ตามชวงวัยที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น การทดสอบพัฒนาเพื่อ
คัดกรองอยางเปนระบบ (Developmental screening) จะตองใชเครื่องมือทดสอบคัดกรองพัฒนาการที่มีมาตรฐาน ผูทดสอบ
จะตองไดรับการอบรมและผานการรับรองวาเขาใจเนื้อหาสาระพัฒนาการเด็ก สามารถทดสอบและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
และแปลผลอยางถูกตองตามคูมือการทดสอบที่เปนมาตรฐาน โดยตั้งแตป พ.ศ.2555 – ปจจุบัน ประเทศไทยมีแบบประเมิน
พัฒนาการที่ใชในเด็กปกติ 3 ชนิดคือ
1. แบบคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็ก (อนามัย 55)
2. แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II
3. แบบคัดกรองและเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM/DAIM
ตั้งแต พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุขไดระดมผูทรงคุณวุฒิมาชวยกันดูแลปญหาสําคัญนี้และในพ.ศ. 2558 จะได
เริ่มดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ ภายใตโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกีย รติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเนนความสําคัญของพอ
แม ผูปกครอง ในการเฝาระวังและสงเสริมใหลูกมีพัฒนาการสมวัย หากมีความผิดปกติก็สามารถคนพบและแกไขไดทันทวงที
สวนเจาหนาที่สาธารณสุขจะใหคําแนะนําและชวยคัดกรองวาเด็กมีพัฒนาการสมวัยหรือไม เมื่อเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42
เดือนตามลําดับ คูมือเลมขาว DSPMไดทดสอบและปรับปรุง อยูหลายครั้ง จนมั่นใจวามีความเหมาะสมกับการสงเสริมพัฒนาการ
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เด็กไทย ดวยความมุงมั่นของกระทรวงสาธารณสุขภายใตพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเปนเด็ก
ที่สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ฉลาดทั้งปญญา (IQ) และสติ (EQ) ซื่อสัตยและเห็นแกประโยชนสวนรวมชวยกันทําใหประเทศไทย
เปนสังคมที่นาอยูและนาภูมิใจตลอดไป (นพ.วัลลภ ไทยเหนือที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ)
6. วิธีดําเนินการ
การวิจัยเชิงสํารวจ ติดตามผลการดําเนินงานตามแบบประเมินที่สรางขึ้นโดยทีมประเมินของศูนยเขตสุขภาพที่ 5
7. ผลการวิจัย
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและคืนขอมูลใหกับพื้นที่ที่รวมดําเนินงาน โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนปที่ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี ผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 พื้ นที่ดํ าเนิ นการเขตสุขภาพที่ 5 ใน 4 จั งหวั ดจากจังหวัดที่ รับผิ ดชอบ 8 จั งหวั ดได แก ราชบุ รี เพชรบุ รี
สุพรรณบุรี นครปฐม เปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 4 โรงพยาบาลชุมชน 2 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
8 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 2 แหง
1.2 ขอมูลผูรับการประเมิน
1.2.1 จํานวนผูรับการประเมิน 31 คน ผานการอบรม DSPM/DAIM รอยละ 61.3 ไมผานการอบรม รอยละ
38.6
1.2.2 ตําแหนงผูรับการประเมิน พบวามีการอบรม รอยละ 61.3 ซึ่งพยาบาลวิชาชีพเปนผูประเมินสวนใหญมีผู
เขารับอบรมครึ่งหนึ่งคือ รอยละ 51.6 และไมไดอบรมรอยละ 32.2 ขณะที่มีวิชาชีพอื่นๆ ที่ตรวจพัฒนาการเชนกัน โดยมีทั้ง
อบรมและไมอบรม
2. ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ชวงอายุ
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเด็กปฐมวัย 4 ชวงอายุ จําแนกตามรายพัฒนาการ 5 ดาน
พัฒนาการสมวัย
พัฒนาการลาชา
พัฒนาการรายดาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ดานการเคลื่อนไหว (GM)
51
78.5
14
21.5
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา (FM)
38
58.5
27
41.5
ดานความเขาใจภาษา (RL)
40
61.5
25
38.5
ดานการใชภาษา (EL)
37
56.9
28
43.0
ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม (PS)
48
73.5
17
26.2
ภาพรวม
65.8
34.2
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จากตารางที่ 1 พบวาเด็กปฐมวัย 4 ชวงอายุมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 65.8 พัฒนาการลาชารอยละ 34.2 เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาพัฒนาการดานการใชภาษา ลาชามากที่สุดรอยละ 43.0 รองลงมาคือการใชกลามเนื้อเล็กและสติปญญารอยละ
41.5
3. การคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย DSPM ของเจาหนาที่
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความถูกตองในการประเมินของเจาหนาที่ในเด็ก 4 กลุมวัย
อายุ 9 เดือน
อายุ 18 เดือน
อายุ 30 เดือน
อายุ 42 เดือน
พัฒนาการรายดาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดานการเคลื่อนไหว (GM)
16
100
15
93.8
14
87.5
13
76.5
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
(FM)
6
37.5
14
87.5
6
37.5
14
82.4
ดานความเขาใจภาษา (RL)
16
100
6
37.5
8
50
7
41.2
ดานการใชภาษา (EL)
15
93.8
15
93.8
14
87.5
14
82.4
ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม (PS)
15
93.8
15
93.8
9
56.3
7
41.2
ภาพรวม
85.0
81.3
63.8
64.8
จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินความถูกตองของเจาหนาที่ในการคัดกรองเด็ก พบวา มีการประเมินพัฒนาการ
ดานกลามเนื้อเล็กและสติปญญาในเด็กอายุ 9 เดือนไดถูกตองนอยที่สุด รอยละ 37.5 มีการคัดกรองดานความเขาใจภาษาใน
เด็กอายุ 18 เดือนไดถูกตองนอยที่สุดรอยละ 37.5 มีการประเมินดานกลามเนื้อเล็กและสติปญญาในเด็กอายุ 30 เดือนไดถูกตอง
นอยที่สุดรอยละ 37.5 และการประเมินดานความเขาใจภาษาและการชวยเหลือตนเองในเด็กอายุ 42 เดือน ไดถูกตองนอยที่สุด
รอยละ 41.2 และผลการประเมินความถูกตองลดลงเรื่อยๆตามอายุเด็กที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของความถูกตองในการประเมินของเจาหนาที่ในเด็ก 4 กลุมวัย
สถานบริการ
คํานวณถูกตอง
เลือกขอทักษะ
การจัดเตรียมอุปกรณ
รพท/.รพช/.ศสม (14คน)
11
11
10
78.6%
78.6%
71.4%
รพ.สต. (17คน)
9
9
8
52.9%
52.9%
47.1%
รวม (31คน)
20
20
18
64.5%
64.5%
58.1%

คาเฉลี่ย
76.2%
50.4%
63.3%

จากตารางที่ 3 พบวา ผลเปรียบเทียบขั้นตอนความถูกตองกอนการประเมินพัฒนาการ พบวาการเตรียมตัวกอนประเมิน
คือเริ่มคํานวณอายุ การเลือกหัวขอเพื่อประเมินและการจัดเตรียมอุปกรณในการประเมิน รพท./รพช./ศสม. สามารถเตรียมได
ถูกตองมากกวา โดยมีคะแนนเฉลี่ยความถูกตองรอยละ 76.2
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจําแนกตาม 4 ชวงวัยใน ป 2558 และ ป 2559
ป 2558
ป2559
พัฒนาการรายดาน
พัฒนาการสมวัย
พัฒนาการลาชา
พัฒนาการสมวัย
พัฒนาการลาชา
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
9 เดือน
17
51.5
16
48.7
8
50.00
8
50.00
18 เดือน
16
53.3
14
46.7
7
43.8
9
56.2
30 เดือน
14
41.2
20
58.8
2
12.5
14
85.5
42 เดือน
16
45.7
19
54.3
2
11.8
15
88.2
ภาพรวม
47.93
52.13
19
29.5
46
69.9
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย พบวา ในป 2559 สามารถคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการ
ลาชาไดเพิ่มขึ้นทุกชวงวัย โดยทีอ่ ายุ 9 เดือนสามารถคัดกรองไดใกลเคียงกันรอยละ 51.5 และ50.0 และในชวง 18 เดือน 30
และ 42 เดือนในป 2558 และ 2559 พบเด็กมีพัฒนาการลาชาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.7, 58.8 และ 54.3 เปน 56.2, 85.5 และ
รอยละ 88.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขั้นตอนการตรวจพัฒนาการที่ถูกตองของเจาหนาที่ใน ป 2558 และ ป 2559
อายุ 9 เดือน
อายุ 18 เดือน
อายุ 30 เดือน
อายุ 42 เดือน
ขั้นตอนการคัดกรอง
ป 58
ป 59
ป 58
ป 59 ป 58 ป 59 ป 58 ป 59
- การคํานวณอายุ
34
13
33
15
35
13
33
13
(100) (81.3%) (100) (93.8%) (100) (81.3%) (94.3) (76.5%)
- การเลือกขอทักษะ
33
13
31
15
34
13
34
13
(97.1) (81.3%) (93.9) (93.8%) (97.1) (81.3%) (97.1) (76.5%)
- การเลือกอุปกรณ
34
13
31
13
32
13
34
13
(100) (81.3%) (93.9) (81.3%) (91.4) (81.3%) (97.1) (76.5%)
ความถูกตองเฉลี่ย 99.03 81.3% 95.93 89.6% 96.17 81.3% 96.17 76.5%

ผลรวมรายขอ
ป 58 ป 59
(98.6) (79.5)
(96.3) (90.5)
(95.6) (90.5)
(96.8) (86.8)

จากตารางที่ 5 พบวาการคํานวณอายุ ป 2559 มีการคํานวณอายุถูกตองนอยกวาป 2558 คาเฉลี่ยความถูกตองรอยละ
79.5 และ 98.6 ทั้งนี้คํานวณถูกตองนอยที่สุดในชวงอายุ 42 เดือนในป 2559 รอยละ 76.5 เรื่องขั้นตอนการเลือกขอทักษะ
สําหรับประเมินพัฒนาการพบวาป 2559 มีความถูกตองนอยกวาป 2558 รอยละ 90.5 และ 96.3 โดยอายุที่เลือกขอทักษะ
ในการประเมินไดถูกตองนอยที่สุดคืออายุ 42 เดือนรอยละ 76.5 เชนเดียวกับการเลือกอุปกรณในการประเมิน พบวาป 2559
มีความถูกตองนอยกวาในป 2558 รอยละ 90.5 และ 95.6 โดยอายุที่เลือกอุปกรณในการประเมินไดถูกตองน อยที่สุดคือคือ
อายุ 42 เดือนรอยละ 76.5
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ ความถูกตองในการประเมินของเจาหนาที่ในเด็ก 4 ชวงวัย ป 2558 และป 2559
อายุ 9 เดือน
อายุ 18 เดือน
อายุ 30 เดือน
พัฒนาการ รายดาน
ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559
ดานการเคลื่อนไหว (GM)
29.00
16
31
15
32
14
(85.30%) (100%) (93.9%) (93.8%) (91.40%) (87.5%)
ดานการใชกลามเนื้อมัด
28.00
6
31
14
27
6
เล็กและสติปญญา (FM)
(82.40%) (37.5%) (93.9%) (87.5%) (77.1%) (37.5%)
ดานความเขาใจภาษา (RL) 29.00
16
23
6
23
8
(85.3%0) (100%) (69.7%) (37.5%) (65.7%) (50%)
ดานการใชภาษา (EL)
31.00
15
29
15
28
14
(91.20%) (93.8%) (87.9%) (93.8%) (80%) (87.5%)
ดานการชวยเหลือตนเอง
34.00
15
30
15
29
9
และสังคม (PS)
(100.%) (93.8%) (90.9%) (93.8%) (82.90%) (56.3%)
ภาพรวม
88.84% 85.0% 87.26% 81.3% 79.42% 63.8%

อายุ 42 เดือน
ป 2558 ป 2559
27
13
(77.1%) (76.5%)
27
14
(77.1%) (82.4%)
21
7
(61.8%) (41.2%)
32
14
(91.4%) (82.4%)
26
7
(74.3%) (41.2%)
76.34% 64.8%

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการเปรียบเทียบการประเมินคัดกรองพัฒนาการรายดานของเด็กของเจาหนาที่พบวา เจาหนาที่
สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กไดถูกตองลดลงตามชวงอายุ คือ ยิ่งเด็กมีอายุมากขึ้นจะมีการคัดกรองที่ไมถูกตองเพิ่มขึ้นทั้งใน
ป 2558 และ 2559 คืออายุ 9 เดือนสามารถประเมินไดถูกตองมากที่สุดและไมถูกตองเพิ่มในอายุที่เพิ่มขึ้น พบวา ผลการตรวจ
ประเมินในป 2559 ลดลงทุกดานโดยดาน PS ตรวจถูกตองลดลงรอยละ33 และรองลงมาคือดาน RL ตรวจถูกตองลดลงรอยละ
20
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการสรุปผลการตรวจพัฒนาการที่ถูกตองป 2558 และป 2559
อายุ 9 เดือน
อายุ 18 เดือน
ขั้นตอนการสรุป
ป 58
ป 59
ป 58
ป 59
1. สรุปผลการประเมิน
33
16
33
15
(97.1%) (100%) (100%) (93.8%)
2. การสื่อสารใหขอมูล
33
145
33
13
(97.1%) (93.8%) (100%) (81.3%)
3.การใหคําแนะนํากรณี
31
14
29
13
พัฒนาการสงสัยลาชา
(91.2%) (87.5%) (87.9%) (81.3%)
รวมการสรุปผล
95.13% 93.77% 95.97% 85.47%

อายุ 30 เดือน
ป 58
ป 59
34
15
(97.1%) (93.8%)
34
15
(97.1%) (93.8%)
31
15
(88.6%) (93.8%)
94.27% 93.8%

อายุ 42 เดือน
ป 58
ป 59
34
16
(97.1%) (94.1%)
34
15
(97.1%) (88.2%)
33
15
(94.3%) (88.2%)
96.17% 90.17%

จากตารางที่ 7 พบวา การสรุปการแปลผลการตรวจพัฒนาการในป 2559 มีการสรุปผลการประเมินผิดพลาดมากกวา
ในป 2558 ทุ กชวงวัย ยกเวนอายุ 9 เดือนที่สามารถสรุปผลการประเมินไดถูกตองทุกคน และมีการสื่อสารนอยลงในป 2559
ซึ่งเมื่อพบกรณีสงสัยลาชามีการใหคําแนะนํานอยกวาป 2558 เชนกัน ในภาพรวมการสรุปผลการตรวจพัฒนาการในป 2559
มีกระบวนการที่ถูกตองนอยกวาป 2558 ทุกกระบวนการ ทั้งนี้ขั้นตอนเรื่องการสื่อสารใหขอมูลและการใหคําแนะนํากรณีพัฒนาการ
สงสัยลาชามีคาลดลงมากที่สุด
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8. สรุปและอภิปรายผล
ผลการตรวจติด ตามคุ ณภาพการคัดกรองพั ฒนาการเด็ กปฐมวัยของบุค ลากรสาธารณสุขเขตบริการสุ ขภาพที่ 5
ราชบุรี เพื่อสํารวจติดตามคุณภาพการคัดกรอง ฯ ผลการวิจัยพบวา
1. การเขาอบรม พบวา บุคลากรของโรงพยาบาลไดรับการอบรมรอยละ 38.7 ในขณะที่ บุคลากรของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลไดรบั การอบรมเพียงรอยละ 22.6 โดยพยาบาลวิชาชีพ ไดรับการอบรมรอยละ 51.6 และไมไดรับการอบรม
รอยละ 32.2 ในการประเมินพัฒนาการพบวายังมีวิชาชีพอื่นที่ชวยประเมิน คือ นักกิจกรรมบําบัด ซึ่งไมไดอบรมการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ขณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขและแพทยแผนไทยซึ่งเปนผูประเมินไดรับการอบรม ซึ่งผลของการเขาและไมได
เขารับการอบรมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในการตรวจประเมินพัฒนาการทั้งดานการแปลผลการตรวจ ดานความถูกตอง
ในกระบวนการตรวจประเมินของบุคลากรเอง การที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เขาอบรมนอยหรืออบรมได
เพียง รอยละ 32.2 อาจเนื่องจากไมมีอัตรากําลังเพียงพอในการทํางานทําใหไมสามารถสงคนเขาอบรมได บางแหงผูที่อบรม
ยายหนวยงาน จึงใชวิธีการสอนต อ และอานจากหนังสือ โดยไมท ราบวาที่ตนปฏิบัติอยูถูกตองหรือไม บางรพ.สต.ขอตรวจ
พัฒนาการทุกคนโดยพยาบาล 1 คนตรวจเด็ก 1 คน เพื่อใหไดรับการประเมินผลวาถูกตองหรือไม และตองแกไขอยางไร
2. ผลการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ชวงอายุ
2.1 ป 2559 ในเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน พบวา ยิ่งเด็กมีอายุมากขึ้นพัฒนาการสมวัยจะลดลงเรื่อยๆ
ตามอายุ คือรอยละ 88.8, 73.8, 51.2 และ 50.6 ซึ่งเปนไปไดที่เด็กเหลานี้อาจขาดโอกาส ขาดการสงเสริมพัฒนาการโดย
ผูเลี้ยงดูที่ถูกตอง ผูเลี้ยงดูไมเห็นความสําคัญ หรือไมตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการ ซึ่งตองมีการสงเสริม
อยางตอเนื่องตั้งแตวัยทารก เชนเดียวกับการศึกษาของ กชกร วัชรสุนทรกิจ และคณะที่วาผูเลี้ยง ดูเด็กยังไมมีความรูความ
เขาใจเรื่องพัฒนาการของเด็ก อาจสงผล ใหเด็กไทยมีแนวโนมพัฒนาการลาชามากขึ้น ทั้งนี้พัฒนาการของเด็กจะดํา เนินไปได
อยางสมวัยเพียงใดนั้น บุคคลที่ใกลชิดและเลี้ยง ดูเด็กจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองให
ความสําคัญกับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก เมื่อจําแนกพัฒนาการราย ดาน 5 ดานพบกลามเนื้อใหญมีพัฒนาการสมวัย
มากที่สุดรอยละ 78.5 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเองรอยละ 73.5 ความเขาใจภาษารอยละ 61.5 กลามเนื้อเล็กและ
สติปญญารอยละ 58.5 และดานที่สมวัยนอยที่สุดคือการใชภาษารอยละ 56.9 ซึ่งผูปกครองสวนใหญมักสนใจและใหความสําคัญ
พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว เชนการเดินมากกวาดานอื่นๆ เนื่องจากพัฒนาการดานนี้เปนดานที่มองเห็นไดงายและชัดเจน
และการสงเสริมใหชวยเหลือตนเอง เชน การถือชอนกินขาว ทําใหพัฒนาการ 2 ดานนี้สมวัยมากที่สุด แตในดานภาษากลับไม
คอยสนใจ มักคิดวาเดี๋ยวเด็กก็พูดเองได หรือพอแมเด็กเองก็เคยพูดชาจึงยังไมคอยสงเสริมใหมีการพูดคุยกับเด็ก สวนใหญเห็น
ความสําคัญก็เมื่อเด็กอายุ เกิน 2 ป แลวพูดไมไดจึงเห็นความแตกตางกับเด็กอื่นที่สามารถพูดได ดานกลามเนื้อเล็กและสติปญญา
มีความสําคัญตอเด็กอยางมาก เนื่องจากเด็กมักขาดโอกาสในการทํากิจกรรม เชนขาดโอกาสในการถือดินสอขีดเขียน เนื่องจาก
ผูปกครองมองวาเด็กยังเล็กเกินไปที่จะขีดเขียน และกลัวอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเนื่องจากเด็กยังเล็กไมรวู ิธีการใชอยางปลอดภัย
และที่สําคัญคือผูปกครองไมมีเวลาสําหรับเด็กที่จะใชเวลารวมกันในครอบครัว นอกจากนี้ พบวาเด็กมีพัฒนาการสมวัยรอยละ
65.8 สงสัยลาชา รอยละ 34.2 ซึ่งเจาหนาที่สามารถคัดกรองพัฒนาการพบลาชามากขึ้นกวาป 2558 และในป 2559 ซึ่งเปนไป
ไดที่เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการมากขึ้น การที่สามารถคัดกรอง
พัฒนาการพบลาชามากขึ้น ถือเปนการสรางโอกาสใหเปนเด็กปกติ และมีโอกาส พัฒนาการสมวัยได ในทางตรงขามหากเครื่องมือ
ในการคัดกรองไมไวพอ เด็กเหลานี้จะไมไดรับการสงเสริมพัฒนาการเมื่อโตขึ้นก็จะกลายเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชาจริง และ
ตองสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณจํานวนมากในการรักษาเด็กแตละคน ซึ่งสวนใหญเปนปจจัยจากการเลี้ยงดูเด็ก ดังขอเขียน
ของ นที รักษดาวร (2559:42) กลาววาคาใชจายในการดูแลเด็กพิเศษนี้มีราคาแพงมาก ในเมืองไทยบางครอบครัวมีความลําบาก
หรือไมสามารถจะจ ายคารักษาเปนระยะยาวได ดังนั้นเพื่อที่จะลดรายจายลง สามารถทําไดโ ดยการทํ าระบบการดูแลและ
สงเสริมพัฒนาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะลดปญหาของเด็กที่มีพัฒนาการลาชาในตอนโต วิ ธีการที่ใชกันคือ
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การค นหาเด็กเหลานี้ใ นวัยเด็กเล็ กใหเ ร็วที่สุ ดเทาที่จะทํ าได เพื่อดูแลเด็กที่มี ปญหาพัฒนาการล าชาในวัยเด็กให ไดเร็ วที่สุ ด
ยิ่งพบเร็วเทาไหร ยิ่งเปนการดีกับตัวเด็กมากขึ้นเทานั้น และถาจะดีไปกวานั้นเราจะตองคนหาเด็กเหล านี้ใหพบกอนที่จะเกิด
ปญหาพัฒนาการที่ลาชา
2.2 เปรียบเทียบผลการคัดกรอง ป 2558 และ ป 2559 พบวาผลการประเมินพัฒนาการในป 2559 สามารถ
คัดกรองเพื่อคนหาเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดมากขึ้น พัฒนาการสมวัยทุกดานรอยละ 29.5 ในขณะที่ป 2558 สมวัยทุกดาน
รอยละ 47.9 ซึง่ ถือเปนเรื่องที่นายินดีที่เจาหนาที่สามารถคัดกรองเด็กไดเพิ่มขึ้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับเด็กที่สงสัยพัฒนาการ
ลาชาไดมีโอกาสสงเสริมพัฒนาการไดเร็วขึ้น
3. การคัดกรองอยางถูกตองในการตรวจพัฒนาการของเจาหนาที่
3.1 ขั้นตอนกอนการคัดกรองพัฒนาการ พบวา ในเด็กอายุ 42 เดือนมีการคัดกรองไดถูกตองนอยที่สุด รอยละ
76.5 เนื่องจากหลายหนวยงานที่เขาเยี่ยมมีการแบงการประเมิน 1:1 คือ เจาหนาที่ 1คนจะประเมินเด็ก 1คน ฉะนั้นเกือบทุกคน
มีโอกาสผิดพลาดไดใกลเคียงกัน คือ การคํานวณอายุเด็ก ถาไมถูกตองก็จะเลือกหัวขอในการประเมินไมถูกตองรวมถึงการใช
เครื่องมือที่ไมถูกตองดวยเชนกัน การประเมินพัฒนาการเด็กตามอายุ พบวาภาพรวมการประเมินมีความถูกตองลดลงตามอายุ
คือที่อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนมีความถูกตองรอยละ 85.0, 81.3, 63.8 และ 64.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปไดที่การประเมิน
ในเด็กที่อายุ มากขึ้นมีความยุงยากซับซอน และเขาใจยากขึ้น บางครั้งอาจตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจว าจะใหผานได
หรือไม รวมทั้งยังตองขึ้นกับทักษะและประสบการณในการทํางานอีกดวย
3.2 เปรียบเทียบความถูกตองในการเตรียมกอนการประเมินพัฒนาการของเจาหนาที่ระหวางสถานบริการ พบวา
รพท./รพช./ศสม.มีขั้นตอนกอนการประเมินพัฒนาการไดถูกตองมากกวา รพสต. คือ รอยละ 76.2 และรพสต. รอยละ 50.4
ซึ่งจากการสอบถาม พบวาเจาหนาที่รพสต.สวนใหญไมคอยไดเขาอบรมการใชคูมือ DSPM เนื่องจากไมมีคนทํางาน หรือวันที่
จังหวัดอบรมติดงานประจําทําใหไมสามารถเขาอบรมได บางแหงผูที่ผานการอบรมยายที่ทํางานทําใหเจาหนาที่ที่มารับหนาที่แทน
ตองประเมินพัฒนาการโดยการอานจากหนังสือคูมือ ตีความ และทําความเขาใจเอง
3.3 เปรียบเทียบขั้นตอนการคัดกรองพัฒนาการระหวางป 2558 และ 2559 พบวาป 2558 มีขั้นตอนการประเมิน
พัฒนาการถูกตองมากกวาป 2559 คือรอยละ 96.8 และ 86.8 และมีความถูกตองมากกวาในทุกชวงอายุ โดยคาเฉลี่ยความ
ถูกตองป 2558 คือ รอยละ 82.9 ขณะที่คาเฉลี่ยป 2559 คือ รอยละ 73.7 เนื่องจากในป 2559 เจาหนาที่ไดรับการอบรมเพียง
รอยละ 61.3 ซึ่งมีผลตอการประเมินพัฒนาการที่ถูกตองซึ่งลดลงในทุกชวงอายุ ซึ่งสอดคลองกันทั้งป 2558 และป 2559
4. การตอบแบบสอบถามการดําเนินงานของแตละหนวยงาน มีกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการจัดระบบ
สงตอ ซึ่งมีดังนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการ พบวามีทุกจังหวัด มีการบริหารจัดการนโยบายระดับเขต/จังหวัด โดยศูนยอนามัยที่ 5
ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 สถาบันกัลยาณราชนครินทร รวมมือกับจังหวัด Focal point มีการสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ เพื่อการ
ดําเนินงาน ทุกจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ 5 ในการจัดซื้อเครื่องมือประเมินพัฒนาการ (DSPM) และ
มีจัดระบบสงตอพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัดมีระบบรับสงตอ ทั้งนี้พบวาปญหาและอุปสรรค
ในการทํางานไดแกดานบุคลากร คือมีเจาหนาที่ทํางานนอย บางคนไมผานการอบรม บางคนขาดความมั่นใจในการประเมิน
และบางคนยังประเมินพัฒนาการดวย DSPM ไมถูกตอง ดานความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ สวนใหญเพียงพอเนื่องจากมีการ
จัดซื้อเพิ่มเติม
9. ขอเสนอแนะ
จากการสํารวจติดตามประเมินผล พบวาบุคลากรที่ไมผานการอบรมตามมาตรฐานของคูม ือยังประเมินพัฒนาการดวย
DSPM ไมถูกตองในแตละกลุมวัย ซึ่งสงผลกระทบตอการการใหคําแนะนําและสงเสริมพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะกลุมสงสัย
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พัฒนาการลาชา เพื่อใหการชวยเหลือเด็ก ครอบครัวใหสามารถพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการอยางสมวัยและเปนประชากรที่ดีของ
ประเทศชาติตอไปในอนาคต จึงควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. ควรมีการจัดอบรมใหกับผูปฏิบัติงานทั้งเกาและใหมทุกปโดยศูนยเขตรวมกับจังหวัดในพื้นที่
2. จังหวัดมีการอบรมฟนฟู องคค วามรู และทักษะในการประเมินและสงเสริ มพัฒนาการใหเ ปนรูปแบบเดียวกั น
มีความเขาใจตรงกันใหกับพื้นที่ทุกป เนนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจริง และเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3. มีการใหความรูฝกทักษะการประเมินและสงเสริมพัฒนาการแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมกอนปฏิบัติงาน อาจเปน
กลุม หรือรายบุคคลแลวแตบริบทของพื้นที่
4. ขยายองคความรูดานการคัดกรองพัฒนาการเด็กสูครอบครัว และชุมชนดวยการสรางความตระหนักใหผูปกครอง
ครูศูนยเด็กเล็ก และ อสม. เห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการ
5. สรางระบบการติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชา และระบบการสงตอที่เอื้อตอการดําเนินงาน ดวยการมีผังการ
ติดตามงาน และสงตอที่สามารถปฏิบัติได รวมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อดูแลเด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชาในวัยเด็ก
ใหไดเร็วที่สุด
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แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนํา
ระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The development of Chatbot prototype for guidance on
a research Government budget system
จิรันดร บูฮวดใช
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
b.jirundon@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแกปญหาจํานวนบุคลากรที่มีอยูจํากัด แตตองใหบริการคําแนะนํากับ
ผูขอทุนวิจัยจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ในการพัฒนาตนแบบแชทบอทนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท 3) ทดสอบตนแบบแชทบอทโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
และ 4) สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ
ผูว ิจัยไดพัฒนาตนแบบแชทบอทดวย LINE API รวมกับภาษา PHP โดยประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
HEROKU ที่ใหใชงานไดฟรี ซึ่งตนแบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นนี้ ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงและ
นําไปใชงานไดจริง ผูวิจัยจึ งมีความมั่นใจวาหากนําแชทบอทที่ พัฒนาขึ้ นนี้ไปใชงานจริง จะชวยเพิ่ มประสิ ทธิภาพการทํางานใน
องคกรไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: ตนแบบ แชทบอท LINE API, PHP
Abstract
The purpose of this research is to study the guideline to develop the Chatbot prototype for guidance
on a research Government budget system. Nakhon Pathom Rajabhat University. This work will solve the
problem of having limited staffs to support and advise many research grant applicants at the same time.
To develop the Chatbot prototype, there are 4 steps to conduct the research: 1) Study theories and
related researches; 2) Design and develop the Chatbot; 3) Test the Chatbot by 3 experts; and 4) Conclusion
and Suggestions.
We have developed the Chatbot prototype using the LINE API in conjunction with a PHP language,
which will be processed by a free host computer of HEROKU. Because the experts have provided useful
suggestions to improve and implement this Chatbot prototype, we are therefore confident that if this
Chatbot is used in real life, it will increase the efficiency of the organization definitely.
Keywords: prototype, chatbot, LINE API, PHP
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1. บทนํา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2559) ไดกลาวสรุปถึง Thailand 4.0 วาเปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจเปนโมเดล “ทํานอย
ไดมาก” เชนในภาคอุตสาหกรรมที่มีการนําเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น เชน E-commerce เปนตน หรือในภาคการเกษตรก็ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตร
สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและใชเทคโนโลยีเขามาชวยอํานวยความสะดวก และเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรมากขึ้น เชน
Smart Farming เปนตน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560) เปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ โดยกําหนดพัธกิจในขอที่ 4 ไววา “พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และประยุกตใช ICT”
ซึ่งปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดสรรงบประมาณแบงเปน 2 ประเภท ไดแก งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ซึ่งผูวิจัยไดรับผิดชอบในสวนของทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดินที่ผานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และทุนอุดหนุนการวิจยั ที่ผานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (สกอ.) โดยมีโครงการ
วิจัยที่รับผิดชอบตั้งแตป 2555 - 2561 รวมทั้งสิ้นโครงการวิจัย 152 โครงการ
ชลณัฏฐ พูนชัฏกาญจน (2560) ไดนําเสนอบทความเรื่อง เสริมศักยภาพองคกรดวยการใชเทคโนโลยี Chatbot และ
ยังเปนผูกอตั้ง Chatbot Thailand ไดกลาวสรุปถึง Chatbot ซึ่งอาจเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย แตในตางประเทศ เชน
อเมริกา หรือญี่ปุน มีการใชงานกันแลวอยางแพรหลาย นอกจากนี้ Chatbot ยังสามารถสรางฟอรม Template ตางๆ ได ตามที่
เราตองการ อยางรานคาที่ตอ งเจอคําถามซ้ําๆ หรือขอดูรูปสินคาเดิมๆ ซึ่งตรงนี้เราสามารถสอน Chatbot ใหเรียนรูและจับคํา
เหลานี้ พรอมตอบใหไดทันที รวมถึงในปจจุบันก็สามารถปดการขายโอนเงินไดเบ็ดเสร็จในแอพแชท อยาง Messenger หรือ
LINE เปนตน และยกตัวอยาง Startup ของ ConvoLab ที่เห็นถึงตลาด Chatbot ในประเทศไทย เปนธุรกิจสําหรับการใหบริการ
แบบครบวงจร ตั้ง แตการให คําปรึกษา ถึงการพัฒนา Chatbot โดยคุณกษิ ดิศ ศฤงคไพบูลย รองประธานฝายพั ฒนาธุรกิ จ
ไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคในการสราง Chatbot ในเรื่องของภาษาทองถิ่น หรือภาษาวัยรุน ที่ตัวบอทอาจไมเขาใจมากนัก แตก็
สามารถแกไขในสวนนี้ได โดยการปอนหรือสอนบอทใหเขาใจมากขึ้น หรืออาจจะตัดคําที่ไมมีความหมายไป หรือตัดคําสรอย
ออกไปอัตโนมัติ สรุปแลว Chatbot ในตอนนี้จะเปนจุดเริ่มตนในการใช AI ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได และผูพัฒนาก็มีความเชื่อวา
ในอีก 3 - 5 ป ขางหนาประเทศไทยจะนํา AI เขาไปอยูในทุกอุตสาหกรรม หรือองคกร เพื่อใหผูใชงานมีแหลงขอมูลเปนของ
ตัวเอง และตอบสนองการใชงานตอผูใชงานมากขึ้น
Anak Mirasing (2560) ไดเขียนบทความเรื่อง Chatbot คืออะไร ดียังไง มารูกันใน 10 นาที โดยไดใหความหมาย
ของ Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่มีไวสื่อสารกับมนุษย เพื่อประโยชนทางใดทางหนึ่ง โดยไดแบงเปน 2 แบบ
คือ แบบที่ 1 ถูกกําหนดดวยกฎ (Based on rules) คือ มีการสรางกฎไวใหหลายๆ ขอ เพื่อใหครอบคลุมหลายๆ เงื่อนไขและ
ตรงตามเปาหมายที่เราตองการ และแบบที่ 2 ปญญาประดิษฐ AI (Artificial Intelligence) คือ มีการใช Machine learning
เขามาชวยในการเรียนรู โดยการนํา Natural Language Processing (NLP) มาชวยให Chatbot เขาใจภาษามนุษยในรูปของ
ประโยคความหมายไดดีขึ้น ปจจุบันมีหลายบริษัทเริ่มใหบริการ API เชน LINE หรือ Facebook เปนตน โดยปจจุบัน Chatbot
สามารถพัฒนาไดจากภาษาตางๆ เชน JavaScript (Node.js), PHP, Swift, Python เปนตน สรุป Chatbot นั้นมีขอดีตางๆ
มากมาย เชนการสามารถนําเสนอขาวสาร หรือโปรโมชั่นจากลูกคาหรือองคกรไดงาย ชวยใหคําปรึกษาคอยแนะนําลูกคา สรางบิล
และหนาจายเงิน เปนตน และสามารถนําขอมูลจากผูใชงานมาปรับปรุงระบบเพื่อใหตอบสนองลูกคาไดมากขึ้น
สิทธิพล พรรณวิไล (2560) ไดกลาวถึง LINE ไดทําการเปนตัวแพลตฟอรมแบบเปด (Open Platform) โดยมี API
ใหใชงานหลายตัว เชน Messaging API ที่สามารถสงขอความในรูปแบบใหมๆ ไดถึงสามแบบ Confirm Type, Button Type
และ Carousel Type โดยมีตัวอยางทดลองเขียน LINE Bot เพื่อทดสอบการทํางาน Messaging API ผานทาง LINE
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มานพ กองอุน (2560) ไดเขียนบทความการสราง LINE Bot แบบใช cURL ใน Yii Framework 2 โดยสามารถตอบ
โตกับผูใชงานไดดวย API ของ wunderground เพื่อบอกสภาพอากาศ และกูรูถามตอบดวย Wikipedia API โดยเมื่อผูใชพิมพ
คําวา “อากาศ:กรุงเทพมหานคร” LINE Bot ก็จะตอบสภาพอากาศทันที
วินน วรวุฒิคุณชัย (2560) ไดเขียนบทความ เรื่อง รูจักบอทนอย (@botnoi) โดยเปนแชทบอทที่ไดรับรางวัลใน
หมวดแชทบอทที่คุยเกงที่สุดจากงาน LINE BOT AWARD ซึ่งเปนแชทบอทที่สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง และยังมีการควบคุม
การสอนไมใหมันออกนอกลูนอกทาง เชน มีจิตใจดี ไมหยาบ และตลกนิดๆ เปนตน ซึ่งถาเปนแชทบอทที่ใชระบบเรียนรูแบบ
การเรียนการสอน (Unsupervised learning) จะมีพฤติกรรมเลียนแบบ เหมือนเด็กที่ไปจําอะไรมาแลวทําตาม แตบอทนอย
จะมีการควบคุมและกรองคําหยาบออกจากระบบ สวนคําพูดคําจาในการโตตอบก็จะมีเอกลักษณเปนของตัวเอง ก็เรียกวาเปน
Semi-supervised learning นั้นทําใหบอทนอยไดรับรางวัล Conservation Award ในงานงาน LINE BOT AWARD ซึ่งเปน
แชทบอทที่มี AI ในการโตตอบเกงที่สุด
จิรันดร บูฮวดใช (2558) ไดเขียนบทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาระบบเว็บไซตสําหรับการคนหา
เบอรโทรศัพทนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีระเบียบวิธีวิจัยประกอบ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะหภาพรวมของ
ระบบงาน 2) การศึกษาเบื้องตน 3) การกําหนดความตองการของระบบ 4) การออกแบบระบบ 5) การพัฒนาระบบ 6) การ
ทดสอบระบบโดยผูเชี่ยวชาญ และ 7) การวิเคราะหและการประเมินผล ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใช งาน
อยูในระดับ “ดี” ( x = 4.15, S.D. = 0.55)
จากการทบทวนทฤษฏี และบทความวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท 3) ทดสอบตนแบบแชทบอทโดยผู เชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน และ 4) สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ
สําหรับปญหาในการทําวิจัย เนื่องจากหนวยงานมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหบริการคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย ที่ตอง
ตอบคําถามซ้ําๆ และไมสามารถใหบริการตลอดเวลาได ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับ
ใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ขอบเขตของระบบ
1) ใหคําแนะนําดานเว็บไซต nrms.go.th 2) คําแนะนําการสมัครนักวิจัยในระบบ NRMS 3) คําแนะนํากรณีลืม
รหัสผาน และ 4) คําแนะนําแบบฟอรมการขอทุนอุดหนุนการวิจัย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย สําหรับการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการ
วิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังภาพที่ 1
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เริ่มตน
1. ศึกษาทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาตนแบบแชทบอทฯ
3. ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน

ไมผาน /
ปรับปรุง

ผาน
4. สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ
จบการทํางาน
ภาพที่ 1 วิธีดําเนินการวิจัยสําหรับการพัฒนาตนแบบแชทบอท
4.1 ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาแชทบอทของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทย KTB Care และ Kerry Express ตามลําดับ ก - ค
ดังภาพที่ 2 โดยหลักการทํางานจากแชทบอทจะตองทําการพิมพขอมูลตามเมนูที่แชทบอทแสดงรายการไว จากนั้นแชท บอท
จะแสดงคําตอบกลั บมา ผูวิจัยจึ ง นํ าแนวคิ ด นี้ ไปพั ฒนาต นแบบแชทบอทสําหรั บให คําแนะนํ าระบบขอทุ นอุ ดหนุนการวิ จัย
งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเบื้องตน

(ข)
(ค)
(ก)
ภาพที่ 2 แชทบอทของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทย KTB Care และ Kerry Express
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4.2 ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท
จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาตนแบบแชทบอทดวยภาษา PHP รวมกับ LINE API
โดยใชการพัฒนาแชทบอทแบบที่ถูกกําหนดดวยกฎ (Based on rules) ซึ่งผูวิจัยไดเขียนผังงานจากขอบเขตของระบบ แสดง
ดังภาพที่ 3 จากนั้น Upload ไฟล PHP ไวบน Dropbox และเชื่อมโยงไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
HEROKU ที่ใหใชงานไดฟรี จากนั้นเชื่อมตอกับแชทบอทดวย LINE API โดยทําการสมัครบริการ Messaging API สามารถ
ศึกษารายละเอียดไดจากเว็บไซต https://business.line.me/en/services/bot
เริ่มตน
เมนูหลัก
จริง

1
เว็บไซต NRMS

URL NRMS

จริง

เท็จ
2
สมัครนักวิจัย

URL สมัครนักวิจัย

จริง

เท็จ
3
ลืมรหัสผาน

URL ลืมรหัสผาน

จริง

เท็จ
4
แบบฟอรม

เท็จ

URL แบบฟอรม
ภาพที่ 3 ผังงานแชทบอทแบบที่กําหนดดวยกฎ (Based on rules)
จากการศึกษาผู วิจัยเห็นว าการพิมพ ขอความตามเมนูอาจยัง ไมตอบสนองผูใช งานเทาที่ ควร จึงสรางแชทบอทให
แสดงรายการในลักษณะปุม เพื่อใหผูใชงานแตะแทนการพิมพขอความ ซึ่งนาจะตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น จึ งมีแนวคิดใน
การพั ฒ นาต นแบบแชทบอทด ว ย Buttons ซึ่ ง เป น ฟ ง ก ชั น ส ว นหนึ่ ง ของ Template message โดยแสดงตั วอย า งโค ด
Buttons ดังภาพที่ 4 สามารถศึกษารายละเอียดไดจากเว็บไซต https://devdocs.line.me/en/?php#template-messages
1 {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

"type": "template",
"altText": "this is a buttons template",
"template": {
"type": "buttons",
"thumbnailImageUrl": "https://example.com/bot/images/image.jpg",
"title": "Menu",
"text": "Please select",
"actions": [
{
"type": "message",
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12
13
14
15
16
17 }

"label": "Test",
"text": "Test"
}
]
}
ภาพที่ 4 โคด Buttons ในการพัฒนาตนแบบแชทบอท

4.3 ทดสอบตนแบบแชทบอทโดยผูเชี่ยวชาญ
ผูวิจัยไดนําตนแบบแชทบอทที่สรางขึ้น ไปทดสอบกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยทดสอบบนระบบปฏิบัติการ
Android และระบบปฏิบัติการ IOS ดังภาพที่ 5 และ 6 จากนั้น ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
1. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 มีขอเสนอแนะวาควรมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูขอทุนวิจัยทราบโดยทั่วกัน
2. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 มีขอเสนอแนะวาควรมีการสืบคน Keyword ดวยการพิมพ เพราะหากมีขอมูลจํานวนมากจะ
ชวยใหผูขอทุนวิจัยสามารถสืบคนขอมูลไดงานมากขึ้น
3. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 มีขอเสนอแนะวาเปนโปรแกรมที่มีประโยชน และชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ไดดี อีกทั้ง
ผูวิจัยสามารถเรียกดูขอ มูลไดเองจากคําแนะนําของโปรแกรม หากสามารถเพิ่มคําถาม และขอแนะนําใหครอบคลุมในหลายๆ
เรื่องมากยิ่งขึ้น จะยิ่งเปนประโยชนมากๆ
4.4 สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อแกปญหาจํานวนบุคลากรที่มีอยูจํากัด แตตองใหบริการคําแนะนํากับผูขอทุนวิจัยจํานวน
มากในเวลาเดีย วกัน โดยผูวิจัย ได นําต นแบบแชทบอทไปใหผู เชี่ ยวชาญทดสอบบนระบบปฏิบั ติ การ Android และระบบ
ปฏิบัติการ IOS สามารถทํางานไดเปนอยางดี จากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุง และพัฒนาแชทบอทตอไป
จากการขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจึงมีความมั่นใจวาหากนําตนแบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใชงานจริง จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่ มระเบียบวิ ธีวิจัย โดยหลังจากทดสอบโดยผูเ ชี่ยวชาญแล วตองใหผูใ ชงานทดลองใชง านจริ ง จากนั้นจึ ง
สรุปผลประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น
2. ควรเพิ่มคําถามและคําตอบของ Chatbot ใหครอบคลุมในหลายประเด็นมากกวานี้
3. ผูวิจัยพบปญหาในการพัฒนาตนแบบแชทบอท 2 ประเด็น คือ 1) หากผูใชงานไมไดเปนเพื่อนกับแชทบอทจะไม
สามารถใชงาน Buttons ได ซึ่งแกปญหาโดยการพิมพ Keyword ตามรายการลงไปแทน และ 2) การใชงาน Buttons จะไม
สามารถใชงานบน LINE PC ไดจําเปนตองใชกับมือถือเทานั้น
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ภาพที่ 5 ตัวอยางการทํางานแชทบอทบนระบบปฏิบัติการ Android

ภาพที่ 6 ตัวอยางการทํางานแชทบอทบนระบบปฏิบัติการ IOS
5. กิตติกรรมประกาศ
ข าพเจ าขอขอบพระคุ ณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมที่ ใ ห สิ่ ง อํ านวยความสะดวกต างๆ และขอขอบพระคุ ณ
รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน ที่ชวยตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ และใหคําแนะนําที่ดีเสมอมา และขอขอบคุณ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย 2) อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม และ
3) อาจารยอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ ที่คอยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการพัฒนาแชทบอทตอไป
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (CLW)
รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว
อาจารยแพรภัทร ยอดแกว
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นาฏศิลปนของชาติกบั การพัฒนาทองถิ่นนครปฐม:
กรณีนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ
National Dancing Art and Local Nakhon Pathom Development:
The Case of Mrs. Rajana Puangprayong, National Artist
สัณหกฤษณ บุญชวย
ผูชวยผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Sunhakrisana.B@student.chula.ac.th
บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่องนาฏศิลปนของชาติกบั การพัฒนาทองถิ่นนครปฐม: กรณีนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติวามีบทบาทอยางไร ในการใชกลยุทธในการพัฒนา
ทองถิ่น จังหวัดนครปฐม โดยคนหาความรูค วามสามารถที่โดดเดน เปนเอกลักษณเฉพาะของนางรัจนา พวงประยงค ที่มีสวนสําคัญ
ตอการพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งเพื่อคนหาเครือขายทางวัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในฐานะที่ไดรับ
การยกยองให เปนปราชญท องถิ่น บทความชิ้นนี้เปนการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศนเ ชิงคุณภาพ (qualitative
approach) โดยอาศัยเทคนิคในการดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และใชเทคนิคการวิจัยแบบ
เรื่องเลา (narrative approach) ผลปรากฏวานางรัจนาไดอาศัยความเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปไทยที่ไดสั่งสมมายาวนาน
จนเปนที่ประจักษในระดับชาติ มาถายทอดผานผลงานที่จัดแสดงขึ้นที่สวนสามพรานสามารถสรางคุณูปการแกทองถิ่นเป น
อยางยิ่ง โดยไมเพียงเปนที่ประจักษแกภายในประเทศแลว ยังสามารถเผยแพรไปยังนานาประเทศอีกดวย
คําสําคัญ: นาฏศิลปไทย ศิลปนแหงชาติ ปราชญทองถิ่น สวนสามพราน
Abstract
The objective of this study was to study the autobiography of Mrs. Rajana Puangprayong, a national
artist, on what roles she play in implementing Nakhon Pathom local development strategies. This was done
by finding outstanding talent that is her unique identity that plays an important role in local development
and to find cultural networks and ways to preserve cultural heritage as being regarded as a local philosopher.
This article is based on a qualitative approach by using in-depth interview technique and narrative approach.
From the result it was found that she has a long-standing expertise in Thai dance arts that is manifested
in the national level. To convey the works shown at Sampran garden and was able to make a lot of
contributions to the local. Her performance has not only manifested in the country but has also been
distributed to other countries.
Keywords: Thai dance, national artist, local philosopher, Sampran garden
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1. บทนํา
อาจเป นเพราะความเจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยีทุ กวันนี้ที่ สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยเ ปลี่ยนแปลงไป
มนุษยมีความเชื่อวาทางเดียวที่จะอยูรอดตองอาศัยการปรับตัวใหเ ขากับสถานการณ ซึ่ งเทากับวายอมรับ และนอมนําการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาววาถูกตองเหมาะสม ที่สําคัญมองวาเปนความทันสมัยที่ทุกคนปรารถนา กระนั้นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูก
ถายทอดมาจากรุนสูรุนจึงอาจถูกผลักใหตกขอบออกจากสิ่งที่ถูกตีตราวาทันสมัยและถูกปลอยทิ้งไวกับวาทกรรมของ “ความ
อนุรักษนิยม” หรือกระทั่ง “ความโบราณ” แตทั้งนี้หากมรดกที่เปนภูมิปญญาที่ฝงรากอยูกับสังคมมาชานาน ถูกปรับใหมี
ความรวมสมัยขึ้นก็อาจทําใหเกิดความมีชีวิตชีวาไดบาง แตก็หาไดทิ้งรองรอยเดิมไปเสียหมด เฉกการไดมาถายทอดมรดก
วัฒนธรรมทางนาฏศิลปของนางรัจนา พวงประยงค เมื่อไดลาออกจากราชการแลวก็ไดมาเปนครูสอนนาฏศิลปที่สวนสาม
พราน จัง หวัดนครปฐม ตั้งแตป พ.ศ. 2515 จนถึงปจจุ บันนี้ กระทั่งกลับเขารับราชการอีกครั้ง หนึ่งที่กรมศิลปากรจน
เกษียณอายุราชการ แตในระยะเวลาดังกลาวกวา 40 – 50 ปทานก็ใชความรูความสามารถทั้งหมดทางนาฏศิลปเพื่อมุง
ประโยชนไ ปสู ทองถิ่นเปนสําคัญ กลาวคือแรกเริ่ มเดิ มที แนวคิด ในการนําองค ความรู ทางดา นวั ฒนธรรมเพื่ อนํ าเสนอผาน
รูปแบบกิจกรรมนั้นเกิดจากดําริของคุณหญิงวลี ยุวบูรณ ในปพ.ศ. 2513 ที่จะนําศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงในสวนสาม
พราน จึงไดตามหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานนาฏศิลป ซึ่งขณะนั้นนางรัจนา ฯ เปนบุคคลที่มีคนรูจักแพรหลาย
ในวงการนาฏศิลปแลว ทําใหมีการเชิญเขามาพบและคุณหญิงจึงไดสรางหมูบานไทยขึ้นในสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
ซึ่งภายหลังจึงไดเปดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเปนครั้งแรกในเวทีการแสดงหมูบานและแสดงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใช
สําหรับการแสดงนาฏศิลปแบบตาง ๆ โดยนําศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ประเพณีพื้นบานและการแสดงภาคตาง ๆ ทั้ง 4
ภาค ในรูปแบบการแสดงวิพิธทัศนา คือการนําแสดงตาง ๆ ทั้งระบํา รํา ฟอน ประเพณี กีฬา มาจัดแสดงในที่เดียวอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับการใหสัมภาษณของนางสาวอังคณา จีนานนท (2559) 1 ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและผูจัดการ
หมูบานไทย โรงแรม สามพราน ริเวอรไซด ที่ไดใหสัมภาษณผานทางหนังสือพิมพผูจัดการออนไลน วาทางโรงแรมมีนโยบายที่
จะถายทอดคุณคาทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา วิถีไทยออกไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางชาติ
ไดเขามาเรียนรูและสัมผัสมนตเสนหของการใชชีวิตแบบวิถีไทยดวยตัวเอง เพราะสิ่งเหลานี้นับวันจะหาดูไดยากขึ้นทุกที หากไม
มีการอนุรักษหรือถายทอดจากรุนสูรุน เชื่อวาอนาคต เด็ก ๆ จะไมรูจักและไมเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสราง
ไวให ซึ่งนางรัจนา ฯ ไดทุมเทแรงกายในการทั้งถายทอดรวมไปถึงการเปนผูกํากับการแสดงทั้งหมดโดยมุงหวังเพียงอยางเดียว
คือเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกของคนในทองถิ่นเปนสําคัญ จากนั้นผลพลอยไดในสวนอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จ ะตามมาภายหลัง
ยอมเปนเสมือนผลกําไรที่ตามมา เชน การเกิดอาชีพของบรรดาชาวบานในบริเวณนั้น
2. วัตถุประสงคของบทความ
2.1 เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติวามีบทบาทอยางไร และใชกลยุทธอะไร
ในการพัฒนาทองถิ่น จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อคนหาความรูความสามารถที่โดดเดน เปนเอกลักษณเฉพาะของนางรัจนา พวงประยงค ที่มีสวนสําคัญตอ
การพัฒนาทองถิ่น จังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อคนหาเครือขายทางวัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของนางรัจนา พวงประยงค
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3. วิธีวิทยาในการศึกษา
ในการศึ กษาเรื่ องนาฏศิลป นของชาติ กับ การพัฒ นาท องถิ่ นนครปฐม : กรณี นางรัจนา พวงประยงค ศิ ลป น
แหงชาติ ชื้นนี้เปนการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ (Qualitative Approch) โดยอาศัยเทคนิคใน
การดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (indept interview) จากบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ เรื่องนี้โดยตรงคือ นางรัจนา
พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ ผูเปนเจาของเรื่องซึ่งเปนการใชเทคนิคการวิจัยแบบเรื่องเลา (narrative approach) ซึ่งวิธี
วิทยาแบบดั งกลาวนี้จะเปนเรื่องเลาเกี่ย วกับประสบการณชีวิต การที่ผูเ ลานําประสบการณข องตนมาเลานั้ น ทํ าใหผูเลามี
อํานาจในการต อรอง เนื่ องจากความเชื่ อที่ วา การเล าเรื่ องของตนเอง ไม มี ใครรูดี ไ ปกว าผู เ ล า เรื่องเล ายั งเป นสิ ่ ง ที่อยู ใ น
ชีวิตประจําวันที่เราไดปฏิบัติในทุกวัน การเลาเรื่องผูเลาถือเปนองคประธานที่ไมสามารถแยกอารมณ ความรูสึก ทัศนคติจากสิ่ง
ที่เลา เรื่องเลาถูกประกอบสรางจากมิติของเวลา ภูมิศาสตร การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้กอใหเกิดรูปแบบของ
การเลาเรื่องที่แตกตางกันออกไป จากนั้นเมื่อไดขอมูลแลวผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่งประกอบการสัมภาษณเชิงลึก
(indept interview) นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม จํานวน 2 ราย ไดแก 1) นายจตุพร ธิรา
ภรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมสงเสริมวัฒนธรรม และ 2) นายประยูร ทองสุทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กลุม
สาระการเรียนรูศิลปศึกษา
4. อัตชีวประวัติของนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย – ละคร)
ประวัติความเปนมาของนางรัจนา พวงประยงค ผูเขียนไดศึกษาขอมูลจากเอกสารการยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะ
ศิลปนแหงชาติ ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม2 กอปรกับทานไดกรุณาเลาใหฟงดวยตนเองอยางละเอียด วาเกิดวันที่ 6 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2484 อายุ 76 ป อาชีพ ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย (ละครนาง) สํานัก
การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในดานการศึกษาระดับ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง จากโรงเรียน
นาฏศิลป (ปจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป) จากนั้นไดรับการยกยองจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์
ไดแก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรัจนา ฯ เปนบุตรีของนายปรีดา (ชื่อ
เดิมนายหลี) พวงประยงค และนางสมพล พวงประยงค สมรสกับ นายสําราญ วังสงา ปจจุบัน ถึงแกกรรม มีบุตร –
บุ ต รี รวม 2 คน ขณะนี้ อ าศั ย อยู ณ บ านเลขที่ 20 ซอยสมเด็ จ พระป น เกล า 7 แขวงบางยี่ ขั น เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร
ประสบการณการทํางาน ความเชี่ ยวชาญและรางวั ล เกี ย รติคุ ณที่ ไ ดรั บ ป จจุ บันนางรั จนา ฯ เปน ผู เ ชี่ย วชาญ
นาฏศิลปไ ทย (ละครนาง) สํานั กการสัง คีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒ นธรรม โดยตําแหนงสุดท ายกอนเกษียณอายุ
ราชการเมื่อป พ.ศ. 2544 ดํารงตําแหนงนาฏศิลปน 8 ว. สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จนกระทั่ง
เมื่อป พ.ศ. 2554 ไดรับการพิจาณายกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย – ละคร)
กอปรกับในปเดียวกันนี้ยังไดรับพระราชทานเข็มพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในงานแสดงโขน ตอนศึกมัยราพณสะกดทัพ ในฐานะศิลปนอาวุโส อีกดวย นอกจากนี้ยังเคยไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น ทวี ติยาภรณมงกุฎไทย, ตริตาภรณชางเผือก และ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
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ภาพที่ 1 นางรัจนา พวงประยงค ไดเขารับพระราชทานโลและเข็มในฐานะศิลปนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม.(2555).จาก http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3476
จากนั้นนางรัจนา ฯ ไดเลาเพิ่มเติมวาในชีวิตชวงวัยเด็กนั้น มิไดตั้งใจมุงมั่นมาแตตนที่จะเรียนเปนนาฏศิลปน แต
บิดาซึ่งมีอาชีพเปนหัวหนาคณะละครตองการใหชว ยครอบครัว และมีพี่สาว (อัมพร พวงประยงค) เขามาเรียนในวิทยาลัย
นาฏศิลปกอนแลว จึงเปนเสมือนพลังผลักดันใหเขามาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งเปนชวงที่มีครูอาจารยผูมีฝมือยอดเยี่ยม
เปนครูสอนประจํา เชน ครูมัลลี (ครูหมัน) คงประภัทร ไดพยายามเคี่ ยวเข็ญใหตนมาเรียน มีการสอบทั้งรอง และรํา
พรอมกับเรียนวิชาสามัญดวย เมื่อยังเด็กจึงไมไดคิดวาตนมีใจรักวัฒนธรรมของชาติ รูแตเพียงวาเรียนจบแลวจะมีงานทําก็
พอ3 ในระยะแรกของการเรียนนาฏศิลปสําหรับเธอ แลวจึงเปนเรื่องที่ยากมากพอสมควร นางรัจนา ฯ ไดเลาวา “สิ่งที่เราตอง
เรียนรูคือตองแยกเสียงดนตรีกับจังหวะรองใหออกโดยเริ่มจากไปฟงระนาด เพื่อใหลงพรอมกับเสียง หนอย นอย นอย หนอย
ไลเสียงพรอมระนาดจนจบพรอมเพลงเชิดนอก แลวตองไปซอมรํากับตัวละครลิงซึ่งยากมาก มีอยูครั้งหนึ่งกําลังนั่งกันเพลิน ๆ
อยูดี ๆ ครูตบโตะปง! เสียงดังมาก เราก็สะดุงตกใจคิดวาทําอะไรผิด แตทานบอกวาทานี้ที่ตองตกใจตอนชะโงกหนาเมื่อเจอกับ
ลิง เราชื่นชมในเทคนิคการสอนคือครูละเอียดมากจนเราเองสงสารมือทานที่เจ็บ เชื่อไหมวาใชเวลาซอมทั้งหมดถึง 3 เดือนกวา
จะไดออกแสดงในงานหนึ่ง” 4
ในด านการแสดงนางรั จนา ฯ นั้ นไดรั บ การฝ กฝนโดยเริ่ม จากครู เ จริ ญ จิ ต ภัท รเสวี ซึ่ง คุ ณครู ท านนี้ ถื อเป นผู
วางรากฐานที่สําคัญใหกับนางรั จนา ฯ กอปรกับให วิชาที่เกี่ย วกับนาฏศิ ลปไทยที่เ ลิศลวนดวยความสามารถหลาย ๆ แขนง
จากนั้นนางรัจนา ฯ ไดรับคัดเลือกใหแสดงโขนเปนตัวนางกํานัลในฉากทองพระโรง ตอนศึกสามเขียว ในตอนนั้นทําใหมีความ
ใกลชิดสนิทสนมกับครูเจริญจิต มากยิ่งขึ้นถึงแมบางครั้งจะถูกตําหนิบาง แตนางรัจนา ฯ ก็ไมเคยทอ แตกลับเปนแรงขับใหทํา
หนาที่ตอไปไดเปนอยางดี จนกระทั่งมีความรูสึกวาละครคือหลักที่ตองปฏิบัติและรูสึกรักและชอบในที่สุด

3

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔. กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง. หนา 189.
4
รัจนา พวงประยงค.ศิลปนแหงชาติ. สัมภาษณ. 10 มิถุนายน 2560.
1918 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education
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ภาพที่ 2 ผูศึกษาไดสัมภาษณนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ โดยใชระเบียบวิธีวิทยาแบบ narrative
ประกอบกับแสดงทัศนะเพิ่มเติมจากขอคําถามทางวัฒนธรรม
ที่มา : นายจตุพร ธิราภรณ, 2560
5. องคความรูซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนางรัจนา พวงประยงค
จากการที่ นางรั จนา พวงประยงค ได รับ การฝ กฝนจากครู อาจารย ทั้ง ในงานหน าที่ ศิล ป นและหน าที่ ครู ส อน
นาฏศิล ป จนมีความรูเ ชี่ยวชาญขึ้นโดยเฉพาะเปนศิ ลปนบทนาง ทั้ง การแสดงโขนและละครทุกประเภท เปนผูมี ความรู
ความสามารถสูงส งและแสดงนําได หลากหลายบท ตั้งแต กระบวนรําบทนางกษัต ริย บทเทวดานางฟา จนถึงบทนางทุ ก
ประเภทละคร ไดรับการคัดเลือกใหแสดงบทที่ตองใชทักษะพิเศษ อาทิ แสดงอารมณโกรธเกรี้ยว หึงหวง ตลกขบขัน แม
บทนางพิการก็สามารถตีบทไดอยางงดงาม สื่ออารมณไดสมจริง เชน การแสดงโขนเปนนางมณีเมขลา นางเบญกาย นาง
สุพรรณมัจฉา นางนารายณ นางวานริน บทนางยักษเจาอารมณ เชน นางสํามนักขา นางแกวอุดร นางอดุลปศาจ แสดง
ละครในบทนางยุบล บทมะเดหวี แสดงละครพันทางในบทสรอยฟา ตอนสรอยฟาละเลงขนมเบื้อง เปนคุณย าทองประศรี
ตอนขุนแผนสองกระจกมนต นางตานีตัวแปลง ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก แสดงละครดึกดําบรรพเปนนางศูรปนขา
ตอนขึ้นหึง เปนนางคันธมาลี ตอนทาวสันนุราชชุบตัว ลวนเปนงานที่ไดสรางชื่อเสียงมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนางรัจนา ฯ ไดรับบทเปนนางเมรีขี้เมาจากเรื่องรถเสน ที่ถือวาสรางชื่อเสียงในการแสดงให
ทานอยางมาก ดวยการสวมบทบาทตัวละครตีบทแตกชนิดที่เรียกวาหากใครที่ไดชมการแสดงของทานตองมีความรูสึกหลงใหล
ในตัวละครนี้อยางแนนอน กลายเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ5

5

ประยูร ทองสุทธิ์ . (2559). การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพราน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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ภาพที่ 3 ในทุกครั้งทีม่ ีการฝกสอนนาฏศิลป นางรัจนา พวงประยงค จะทุมเทเปนอยางยิ่ง ใน การประดิษฐทารําแตละครั้ง
ตองตั้งอยูบนหลักฐานของความงามตามหลักสุนทรียศาสตร และสอดคลองกับวัฒนธรรม คานิยมในทองถิ่นที่นํามาเปน
ตนแบบทารํานั้น
ที่มา : Facebook นางรัจนา พวงประยงค, 2560
6. ผลผลิต ผลงานหรือผลิตภัณฑที่สําคัญของนางรัจนา พวงประยงคในฐานะปราชญทองถิ่น
นางรัจนา พวงประยงค ไดศึกษาแนวคิดการประดิษฐทารํา และการสรางสรรคผลงาน จากผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปน
คณาจารยทางดานนาฏศิลป นักวิชาการ ทําใหไดแนวคิดวา การจะประดิ ษฐทารําใหไดดีตองอาศัยความรู ความสามารถ
ความชํ านาญในการประดิ ษฐ ท ารํ า ทั้ ง นี้ ใ นการประดิ ษฐ ท ารํ าแต ล ะครั้ ง ต องตั้ ง อยู บ นหลั กฐานของความงามตามหลั ก
สุนทรียศาสตร และสอดคลองกับวัฒนธรรม คานิยมในทองถิ่นที่นํามาเปนตนแบบทารํานั้น นั่นคือการออกแบบทารําระบํา
ตาง ๆ ซึ่งไดคิดไวหลายแบบดวยกัน ดังนี6้
6.1 ผลงานการประดิษฐสรางสรรค
6.1.1 ระบําเห็ดโคน พ.ศ. 2550
6.1.2 ระบําแหนาคกลองยาวประยุกต พ.ศ. 2550
6.1.3 ระบําลงขวงไทยพวน พ.ศ. 2551
6.1.4 ระบําเบญจกัลยาณี พ.ศ. 2552
6.1.5 ระบํานบพระปรางคสามยอด พ.ศ. 2552
6.1.6 ระบําขวัญขาวฟอน พ.ศ. 2552
6.1.7 รําโทน พ.ศ. 2552
6.1.8 ระบําอัญมณีศรีมงคล พ.ศ. 2553
6.1.9 ระบํามณีศรีเมืองกาญจน พ.ศ. 2553
6.1.10 ระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด พ.ศ. 2554
6.2 ผลงานดานการกํากับการแสดงในสวนสามพราน
นอกจากหนาที่สอนแลว นางรัจนา ฯ ยังตองทําหนาที่กํากับการแสดงอีกดวย โดยยึดมั่นในหลักการที่ครูสอนอยาง
จริ ง จัง โดยศึกษารายละเอีย ด เมื่ อบทละครที่แ สดงไดเ ขี ย นไว บริ บู ร ณแ ล ว โดยต องอ านทบทวนหลายรอบ การเป น
ผูอํานวยการแสดงจะตองสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการสรางตัวละครใหเหมาะสมกับบทนั้น ๆ นับวาผูกํากับ
6

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔. กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง. หนา 194 - 195.
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การแสดงเปนกําลังที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหงานละครสําเร็จตามเปาหมาย นอกจากผูอํานวยการแสดงไดวางแนวไวแลว เมื่อ
มาทําหนาที่บนเวทีก็คือหนาที่ของผูกํากับการแสดง ซึ่งตองทําหนาที่ตามทฤษฎีที่กําหนดไว7
การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพรานทุกวันนี้ จะเปนการนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย รอยเรียง
อยางตอเนื่องที่เปดการแสดงมาอยางยาวนานตั้งแต พ.ศ. 2515 มีนักทองเที่ยวมาเยือนแลวมากกวา 18 ลานคนทั่วโลก
นักทองเที่ยวรูจักกันในนาม “Thai Village Cultural Show” ในแตละวันจะมีทัวรตางชาติมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนี้เปนการแสดงที่ใชเวลาราว 45 นาที รวบรวมความเปนไทยใหไดเห็นในระยะเวลาสั้นๆ โดย
จัดแสดงอยูภายใน “หมูบานไทย” ของสวนสามพราน ซึ่งทําหนาที่ถายทอดประเพณี วัฒนธรรม หัตถกรรม และวิถีชีวิตแบบ
ไทย ๆ ใหชาวตางชาติไดรูจัก และใหคนไทยไดมาเยี่ยมชมอนุรักษความเปนไทยเหลานี้ ภายใน 45 นาที จะเริ่มจากการ
แสดงดนตรีนาฏศิลปไทย และแสดงตอเนื่องออกเปน 3 องค จัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูตางๆสลับกันไป อาทิ จําลองตลาด
ไทยโบราณ ประเพณีบวชนาค การแสดงมหกรรมกลอง กีฬามวยไทย ศิลปะการตอสูฟนดาบและพลองไมสั้น จัดแสดงพิธีการ
แตงงานแบบไทย และการแสดงรายรํา 4 ภาค มีไฮไลตอยูที่การรํากระทบไม ซึ่งหาดูไดยากและตองใชความชํานาญในการ
แสดง จากนั้นจบทายดวยการเชิญนักทองเที่ยวออกมารําวงกันอยางสนุกสาน

ภาพที่ 4 การแสดงนีท้ ั้งหมดออกแบบและฝกสอนการแสดงโดย อาจารยรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ
ประจําป 2554 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย-ละคร)
ที่มา : www.zthailand.com, 2016

7

ประยูร ทองสุทธิ์ . (2559). การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพราน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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7. การสรางเครือขายวัฒนธรรม
ในการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมนั้น ดวยการที่นางรัจนา พวงประยงค มีชื่อเสียงในดานนาฏศิลป และการ
แสดงเป นทุ นเดิ ม ตั วอย างที่ เห็ นได อย างชั ดเจนได แก การปรากฏชื่ อนางรัจนา ฯ ในงานปริญ ญาดุ ษฎีนิพ นธ ของรจนา
สุนทรานนท (2549) 8 ที่ไดรวบรวมรายชื่อนาฏยศิลปนที่มีคุณูปการทางดานการโขนและการรําตั้งแตป พ.ศ. 2325 – 2549
จนกระทั่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปกรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยิ่งทําใหเปนที่รูจัก
ขยายวงกวางออกไปมากยิ่งขึ้น กอปรกับการมีความจริงใจในวิชาชีพของตนเอง ทําใหนางรัจนา ฯ ไดรับโอกาสมากมายใน
การเดิ นทางไปเผยแพร การแสดงนาฏศิ ลป ไ ทยในต างประเทศ ในฐานะนักแสดงที่ มี ความเชี่ย วชาญในดานการแสดงอยู
บ อยครั้ ง ได แ ก สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาร สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส
สาธาณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสิงคโปร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุน เปนอาทิ และเดินทางสรางเครือขายทางวัฒนธรรมในฐานะผูแสดงและผูกํากับการแสดง ทั้งใน
งานราชการ และในงานที่ภาคเอกชนขอความอนุเคราะหมา
8. แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของปราชญทองถิ่นนครปฐม
แนวทางในการอนุ รั กษ วัฒ นธรรมของนางรั จนา พวงประยงค โดยนํ า เอาศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยมาจั ด แสดงใน
สวนสามพราน นั้นเพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยอยางแทจริง โดยตองการใหสวนสามพรานเปนสถานที่ที่ผูสนใจ
สามารถเขาชมศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทยเพื่อใหไดเรียนรูวิถีชีวิตมากขึ้น กอปรกับเปนการสรางรายไดสูชุมชนและคนใน
ทองถิ่น โดยการนําญาติของพนักงานที่วางงานและบุคคลในชุมชนและทองถิ่นมาฝกแสดงเพื่อรวมแสดงทําใหบุค คลเหลานี้
มีรายได อีกทั้งเปนการทําใหพนักงานเกิดความรักและความผูกพันกับสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ทําใหสวนสามพราน
ไมขาดแคลนพนักงานที่มีค วามภักดีตอองคกรอี กดวย ที่สําคัญตองการอนุรักษ ความเปนไทย โดยนําเสนอเพื่ อเนนในเชิ ง
อนุรักษโดยนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ไดแก ระบํา รํา ฟ อน โขน ประเพณี พื้นบาน เชนประเพณีบวชนาค ประเพณี
แตงงานของไทยแบบเดิมซึ่งหาชมไดยากในปจจุบัน
9. บทสรุป
ดวยความตั้งใจจริงและกอปรไปดวยความสามารถในทางดานนาฏศิลปของนางรัจนา พวงประยงค สะทอนออกมา
จากบทบาทที่ไดรับในแตละครั้ง โดยมักจะไดรับการคัดเลือกใหแสดงบทที่ตองใชทักษะพิเศษ อาทิ แสดงอารมณโกรธเกรี้ยว
หึงหวง ตลกขบขัน แมบทนางพิการ ก็สามารถตีบทไดอยางงดงาม สื่ออารมณไดสมจริง ที่นับวายอดเยี่ยมคือบทนางเมรีขี้เมา
บทนางวิฬารในเรื่องไชยเชษฐ บทแก วหนามาตอนรําเยยซุม บทนางยี่สุนในเรื่ องลักษณะวงศ นางมณฑาตอนลงกระทอม
นอกจากจะเปนศิลปนที่มีกระบวนรํางามมากแลว ยังเปนครูผูรักษาขนบประเพณีในการแสดงถูกตองครบครันตามแบบฉบับ
เปนนางเอกรูป ลักษณ งดงามแขนออนยากจะหาใครเหมือน นับ เป นศิ ลป นบทนางที่ มีค วามสามารถสู งส งตี บทได สมจริ ง
ทุกบทบาท ทั้งมีความสงางาม สมที่เปนแบบอยางที่ดียิ่งแกศิลปนรุนหลัง กระทั่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสูงสุดใหเปน
ศิลปนแหงชาติ ในป พ.ศ. 2554 และถึงแมวานางรัจนา ฯ จะไดรับการยกยองใหเปนศิลปนแหงชาติแลวแตก็ไมหยุดที่จะ
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รจนา สุนทรานันท . (2549). นามานุกรมนาฏยศิลปน : การศึกษาการสืบ ทอดนาฏศิลปสูกรมศิลปากร ดุษ ฎีนิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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สรางสรรคผลงานโดยเฉพาะการลงมาชวยสรางสรรคงานในระดับทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ณ สวนสามพราน นับไดวาเปน
การสงเสริมการอนุรักษความเปนไทยโดยอาศัยการบริหารจัดการภายในทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
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นางมัณฑนา อยูยั่งยืน: คีตศิลปนสูครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร
Mrs. Mantana Yuyangyuen: Music Artist Towards Rattanakosin
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นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนคีตศิลปนที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดนตรีอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร ประจําป
พ.ศ.2559 ถือเปนบุคคลสําคัญของชาติ บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาชีวประวัติและวิเคราะหองคความรู ซึ่งเปนอัตลักษณ
ที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน ผลการศึกษาพบวานางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนผูที่
เปยมดวยคุณสมบัติของคีตศิลปนระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงไทย เนื่องจากมีน้ําเสียงไพเราะอยางยิ่ง ไดฝกหัด
และสะสมประสบการณดานดนตรีไทยมาแตเยาววัย และยังใฝใจแสวงหาความรูตอเพลงจากครู ผูรูหลายทาน จึงเปนผูรอบรู
และเปนครูดนตรีไทยที่สําคัญของชาติ นอกจากนี้ทานเปนผูตระหนักถึงความสําคัญ ของภาษาไทยฐานะเครื่องมือในการสื่อ
ความหมาย และนํามาใชในการขับรองเพลงไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการออกเสียง ถอยคําที่ชัดเจนและถูกตอง
การวิเคราะหตีความหมายของตัวบทรองไดอยางแจมแจง และเลือกใชน้ําเสียง สื่ออารมณไดอยางเหมาะสม ทําให ผูชมและ
ผูฟงเกิดความรูสึกซาบซึ้งประทับใจ อัตลักษณดังกลาวนี้มีคุณูปการ แกการสรางสรรคและสืบทอดศิลปวัฒธรรมไทยอยางยิ่ง
คําสําคัญ: มัณฑนา อยูยั่งยืน คีตศิลปน ครูดนตรี อัตลักษณ
Abstract
Mrs. Mantana Yuyangyuen has been honored as a Rattanakosin senior music teacher in B.E.
2559 (2016) and is considered as a national figure. The objectives of this article were to study Mantana's
Yuyangyuen autobiography and to analyze the body of knowledge on her unique identity that contributes to
the promotion of Thai arts and culture. The results of this study showed that Mrs. Mantana Yuyangyuen
is full of national music artist qualifications, especially Thai singing due to her highly melodious voice
and consistent practiced and accumulated experience of Thai music in early childhood age as well as
attempts to seek for additional knowledge from various teachers. As these results, she has become a
Thai music expert and a national figure. Besides, she has realized the importance of Thai language by
viewing it as a tool for conveying the meanings and applying to Thai singing in effective manner, including
clear and correct pronunciation, clarified interpretation of songs and lyrics, and selection of appropriate
emotional tone. These make audience feel impressed. In sum, this identity has contribute greatly to
sustainable creation and succession of Thai culture.
Keywords: Mantana Yuyangyuen, kidhasilpin, music artist, identity
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1. บทนํา
คีตศิลปการขับรองเปนสิ่งที่ธรรมชาติใหมาพรอม ๆ กับมนุษยเปนศาสตรและศิลปที่ทําใหมนุษยมีความสุข เปนศิลปะ
ที่ วิเ ศษณ อ ย างหนึ่ ง มี กลวิ ธีลี ล าเชิ ง ชั้ น มากมายตามแต กลเม็ ด ของบุ ค คลผู ขั บ ร องมี ค วามยากง ายรวมกั นอยู เป น ความ
ละเอียดออนที่ปราศจากรูปรางตัวตนมองไมเห็นไดดวยตา การขับรองเปนสัญลักษณของความนุมนวล เชน เพลงกลอมเด็กที่แม
บรรจงหาวิธีการเพื่อขับกลอมใหลูกหลับลงได เปนตน น้ําเสียงและวิธีการขับรองของผูขับรองมีผลกระทบตอจิตใจผูฟง บังเกิด
เปนอรรถรสตางๆ ทั้งนี้ก็ดวยมีบทรองที่ประพันธดวยภาษาที่สละสลวย
ภาษาไทย เปนภาษาที่มีเอกลักษณ เปนมรดกอันล้ําคาที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไดสรางสรรค สั่งสมและสืบ
ทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ถือเป นวัฒ นธรรมเป นรากเหงาของความเปนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ งการร อยเรีย งภาษาเป น
วรรณกรรม บทประพันธสรางเสริมใหเกิดภาษาที่สวยงาม ซาบซึ้ง และมีคุณคา ใหเห็นเปนที่ประจักษวา ภาษาไทย มีความ
สละสลวย แสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพชนไทย
นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนคีตศิลปที่เปยมดวยความรู ความสามารถทางคีตศิลปเปนที่ประจักษในฐานะ “ครูดนตรี
อาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร” โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงไทย ทานไมเพียงแตมีเสียงรองที่แจมชัด ไพเราะนาฟง อัน
เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิดเทานั้น แตยังใฝใจในการศึกษาและตอเพลงจากครูผูรูตางๆ จนมี ความเชี่ยวชาญใน
การขับ รองเพลงไทยไดถู กต องตามทวงทํ านอง ที่ สําคั ญอยางยิ่ งคื อทานเปนผูต ระหนั กถึง ความสําคัญ ของภาษาไทยฐานะ
เครื่องมือในการสื่อความหมาย และนํามาใชในการขับรองเพลงไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการออกเสียง ถอยคําที่
ชัดเจนและถูกตอง การวิเคราะหตีความหมายของตัวบทรองไดอยางกระจาง และเลือกใชน้ําเสียงเปนชองทางในการสื่ออารมณ
ไดอยางเหมาะสม ทําใหผูชมและผูฟงเกิดความรูสึกซาบซึ้ง คลอยตาม และประทับใจในการใชน้ําเสียงถายทอดเนื้อหาอารมณ
ดวยความสามารถและความเชี่ยวชาญดังกลาว ทําให นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดรับเชิญไปเปนอาจารยพิเศษ กรรมการตัดสิน
การประกวด และผูทรงคุณวุฒิดานการขับรองเพลงไทยจากสถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ มากมาย นํามาซึ่งเหตุผลที่
ผูเขียนมีความสนใจเปนอยางยิ่งในการศึกษาอัตชีวประวัติของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางในการยกยอง
เชิดชูเกียรติปูชีนยบุคคลทางดานวัฒนธรรมที่มีคุณูปการอยางยิ่งสืบไป
2. อัตชีวประวัติของนางมัณฑนา อยูยังยืน ครูดนตรีครูดนตรีอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร
ประวัติความเปนมาของนางมัณฑนา อยูยั่ งยืน ผูเขียนไดศึกษาขอมูล จากเอกสารการวิจัยเรื่องคี ตศิลปนในสมั ย
รัต นโกสิ นทร ข องพั นธศั กดิ์ วรรณดี (2553) 9 กอปรกั บ ทานได กรุ ณาเล าให ฟง ด วยตนเองอยางละเอี ย ด ว าเกิ ด วันที่ 19
พฤษภาคม 2491 ที่บานนาแค ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัด เพชรบุรี อายุ 67 ป บิดาชื่อ นายบุญมี อยูยั่งยืน
มารดาชื่อ นางถนอม อยูยั่งยืน สถานภาพสมรส มีบุตรีจํานวน 2 คน ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ คีตศิลปน สังกัด
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร นางมัณฑนา อยูยั่งยืน มีความสนใจและใสใจในการขับรองเพลงไทยมาตั้งแตวัยเยาว
และมีพรสวรรคและความสามารถเปนที่ปรากฏเดนชัด เมื่อเริ่มเขารับราชการในกรมศิลปากร ก็ไดรับการถายทอดความรูทั้ง
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ โ ดยร ว มงานใกล ชิ ด กั บ ครู อาวุ โ ส ส ง ผลให มี ค วามรู อย างกว างขวางในเพลงขั บ ร องและทางร องต างๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงประกอบการแสดงโขนละครไดรับความไววางใจใหเปนผูขับรองประกอบการแสดงตางๆ
ของกรมศิลปากรเปนจํานวนมากตลอดจนไดรับคัดเลือกใหขับรองเพลงไทยบันทึกเสียง สําหรับเผยแพรออกอากาศทางสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ได ถ วายงานด า นขั บ ร อ งและบรรเลงดนตรี ในพระราชพิ ธี ต า งๆ ใน
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พระบรมมหาราชวังนอกจากนั้นยังเปนตัวแทนของหนวยงานไปเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศไทยยังประเทศตางๆ อีกดวย
แมเกษียณอายุราชการแลว ทานก็ธํารงรักษาเพลงรองละครดวยการขับรองประกอบการแสดงโขนใหแกสถาบันตางๆ ดังเชน
โขนของมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือการขับรองในฐานะ
“ครูอาวุโส” ในงาน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร” ประจําทุกป เปนอาทิ
การผสานความสามารถทางภาษาไทยกั บความเชี่ย วชาญดานคีต ศิ ลป นั้นทําให นางมั ณฑนา อยูยั่ ง ยืน ประสบ
ความสําเร็จในการขับรองเพลงไทยนอกจากจะมีทักษะในการรับสารดวยการทําความเขาใจกับบทรอง สามารถตีความเนื้อหา
และอารมณไดอยางชัดเจนกระจางแจงแลว นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ยังใหความสําคัญกับการสงสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทํา
ใหผูฟงมีความเขาใจในบทรองอยางถูกตองและบังเกิดจินตภาพจากการฟงไดโดยใชกลการ “ประคบคํา”

ภาพที่ 1 นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเขารับพระราชทานเข็มในฐานะครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร
ประจําป พ.ศ. 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ที่มา : www.facebook.com/มัณฑนา อยูยั่งยืน
3. องคความรูซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน
การประคบคํา เปนเทคนิค การออกเสียงคํารองให ออกมาอย างไพเราะตามทํ านองเพลงและถู กต องตามอักขระ
สามารถตกแตงคํารองใหกลมกลืนกับทํานองเพลงใหเหมาะกับสําเนียงเพลง โดยระมัดระวังไมใหเสียงของคําผิดเพี้ยนไป เนน
เสียงเพื่อชวยใหคํ ารองชั ดเจน เพื่ อใหผูฟ งไดยิ นคําที่ ไมผิด ความหมาย และการถายทอดอารมณ เพลงตามบทรองไดอยาง
เหมาะสม เพื่อใหผูฟงเขาใจในเนื้อหาของคํารองที่เปลงเสียงออกมา
ดวยความตระหนักวาการใชภาษาไทยใหถูกตองนั้น เปนบันไดขั้นแรกในการสื่ออารมณและความหมายของบทเพลง
จึ ง ทํ าให ครู มั ณฑนา อยู ยั่ ง ยื น ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การใช ภ าษาไทย ทั้ ง ในการทํ างาน การถ ายทอดความรู และการใช
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนคอยใสใจตักเตือนใหความรูแกผูใกลชิดจนเปนที่ประจักษทราบโดยทั่วไปในหมูเพื่อนรวมงานและลูก
ศิษย และไดยึดถือ นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนตนแบบที่ดีในดานการใชภาษาไทย
นอกจากจะเปนผูมีความสามารถเชี่ยวชาญในการขับรองเพลงไทยไดอยางไพเราะ สามารถสื่อความหมายได อยาง
ชัดเจน และถูกตองแลว นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ยังไดใชความรู ความสามารถทางภาษาไทยที่มีอยูอยางถึงพรอมนั้นในการ
สรางสรรคผลงานดานการประพันธบทรองเพลงไทย ซึ่งไดใชความรูความสามารถทางภาษาไทยในการประพันธรอยกรอง และ
ความเชี่ยวชาญทางคีตศิลปผสานกับความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย ประพันธบทรองและบรรจุเพลงรองเพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ใน
วาระโอกาสสําคัญ ใหแกหนวยงานตาง ๆ มาโดยตลอด อาทิ การประพันธเพลง “ทศพิธราชธรรม” เนื่องในโอกาสมหามงคล
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ฉลองครบรอบ 50 ปครองราชย ในการประกวดการประพันธเพลง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และประพันธเพลง เลื่อมเสียงสี
ให แ ก มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย เพื่ อ ถวายพระพรเนื่ อ งในงานเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เปนตน
การประพันธทางขับรอง การสรางสรรคประพันธทางขับรองของ นางมัณฑนา อยูยั่งยืน นั้นจะใหความสําคัญ และ
คํ านึ ง ถึ ง การออกเสี ย งถ อยคํ าที่ ถู กต องชั ด เจน สอดรั บ กลมกลื นกั บ ท วงทํ านองเพลง ส ง ผลให เ พลงดั ง กล าวสามารถสื่ อ
ความหมายไดอยางไพเราะถึงพรอมดวยรสคําและรสความ ซึ่งหลักฐานที่เปนประจักษพยานที่แสดงถึงความสามารถดานการ
ประพันธทางขับรองเพลงไทยของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเปนอยางดีนั้น คือ รางวัลการประพันธทางขับรอง ตาง ๆ ไดแก
การประพั น ธ ท างขั บ ร อ งเพลงใต ร ม พระบารมี และเพลงบั ล ลั งก ร าชภาษสรรเสริ ญ ในงานประกวดวงป พ าทย ว ง
อุดมศึกษา “เสรีปพาทย” ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศอันดับสอง เมื่อพุทธศักราช 2549 และการประพันธทางขับรอง เพลงเฉลิมราช สองชั้น ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดบานดนตรีศรีผอง พุทธศักราช 2549 เปนตน นอกจากนั้น ทานยังไดใชความสามารถดังกลาวในการบริการ
วิชาการ ใหแกนิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดแก การประพันธทางขับรองเพลงสุดคะนึง เถา ใหแก นิสิตคณะครุ
ศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพลงบัวกลางบึง เถา แกนั กศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน
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ในดานการถายทอดความรูดานการขับรองเพลงไทย ครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดสั่งสมความรูเกี่ยวกับการขับร องเพลง
ไทยมายาวนาน โดยไดรับการถายทอดจากครูอาวุโสตางๆ ในกรมศิลปากร อาทิ ครูมนตรี ครูพูลทรัพย ตราโมท ครูอาคม
สายาคม ครูจิรัส อาจณรงค ครูสุดา เขียววิจิตร ครูแ ชมชอย ดุริยพัน ธ ครูอุษา คัน ธมาลัย ครูศรีน าฏ เสริมศิ ริ ครูแ จง
คลายสีทอง ครูปญญา นิตยสุวรรณ ครูพัฒนี พรอมสมบัติ และไดฝกฝนจนกลายเปนภูมิรูเฉพาะบุคคล อยางไรก็ตาม ครู
มัณฑนา อยูยั่งยืน มิไดเก็บภูมิรูดังกลาวไวเพียงลําพังเฉพาะตน หากแตไดประมวลภูมิรูเหลานั้นมาถายทอดตอใหนักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป อยางไมปดบังอําพราง และไมเห็นแกความเหนื่อยยากลําบาก ดวยตองการใหเยาวชนไดตระหนัก
ถึงคุณคา และความสําคัญของการขับรองเพลงไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ดังจะเห็นไดจากการรับเปนวิทยากร
หรืออาจารยพิเศษในการเผยแพรความรูเ กี่ยวกั บการขับร องเพลงไทยให แกสถาบันการศึ กษาต างๆ ทั้งในระดั บมั ธยมและ
อุด มศึ กษาหรือบอยครั้ ง ที่ท านไดเ ป ดบ านของตนเองใหเ ป นห องเรี ยนชั่วคราว เมื่อมี สนใจแวะเวีย นเข ามาขอความรูห รื อ
คําปรึกษา ทานจะใหคําชี้แนะดวยความยินดีและเต็มใจเสมอ ดวยความทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาใหการ
ถายทอดความรูและความเอาใจใสฝกสอนลูกศิษยอยางใกลชิด สงผลสัมฤทธิ์ใหลูกศิษยของทานมีความสามารถในการขับรอง
เพลงไทย เปนที่ยอมรับและสามารถควารางวัลระดับประเทศมาได ดังเชน นางสาวรจนา บัวกลิ่น ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองการขับรองเพลงไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาทิ
ผลงานการถ ายทอดภูมิรูด านการขับร องเพลงไทยที่ปรากฏเป นรูปธรรม และเปนคุณู ป การตอวงการคีตศิลปและ
วรรณศิลปอยางยิ่ง อีกประการหนึ่ง คือ การใหความอนุเคราะหแก กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการสืบ
ทอดภาษาและหนังสือที่มีคุณคา ดวยการนํามาใหนักศึกษาอาน พากย ขับ และรอง ไดแก “หนังสือพรอมสื่ออิเล็กทรอนิคส
ชุด เปนถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ” ตั้งแตพุทธศักราช 2552 – 2557 ซึ่งครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเสียสละเวลาและอุทิศ
ตนเปนผูฝกสอน ควบคุมการขับรองและบันทึกเสียงอยางใกลชิด การถายทอดภูมิในดานการขับรองเพลงไทยดวยความยินดี
และความเต็มใจ ประกอบกับความสามารถที่โดดเดนและมี เอกลั กษณเฉพาะตน ทําใหมี นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
บัณฑิตศึกษาจํานวนมากใหความสนใจที่จะศึกษาวิจัยวิธีการขับรอง และวิธีการถายทอดของนางมัณฑนา อยูยั่งยืนในประเด็น
ตาง ๆ ไดแก เทคนิคการขับรองประกอบการแสดงละครใน ของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน เชน 1) กรณีศึกษา : เรื่องอิเหนาตอน
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บุษบาชมศาล-ตัดดอกไม-ฉายกริช ของนางสาวรจนา ผาดไพบูลย (2550)11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) การสรางสื่อการขับรองเพลงไทยระดับอุดมศึกษาขั้นตน : กรณีศึกษา
เพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชัน้ เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น ตามกลวิธีของอาจารยมัณฑนา อยูยั่งยืน ของนางสาวสาวิตรี แจม
ใจ (2559) 12 ปริญญานิพนธ สาขาวิชาดุริยางคไทย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3) การศึกษาศัพ ท
ทางการขับรองเพลงไทยของครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ของนางสาวพรรณธร แสงสกล (2556) 13 ปริญญานิพนธ ภาควิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4) กระบวนการถายทอดการขับรองเพลงไทยของครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ของ
นายเอกสาร มีไมจน (2557) 14 รายงานการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตน
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของคีตศิลปและการขับรองเพลงไทยใหสื่อสารความหมายไดชัดเจนและถูกตอง
ตามทวงทํานองทําใหตลอดระยะเวลาที่ผานมา นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดมุงมั่นอุทิศตนในการทํางาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การประกวดแขงขันดานการอานออกเสียงทํานองเสนาะ และขับรองเพลงไทยแกเยาวชนดวยความเต็มใจ ดัง จะเห็นไดจาก
การเปนกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกรรมการตัดสินการประกวดที่เกี่ยวของกับการอานทํานองเสนะและการขับรองเพลง
ไทย เชน การประกวดขับรองเพลงไทยเดี่ยวชายและหญิง ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร การประกวดแตง
เพลงไทยและประกวดดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง การประกวดโครงการเพาะกลาพัน ธุเกงเพลงพื้น บาน ถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย การประกวดอานทํานอง
เสนาะระดับอุดมศึกษา ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : สรวลเสียงเสนาะทํานอง อาน-พากย-ขับ-รอง
ซองถวาย ของ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแกน การประกวดขับรองเพลงพมาเหแ ละเพลงพัดชา สองชั้น ของ
มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี เปนตน
ในการเปนกรรมการตัดสินตาง ๆ นางมัณฑนา อยูยั่งยืน จะใหความสําคัญกับการใชภาษาไทยของผูเขาประกวดในการขับรอง
และสื่ออารมณ ควบคูไปกับความถูกตองของทวงทํานองสงผลใหเกิดการคัดสรรคีตศิลปนรุนเยาวที่เปยมดว ยความสามารถ
ดานการอานทํานองเสนาะและขับรองเพลงไทยจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงใหเยาวชนทั้ง หลายเกิดความรัก ความรู
ความสนใจ ตระหนักถึงคุณคาตลอดจนภาคภูมิใจในภาษาไทย และวัฒนธรรมทางคีตศิลปสืบไป
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ภาพที่ 2 นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดถวายงานดนตรีไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะครู
ดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ที่มา : www.facebook.com/มัณฑนา อยูยั่งยืน
4. บทสรุป
จากประสบการณและผลงาน จึงทําใหครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ จากหนวยงาน
และสถาบันตาง ๆ อาทิ ไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไดรับรางวัลวัฒนธรรมสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน “ศิลปนคึกฤทธิ์” สาขา
ดนตรีไทย (ขับรอง) ประจําปพุทธศักราช 2555 จาก มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี และ ได รั บการยกย อ งเชิด ชู เ กี ยรติ เ ป น ผู ใ ช ภ าษาไทยดี เ ด น พุ ท ธศัก ราช 2560 จาก กรมส งเสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวั ฒนธรรม เปนหลักฐานเชิง ประจักษ ที่แสดงว า ครู มัณฑนา อยู ยั่งยื น เปนผู มีความเชี่ยวชาญ
มีผลงานเปนที่ ยอมรับของวงการคี ตศิลปไ ทย ทั้งยังเปนผูมีความโดดเดนในดานการผสานความรูทางภาษาไทย เขากับการ
ถายทอดผ านการขับ รองเพลงไทยได อย างถูกต อง เหมาะสม งดงาม ตามความหมายของถ อยคําทวงทํานองของบทเพลง
สามารถสรางสรรคงานคีตศิล ปดวยพื้นฐานความรูความเข าใจทางภาษาไทยอยางแทจริ ง พรอมเสียสละ ทุม เท ถ ายทอด
ความรูเพื่อบมเพาะ “คีตศิลปรุนเยาว” บนหลักคิดวา ภาษาไทยเปนเอกลักษณและเกียรติภูมิของชาติ และ “การใชภาษาที่
ถูกตอง” คือพื้นฐานและมาตรฐานสําคัญของการขับรองเพลงไทย
5. เอกสารอางอิง
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การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Sustainable Market Development on Bangluang Rattanakosin Market in
Amphoe Bang Len, Nakhon Pathom Province
รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Roong001@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดเชิ ง
อนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาตลาดเชิง
อนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ชาวชุมชนในชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122
จํานวน 148 คน จากการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหา
คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับแนวทางการพั ฒนาตลาดบางหลวงเชิง อนุรั กษโดย
ภาพรวมเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานประชาสัมพันธและ
ขอมูลขาวสาร รองลงมา ดานระเบียบชุมชนและจราจร ดานของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชน ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
ดานระบบไฟฟา น้ําประปา และเครือ่ งอุปโภคบริโภค ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐาน ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ
ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการสวัสดิการตาง ๆ ดานการมีสวนรวมของชุมชนและการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการเขาถึงแหลงและการเดินทาง ดานคุณคาทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต และความดึงดูดใจจากการทองเที่ยว และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสรางอาชีพในชุมชน
แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
ควรปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกลมกลืนและเหมาะสมกับการทองเที่ยว ดานคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความดึงดูดใจ
จากการท องเที่ย วควรจั ด กิจกรรมที่ เ กี่ย วกับ วัฒ นธรรมและวิ ถีชี วิต ใหค นในชุม ชนได มีส วนร วมกิ จกรรมการอนุ ร ักษ ตลาด
ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสรางอาชีพในชุมชนควรจัดอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพและสินคา OTOP หรือผลิตภัณฑ
แปรรูปใหแกคนในชุมชน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการควรจัดทําปายบอกทางที่ชัดเจนและมีเจาหนาที ่อํานวย
ความสะดวก ดานการเขาถึงแหลงและการเดินทางควรปรับปรุงถนนทางเขา-ออกของตลาด ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ
ควรจัด ตั้ง ถัง ขยะในที่ ๆ เหมาะสม ด านความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย สินควรติ ดตั้ งกลองวงจรป ดและมีย ามตรวจตรา
ดานประชาสัมพันธและขอมูลขาวสารควรจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวควรปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนนการเรียนรูทางประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ดานการมี ส วนร วมของชุม ชนและการสนั บสนุ นจากหนวยงานที่เ กี่ ยวข องควรประสานความร วมมื อในการบริ ห ารจั ดการ
โครงสรางพื้นฐานของชุมชน ดานระบบไฟฟา น้ําประปา และเครื่องอุปโภคบริโภคควรปรับปรุงระบบไฟฟาและน้ําประปา
ใหเ พียงพอและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ด านคุณภาพชี วิตและสาธารณสุ ขมูล ฐานควรใหค วามรูดานสุข ภาพ
การปองกันโรค การออกกําลังกาย และการปองกันอัคคีภัย ดานระเบียบชุมชนและจราจรควรจัดชองจราจรและสถานที่ที่จอดรถ
ใหเหมาะสม และดานของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชนควรประดิษฐของที่ระลึกที่เปนเอกลักษณของชุมชน
คําสําคัญ: การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืน ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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Abstracts
The study objectives are to study the opinions on sustainable market development on Bangluang
Rattanakosin Market in Amphoe Banglen, Nakhon Pathom Province, and to study the suggestions on this
sustainable market development. The sample was 148 people who live in Bangluang Rattanakosin Market,
derived by simple random sampling. This research tools are the serveys, the percentage calculation,
frequency record, statistic average, and the standard deviation.
The study indicated that the level of public opinion about the development of the Bangluang
Market is very favorable. And when considering each sort by average to descending order. From the result,
the opinions could be separated into 15 dimensions, which are public relation and publicizing, the traffic
and village management, the products and souvenirs, the physical and environmental issues, the basic
needs infrastructure such as electricity; water; and other consumable materials, the quality of life and
publicizing health, the hygiene and waste disposal, the environmental conservation, the normal facilities
and welfare facilities, the participation of community and the support from other related organizations,
the safety of life and belongings, the transportation, the cultural living and the tourist attractions, the
value-added economy, and the occupation of people in the community.
The sustainable ecotourism market development of Bangluang Market has the following suggestions:
physical and environmental aspects should be improved to harmonize the landscape and suit tourism.
Cultural values, lifestyle and attractiveness of tourism should provide cultural and lifestyle activities for
the people in the community to participate in market conservation activities. Economic value added and
career building in the community should be organized to promote professional development and OTOP
products or processed products for people in the community. Facilities and welfare should provide clear
signs and facilities. Access to resources and travel should improve access roads - out of the market.
Cleaning and disposing of garbage should be built in the right place. Safety in life and property should
be installed CCTV and surveillance. Public relations and information should be prepared for the media
to promote tourism. Conservation of tourist sites should be cultivated to conserve cultural sites, focus on
historical learning, local knowledge and the environment. Community involvement and support from
relevant agencies should be coordinated in the management of community infrastructure. Electricity,
water supply and utilities should be improved to meet the needs of the community. Quality of life and
basic health care should be provided by health educators, disease prevention exercise and fire protection
community and traffic regulations should provide appropriate traffic lanes and parking spaces and
souvenirs and community products should be crafted as a unique community gift.
Keywords: sustainable market development, Bangluang Rattanakosin Market, Amphoe Banglen, Nakhon
Pathom Province
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

1. บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมไดมีการพัฒนามากขึ้น จะเห็นไดจากความสามารถในการติดตอสื่อสาร
กันไดไมวาจะอยูไกลกันเพียงใดก็ตาม รวมทั้งสื่อตาง ๆ ที่ปจจุบันนี้มีการเขาถึงตัวไดงายในการที่จะใชรับขอมูลขาวสารตาง ๆ
และที่ขาดไมไดก็คือ วัฒนธรรมของตางประเทศที่หลั่งไหลเขามาจนทําใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เขามาและ
พรอมที่จะแทนที่วัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่ดีงามตามเอกลักษณแบบไทยที่บรรพบุรุษยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน
ประเทศไทยก็ไดนําแนวคิดที่เกี่ยวกับการการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษมากําหนดเปนนโยบายดวยตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษอันเปนศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอยาง
ยั่งยืน โดยการเปดโอกาสใหกับภาคเอกชน เชน องคการพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชนไดเขามามีบทบาทการมีสวนรวม
ในเรื่องของกระบวนการดานการพัฒนารวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการอนุรักษทั้งในดานขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2539 : 30)
ตลาดชุ มชนโบราณในอดี ตมี ความเป นเอกลักษณ เฉพาะตั วที่ แสดงถึง วิถี ชีวิตและเสนห ความเป นไทยของคนใน
สมัยกอนที่ผูกพันกันตลอดมา โดยเฉพาะการตั้งถิ่นฐานริมแมน้ําลําคลอง เปนพื้นที่สําหรับการพบปะ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
กันของคนไทยในสมัยกอน เพราะการเดินทางในสมัยกอน ใชเสนทางการคมนาคมทางน้ําเปนสําคัญ ดังนั้น ศูนยกลางทาง
เศรษฐกิ จและความเจริญ การแลกเปลี่ยนและการกระจายทรัพยากรอยูที่ตลาดเปนสํ าคัญ เมื่ อสังคมไทยพัฒนาเปนสั งคม
สมัยใหมมากขึ้น การคมนาคมขนสงทางน้ําเปลี่ยนเปนทางบก ทําใหชุมชนริมน้ําและการคาขายในตลาดน้ําซบเซาลง และไมได
รับความสนใจ ดวยรสนิยมของคนรุ นใหมที่มุ งแสวงหาคุณค า และอารมณอยางในอดีต ความเปนอัตลักษณของตลาดเก า
โบราณสร างจุดเด นขึ้นมาเพื่ อสะทอนสังคม ผูค น รูปแบบการแลกเปลี่ยนสิ นคาพื้นเมื องโดยคนในพื้นที่นั่นเอง นั บเปนการ
สงเสริมเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ดังจะเห็นไดจากการฟนตัวของตลาดเชิงอนุรักษจํานวนมาก เพื่อรองรับกับกระแส
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษนิยม (กิตติพร ลออุทัย, 2555 : 3)
ตลาดบางหลวงเป นชุ ม ชนเก าแก ริ ม แม น้ํา ท าจี น เริ่ ม ตั้ ง เป นชุ ม ชนขึ้ น เมื่ อป พ.ศ. 2446 ซึ่ ง ตรงกั บ ร.ศ.122
คณะกรรมการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษและผูเกี่ยวของมีมติใหใชชื่อ “ตลาดบางหลวง” ในปจจุบันชื่อใหมคือ “ตลาดบางหลวง
ร.ศ.122” หรื อเรี ยกอี กนัย หนึ่ง วา “บานเก า เหลาเต็ งไม ” ได รับขนานนามวา เป นดินแดนวัฒนธรรมไทย-จี น ขนมหวาน
อาหารอรอย สถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 การสรางตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (รัตนวุฒิ เจริญรัมย , 2560) ในอดีตสภาพ
ตลาดจะเปนหองแถวไมสองชั้น แรกเริ่มสรางตลาดบนขึ้นกอนเปนตลาดแรก เมื่อชุมชนเริ่มขยายก็มีการสรางตลาดลาง และ
ตลาดกลางมาตามลําดับ จํานวนครัวเรือนจากหัวตลาดถึงทายตลาดมีหนึ่งรอยสามสิบกวาหอง เกิดจากฝมือคนจีนที่อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานจนกลายเปนชุมชนที่ประกอบการคาและสรางความเจริญใหกับประเทศไทยมาชานาน ถือเปนรากฐานสําคั ญของ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิ จ ในอดีตตลาดเกาบางหลวงเปนแหลงคาขายทางน้ําที่สําคัญ แหงหนึ่งของอําเภอบางเลน จั งหวั ด
นครปฐม เพราะมีทาเรือสะดวกในการขนถายสินคา และเดินทางระหวางหมูบานหรือเขากรุงเทพฯ เมื่อกาลเวลาเปลี่ย นไป
การคมนาคมและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา ตลาดแหงนี้ไมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทาไรนัก ยังคงมีสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
ภาพบรรยากาศในอดีตไดอยางชัดเจน ไดแก วิกหนังสมัยโบราณ เครื่องฉายสมัยโบราณ 16 ม.ม. และ 35 ม.ม. ที่นั่งยาวแบบ
หอยขา รานหมอฟนโบราณ เครื่องมือทํ าฟนสมัยโบราณที่ใช เทาถีบเพื่อใหอุปกรณทําฟนหมุน รานถายรูปโบราณที่มีกลอง
โบราณในสภาพที่สมบูรณ และโรงฝนโบราณที่รกรางเหลือเพียงแผนปายติดอยูหนาประตูเปนตํานานใหผูคนไดกลาวขาน ชาว
ชุมชนไดมีการรวมตัวกันจัดทําเปนพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง แหลงขอมูล และจัดแสดงขาวของเครื่องใชเกา ๆ เชน จักรยาน
แตรโบราณ มีรถเจก หรือรถลากสําหรับใหนั่งเที่ยวตลาดดวย บานตีเหล็กซึ่งสมัยกอนคนที่มาจางตี จะนําของมาแลกแทนเงิน
บานโบราณที่มีบอน้ําอยูในบาน เก็บน้ําไวใช และเผื่อเวลาเกิดเพลิงไหม เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนเปนเรื่องราวในอดีตที่จับตองได
อยูในปจจุบัน และสามารถดึงดูดผูคนใหหลงใหลชื่นชมความเกาแกของตลาดโบราณไดอยางเพลิดเพลิน (ตลาดบางหลวง,
2540 : 14)
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ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อยู ในเขตพื้นที่ค วามรั บผิ ดชอบของเทศบาลตําบลบางหลวง อํ าเภอบางเลน จั งหวั ด
นครปฐม (กรมส งเสริ มการปกครองส วนทองถิ่น , 2560) มี บทบาทหน าที่ ในการสง เสริม การมีส วนรวมของประชาชนและ
สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งเปนหนวยงานประสานเพื่อสรางความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการ องคกรพัฒนา
เอกชน หน วยงานราชการ และเครือขายในการจัด การให มีบริ การสาธารณะรวมกันกับองคกรอื่ น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เทศบาลจะสํารวจความพรอมของพื้นที่เพื่อการพัฒนา ทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรและแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การคุมครอง ฟนฟู แลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในเขตพื้นที่ รวมถึงใชประโยชนจากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา ทาง
ระบายน้ํา และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันและแกไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่ อาทิ การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย กรณีการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันและแกไขภาวะมลพิษ การบํารุง
ศิลปะ จารีต ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น และติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังสิ่งแวดลอมตองจัดทําระบบขอมูลเพื่อ
การวางแผน และเป นศูนยรวบรวมขอมูล ของจังหวัดในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวของชุมชน (เทศบาลตําบลบาง
หลวง, 2559 : 25)
ถึงแมวา ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 แต เดิมจะเปนชุ มชนเล็ก ๆ ที่มีการติดต อคาขายหรื อแลกเปลี่ยนสินคากันทาง
แมน้ํา ดําเนินวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายอยูกับธรรมชาติ แตในปจจุบันเปนแหลงชุมชนที่เกาแก มีการสรางรายไดของ
คนในชุมชนทั้งจากทางบกและทางน้ํา มีการใชพื้นที่ในตลาดเพื่ออํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น จนทําใหวิถีชีวิต คานิยม ความคิด
ของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเปนอยางมาก รวมทั้งการปลอยปละละเลยในเรื่องที่ควรระมัดระวังจนกอใหเกิดความ
เสียหายตอตลาดและชุมชนเปนอยางมาก จากเหตุการณไฟไหมที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีผลทํา
ใหสิ่งปลูกสรางที่เปนไมเกาอันเปนเชื้อไฟอยางดีถูกเพลิงไฟลุกลามทําลายอยางรวดเร็ว ผลการตรวจสอบพบวา ไฟไหมเรือน
แถวไมที่ปลูกติดกันแถวละ 10-15 คูหาประมาณ 30 หลัง โชคดีที่ไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สวนสาเหตุคาดวาเกิด
จากไฟฟาลัดวงจร (ไทยรัฐออนไลน, 2559) ความเสียหายครั้งนี้ประเมินคาไดประมาน 10 ลานบาท หลังจากเกิดเพลิงไหมทํา
ใหตลาดซบเซาลงจากเดิมและสูญเสียความเปนเอกลักษณไป คนบางกลุมสูญเสียทรัพยสินและที่อยูอาศัยของตนไปพรอมกับ
เพลิงไหม ลามไปถึงคนในชุมชนที่อาศัยอยูในละแวกใกลเคียงก็ไดรับผลกระทบเชนกัน การเปนแหลงทองเที่ยวของตลาดตอง
หยุดชะงัก ทําใหคนในชุมชนขาดขวัญกําลังใจและรายได จึงปฏิเสธไมไดวาเหตุการณครั้งนี้สงผลกระทบตอตลาดเปนอยางมาก
ในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนดานศิ ลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาความเสื่อมโทรทางด าน
กายภาพของตลาด เปนตน
ดวยเหตุผลดังกลาวผู ศึกษาสนใจศึกษาแนวทางฟนฟูแ ละพัฒ นาตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ขึ้นใหมในรูปแบบเชิ ง
อนุรักษ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาตลาดเชิ งอนุรั กษ ในดานตาง ๆ จะไดข อมูลที่ เปนประโยชนต อการ
วิเคราะหหาแนวทางการแกไขใหสอดคลองการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษอยางแทจริง
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ตลาดเกา หมายถึงตลาดที่ข ายสินค าเฉพาะอยางมีมานานในสั งคมไทย ซึ่งมี การประกอบอาชีพทางดานการผลิ ต
สินค าหรืองานตาง ๆ มี อยู ในอุตสาหกรรมในครอบครัว ปจจุบั นตลาดสินคาเฉพาะอย างไดถู กพั ฒนาเพื่ อรองรั บสิ นค าที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และมีความสัมพันธกับที่ตั้งหรือจัดตั้งตลาดเฉพาะอยางใหอยูใกลศูนยในระดับ จังหวัด ตลาดเกาเปนรูปแบบ
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การแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่งเขาสูการพัฒนาแบบทุนนิยมในประเทศไทยนั้นลักษณะตลาดในยุคแรก ๆ จะเกิดขึ้น
บริเวณชุมชนริมแมน้ํานั่นเอง เพราะในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่สัญจรทางน้ําเปนสําคัญ ตลาดน้ําในอดีตจึงเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและสินคาในชุมชน การเกิดขึ้นของตลาดโบราณนี้ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางมาก ไมวาจะเปน
การทองเที่ยวฯ ที่สนับสนุนการโฆษณาและสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบดังกลาวทั้งในเชิงนโยบาย การโฆษณาประชาสัมพันธ
ในกรณีตลาดโบราณนั้นหนวยงานรัฐมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดอยางมาก เพื่อสรางตลาดขึ้นมารองรับการเกิดขึ้นของการ
ทองเที่ยวรูปแบบตลาดโบราณทั้งในสวนกลางและทองถิ่น (วรวิทย ไชยทอง, 2556 : 60)
การจัดการตลาดเชิงอนุรักษ หมายถึงการอนุรักษฟนฟูใหอยูในสภาพที่สวยงาม แปลกตา และประทับใจ สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา การดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ไวใหคงอยูในสภาพนั้น ๆ ใหนานที่สุด ที่มีอยู
โดยการนํามาใชอยางถูกตอง และกอใหเกิดประโยชน (นวลนอย ธนะชัยศรี, 2552 : 46-47) การจัดการตลาดเชิงอนุรักษ เปน
หนาที่ของชุมชนในการจัดการพื้นที่กิจกรรมที่เปนศูนยรวมการซื้อขายแลกเปลี่ยนพบปะผูคน คนในชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการอนุรักษตลาดเกา เพราะเปนศูนยรวมความรูและภูมิปญญาดานตาง ๆ สามารถทําใหเขาใจถึงความสัมพัน ธระหวางคน
ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิต ประจําวันของคนที่เกี่ย วพันกับตลาดตั้ง แตอดีตจนถึงป จจุบันมีการเปลี่ย นแปลงรู ปแบบไป
ตามแตละยุคแตละสมัย ตลาดเกาแกสวนใหญมักมีอายุเกินกวา 100 ป จะไดรับอนุรักษ ฟนฟู เพื่อใหเห็นรองรอยในอดีตที่
เป นย านการค าที่ แ สดงออกถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื องในสมั ย ก อน จนกลายมาเป นส ว นหนึ่ ง ของการท อ งเที่ ย วเพื่ อต อนรั บ
นักทองเที่ยวที่มาเยือนไดเขามาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน (ปาณิภัส ติปะวรรณา, 2556 : 24-25)
แนวทางการฟนฟูตลาดเชิงอนุรักษ จะตองมีการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารที่ใหเกิดความยั่งยืนจะตองเริ่มตน
และมี รากฐานบนความพรอมของชุ มชนท องถิ่น โดยใหชุ มชนในท องถิ่ นค นหาประวัติ ตํานาน ภูมิ ปญ ญา และวั ฒนธรรม
ทองถิ่ นเสีย กอน จนเกิดความเขาใจอันถ องแท เกี่ย วกับความเปนมาของทองถิ่น ความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ ทองถิ่นจะเป น
เครื่ องมื อในการกํ าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาการท องเที่ ย วที่ เ หมาะสม และความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลาดโบราณนอกจากจะเป น
ศูนยกลางทางการคาแลวยังหลอหลอมวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งสามารถสืบคนวิวัฒนาการจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปรากฏเพียงแคกลุม
เล็ก ๆ ไปสู วัฒ นธรรมผสมที่ อยู หางไกล ทั้ง ความเป นอยูการประกอบอาชี พ การละเล น ดนตรี พื้นบาน บทกลอน อาหาร
ประเพณี งานฝมือ งานศิลป ซึ่งไดมีการถายทอดวัฒนธรรมและการสื่อสารเปนมรดกตกทอดรุนตอรุน จากบรรพบุรุษจนถึง
ปจจุบัน ตลาดเกาจึงทําหนาที่เปนรากฐานความมั่ นคงของทองถิ่น การอนุรักษเชิงวัฒนธรรมจะนํ าไปสูการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (รุงนภา จันทวีสุขสมบูรณ 2546 : 20 อางถึงใน บดินทร เมธมุทา, 2552 : 21-22) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 5 อาง
ถึงใน ชุติมา บัวรุง, 2553 : 20) ไดกลาวถึง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววาเปนการทองเที่ยวเพื่อมุงใหความรูความเขาใจดาน
วัฒนธรรม โบราณคดีประวัติศาสตร และสถานที่ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับความเปนอยูของสังคม สอดคลอง
กับ แนวความคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ Hale (1993 : 158-159 อางถึงใน สงศรี วงษเวช, 2545 : 20 อางถึงใน ชุติมา
บัวรุง, 2553 : 35) กลาวถึ งความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนามีการวางแผนอยางรอบคอบและใชการจัดการอยาง
เหมาะสมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาอยางยั่งยืนตองเขาใจพัฒนาการภายในระบบนิเวศของสังคมนั้น ๆ การ
พัฒนาตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของมนุษยใหดีขึ้น โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและรักษาไวสําหรับมนุษย
ในอนาคต สุธาทิพย เข็มนอย (2554: 21) เสนอวาการฟนฟูตลาดเชิงอนุรักษควรมาจากการกําหนดจากวิสัยทัศนที่จัดทํา
รวมกัน และนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคที่เปนรูปธรรมใหมีความชัดเจนขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เนนคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนาเปนกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรม การพัฒนาชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ตองเอื้ออํานวยการเรียนรูตอกันและกันได
สงเสริมใหชุมชนไดเขาใจใหคุณคา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนใหกลับคืนสภาพไดในระยะตอไป กอใหเกิด
การรวมตัวกันของคนในชุมชนที่เผชิญตอผลกระทบและจัดระเบียบชุมชนอยางเปนระบบ ทําใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข
และเปนเครื่องมือการเผยแพรใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิบูลยศักดิ์ พิกุล (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและอนุรักษตลาดน้ํานครรังสิตใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 1) มรดกทาง
วั ฒ นธรรมของชาวรั ง สิ ต มี คุ ณค าและความสํ าคั ญ ยิ่ ง มี การบอกเล าเรื่ องราวในการพั ฒ นาทางสั ง คมและมนุ ษย ผ านทาง
ประวัติศาสตรอันเปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องคความรูและการใหคุณคาของสังคม สรางแรงบันดาลใจใหเกิดการฟนฟู
และอนุรักษแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติความเปนมาของมรดก วัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษ เพื่อสรางจิตสํานึกที่จะชวยกันอนุรักษสืบทอดตอไป 2) การพัฒนาตลาดน้ําเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวแหลงเรียนรู
ประวัติศาสตร ความเปนมาของมรดกทางวัฒนธรรมสังคม วิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อสรางจิตสํานึกที่ไดชวยกันอนุรักษสืบทอดตลาด
น้ํา ดานแหลงเรียนรูทางประวัติชาติพันธุสังคมและวัฒนธรรม และดานขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมปญญาทองถิ่น
ดานกิจกรรมทางวั ฒนธรรม ดานการวางแผน ดานการจัดการการสงเสริมการลงทุนพันธุกรรม และดานการทองเที่ยวทาง
วัฒ นธรรม โดยมีการวางแผนการดํ าเนิ นงานในด านต าง ๆ รวมถึ งการประชาสัม พันธ ในทุ กช องทางเปนป จจั ย ที่ดึ ง ดูด ให
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวอยางพื้นที่ตลาดน้ําและพื้นที่เชื่อมโยง 3) การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ําโดยผูที่มี
สวนเกี่ยวของเห็นวามีการจัดการในดานตาง ๆ มุงผลประโยชนใหกับทุกภาคสวน ทําใหตลาดน้ํามีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของควรทราบบทบาทในการจัดการเพื่อการพัฒนาตลาด
น้ํา ขอเสนอแนะการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ําในดานตาง ๆ อยางบูรณาการ
4) นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอการพัฒนาและอนุรักษแหลองทองเที่ยวตลาดน้ําในดานคุณคาและความดึง ดูดใจอยู
ในระดั บมากที่สุด รองลงมา อยูในระดับมาก 6 ดาน คือ ดานกายภาพและสิ่ งแวดลอม ด านการประชาสัมพั นธ ด านการ
อนุรักษแหล งทองเที่ย ว ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ด านสิ่ง อํานวยความสะดวก และด านการเข าถึง ตามลําดับ ดานความ
คิดเห็นที่มี ตอแนวทางการพัฒ นาในระดั บน อย คือการสรางมูล คาเพิ่ มทางเศรษฐกิจ สํ าหรั บการพัฒ นาและอนุ รักษแ หล ง
ทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตองอาศัยแนวทางและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการในดานตาง ๆ โดยทุกฝายที่เกี่ยวของขับเคลื่อนควบคูกันไปดวย ควรสรางการมีสวนรวมของทุกฝา ยในการพัฒนาและ
อนุรักษแหลงทองเที่ยว ควรมีการอบรมใหกับชุมชน ทั้งดานการสรางงาน สรางอาชีพ ดานอนุรักษสิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ
อยางตอเนื่อง
จากการทบทวนแนวคิ ด และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิจั ย ได นํา มากํ า หนดเป นกรอบแนวคิ ด ในการศึ กษาครั้ ง นี้
ประกอบดวย 14 ดาน ไดแก ด านกายภาพและสิ่งแวดลอม ดานคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชี วิต และความดึ งดูดใจจากการ
ทองเที่ยว ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการสรางอาชีพในชุมชน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการตาง ๆ ดาน
เขาถึงแหลงและการเดินทาง ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานประชาสัมพันธ
และขอมูลขาวสาร ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ดานการมีสวนรวมของชุมชน และการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานระบบฟา น้ําประปา และเครื่องอุปโภคบริโภค ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐาน ดานระเบียบชุมชนและจราจร
และดานของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ชาวชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จํานวน 248
ครัวเรือน กลุมตัวอยางผูอาศัยอยูในครัวเรือนของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จํานวน 148 คน จากการสุมตัวอยางแบบ
งาย โดยการเปดตารางสูตรขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 1) ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายไดบาท/เดือน 2) ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวขอมูลทั่วไป
ของประชาชนชุ มชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นแนวทางการพัฒ นาตลาดเชิ ง
อนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ซึ่ง ประกอบดวย 14 ดาน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกั บขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การเก็บ รวบรวมขอมู ล การสรางเครื่องมือที่ ใช ในการศึ กษาครั้ง นี้ไ ดดําเนินการตามขั้นตอน 1) ศึกษาจากตํ ารา
วารสาร เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 2) สรางแบบสอบถามที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช แลวตรวจสอบคุณภาพ 3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากนั้นนําไป
ทดลองกับกลุมตัวอยางใกลเคียงอีกครั้งเพื่อปรับปรุงใหชัดเจนกอนนําไปใช 4) นําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยาง พรอม
ชี้แจงบอกวัตถุประสงค 5)นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แลวตรวจสอบ
ความครบถวนของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายและใชสถิติที่วิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ (frequency) และการหาคารอยละ
(percentage) 2) วิเคราะหความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 14 ดาน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 3)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5. สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 148 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปน
ร อยละ 68.92 อายุ ส ว นใหญ ร ะหว าง 31-40 ป จํ านวน 59 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 39.86 ระดั บ การศึ ก ษาส วนใหญ ชั้ น
ประถมศึกษา จํานวน 52 คน รายไดบาท/เดือน สวนใหญมีจํานวน 10,001-20,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ
39.86
ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดบางหลวงเชิงอนุรักษโดยภาพรวมเห็นดวยมาก (
= 3.59 , S.D = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานประชาสัมพันธและขอมูล
ขาวสาร ( = 3.68, S.D = 0.75) รองลงมา ดานระเบียบชุมชนและจราจร ( = 3.67, S.D = 0.79) ดานของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑชุมชน (

= 3.66, S.D = 0.78) ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (

= 3.60, S.D = 0.68) ดานระบบไฟฟา

น้ําประปา และเครื่องอุปโภคบริโภค ( = 3.60, S.D = 0.69) ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐาน ( = 3.60, S.D =
0.71) ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ ( = 3.61, S.D = 0.72) ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ( = 3.58, S.D =
0.73) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการตาง ๆ (

= 3.57, S.D = 0.68) ดานการมีสวนรวมของชุมชน และการ

สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ( = 3.56, S.D = 0.75) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ( = 3.55, S.D =
0.66) ดานการเขาถึงแหลงและการเดินทาง ( = 3.55, S.D = 0.68) ดานคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความดึงดูดใจ
จากการทองเที่ยว ( = 3.54, S.D = 0.74) และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสรางอาชีพในชุมชน ( = 3.52, S.D =
0.74) ตามลําดับ
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6. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึ กษาระดั บความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ แนวทางการพั ฒนาเชิ งอนุรั กษข องตลาดบางหลวง ร.ศ.122 สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิบูลยศักดิ์ พิกุล (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ
ตลาดน้ํานครรังสิตใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นโดยรวม
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการพัฒนาและอนุรักษแหลองทองเที่ยวตลาดน้ําในดานคุณคาและความดึงดูดใจอยู ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาอยูในระดั บมาก 6 ดาน คือ ดานกายภาพและสิ่ง แวดลอม ดานการประชาสัมพั นธ ดานการอนุรักษ แหล ง
ทองเที่ ยว ด านวัฒ นธรรมและวิถีชีวิต ดานสิ่งอํ านวยความสะดวก และดานการเขาถึง ตามลําดับ ความคิดเห็นที่มี ตอแนว
ทางการพัฒนาในระดับนอย คือการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนตองอาศัยแนวทางและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ โดยทุก
ฝายที่เกี่ยวของจะตองทราบบทบาทและใหมีการขับเคลื่อนควบคูกันไปดวย ควรสรางการมีสวนรวมของทุ กฝายในการพัฒนา
และอนุรักษแหลงทองเที่ยวโดยการอบรมใหความรูกับชุมชน ทั้งดานการสรางอาชีพ ดานอนุรักษสิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอชุมชนเปนสําคัญ
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เทศบาลควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดบางหลวงดานตาง ๆ
และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาใหมากขึ้น ควรเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิ ตและ
สวัสดิการชุมชน และสรางความตระหนักใหประชาชนเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิ บัติ ควรสนับสนุนให ประชาชนมีส วนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กําหนดแผนปฏิบัติในการ
ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมี สวนรวมในการพัฒนาชุมชน มี ขั้นตอนวิธีการดํ าเนินงานเพื่อการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่จะ
พัฒนา ตลอดจนจัดฝกอบรมใหความรูกับผูนําชุมชนเพื่อใหการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
7.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนตลาดเกา เพื่อทราบถึงแนวทางการปรับปรุงตลาดใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุน
เศรษฐกิจการทองเที่ยว และควรศึ กษาปญหาและความตองการของชุมชนตอการพัฒนาตลาดให เปนแหลง ทองเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
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การประพันธเพลงอีแซว เรือ่ ง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณีวัน
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บทคัดยอ
การวิจัยนีเ้ ปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาวันเขาพรรษา และ
2) เพื่อประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณีวันเขาพรรษา การวิจัยนีเ้ ลือกกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ เพลงอีแซว
ผลจากการศึกษา พบวา
1. วันเขาพรรษาเปนวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบัญญัติใหพระภิกษุสงฆจําพรรษาเปนเวลา 3 เดือนในฤดูฝน
ระหวางแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เพื่อไมใหพระสงฆไปเหยียบย่ําขาวกลาของชาวนาใหไดรับความเสียหาย
วันเขาพรรษาเปนชวงสามเดือนจันทรคติในชวงฤดูฝนเมื่อพระสงฆตองอยูในวัดหรือสถานที่ใดแหงหนึ่ง พระสงฆและสามเณร
ตองสาบานตัวเองวาจะอาศัยอยูในที่เดียวกัน พวกเขาไมสามารถอยูในสถานที่อื่น ๆ ตลอดทั้งคืน
2. การประพันธเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา ไดเนื้อเพลงอีแซว จํานวน 10 ทอน ในเรื่องเกี่ยวกับ วันเขาพรรษา
ประวัติความเปนมา ความสําคัญของวันเขาพรรษา ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน และการเชิญมารวม
งานหลอเทียนพรรษาของมหาวิททยาลัยภัฏนครปฐม
คําสําคัญ: การประพันธ เพลงอีแซว วันเขาพรรษา
Abstract
The objectives of the research were to study 1) To study the history of Buddhist Lent day. and
2) To composition the E-sew song for the performance on the tradition of Buddhist Lent day.
This research was qualitative research. Selected sample in the research with a specific selection
was the E-sew song
The study revealed that
1. The Buddhist Lent day or Khao Phansa day is the day of Lord Buddha ordered the monks to
stay at temple for three months during the rainy season, during the first lunar month of the 8 th to the
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15th day of the eleventh lunar month, to prevent the monks from trampling on the rice seeding of the
peasants. So, Buddhist Lent Day is a period of three lunar months during the rainy season when monks
are required to remain in one particular place or wat (temple). Monks and novices have to swear
themselves to live in the same place. They can’t stay in the other places over night.
2. The E-Sew Song Music Composition about The Buddhist Lent Day 10 lyrics in the story. The
lyrics of E-Sew Song about the Buddhist Lent Day, history Importance of Buddhist Lent Candle parade,
nd the tradition of bathing rain cloth and invited to the buddhist candle casting of.
Keywords: E-Sew song, composition, Buddhist Lent day
บทนํา
การเขาพรรษานั้นไดมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล เนื่องจากพระพุทธเจาทรงพบปญหาในการเผยแพรพระพุทธศาสนา
ของเหลาสาวกในชวงฤดูฝน เนื่องจากพระภิกษุสงฆออกเดินทางเผยแผพระพุทธศาสนาในที่ตางๆ ในชวงฤดูฝน ไดเหยียบย่ํา
ขาวกลาของชาวบานใหไดรับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ําโดนสัตวเล็กสัตวนอยที่ออกหากินจนถึงแกความตายได ทํา
ใหชาวบานไดพากันติเตียนบรรดาเหลาสาวก พระพุทธเจาจึงไดบัญญัติสิกขาบทไว เพื่อใหพระภิกษุประจําอยูในวัด หรือ.o
เสนาสนะที่คุมแดดคุมฝนไดแหงหนึ่งไมไปคางแรมในที่อื่น ในฤดูฝนเปนเวลา 3 เดือน ซึ่งเรียกระยะเวลานี้วา ชวงเขาพรรษา
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษานั้น เกิดจากประชาชน ในชวงเทศกาลเขาพรรษา พระภิ กษุสงฆจะจําพรรษาอยู ณ วัด
ใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนตทําวัตรเชาเย็น ในการศึกษาพระธรรมคําสอนจําเปนตองอาศัยแสง
สวางจากตะเกียงหรือแสงเทียน ชาวบานที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะนําเทีย นที่มีอยูในบานออกมารวมกัน หล อใหเป น
เทียนขนาดใหญเพื่อถวายเปนพุทธบูชา โดยเทียนที่จะนําไปถวายตามวัดมีมีลักษณะพิเศษกวาเทียนทั่วไปคือ มีการแกะสลัก
ลวดลายที่วิจิตรงดงามลงบนตนเทียน หรือการพิมพลายเทียนแลวนําไปประดับบนตนเทียน การประดับตกแตงขบวนแหดวย
ผาฝาย ผาไหม ดอกไมสด เรียกไดวา งานประเพณีแหเทียนพรรษา เปนงานประเพณีที่รวมเอาความรูจากภูมิปญญาชาวบาน.
ในดานตางๆ ของทองถิ่นมาไวดวยกัน เชน งานหลอเทียน งานแกะสลักลวดลายไทย งานประดับผาไหม ดอกไมสด งานทอ
ผาพื้นเมืองสําหรับเครื่องแตงกาย การฟอนรํา เครื่องดนตรีประจําทองถิ่น ฯลฯ ซึ่งประชาชนจะจัดขบวนฟอนรําแหตนเทียน
พรรษาที่ ห ล อและแกะสลั กอย างสวยงามไปถวายแด พ ระภิ กษุ ส งฆ ต ามวั ด นํ าเที ย นถวายพระสงฆ เพื่ อจุ ด บู ช าระหว า ง
เขาพรรษา ดวยความเชื่อที่วาผูใดถวายเทียนพรรษาแดพระภิกษุสงฆ ชีวิตจะสวางไสวดุจแสงเทียน นอกจากนั้น ยังเชื่อวาบุญ
เดือนแปด หรือบุญเขาพรรษา เปนบุญที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาสําหรับพระสงฆ ในป พ.ศ. 2520 การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยไดจัดประเพณีแหเทียนเขาพรรษาเปนงานประจําปและงานระดับชาติ จนกระทั่งวัฒนธรรมประเพณีแหเทียน
พรรษากลายเปนสัญญาลักษณของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย
เพลงอีแซวเปนเพลงรองพื้นบานภาคกลาง นิยมรองเลนกันมากในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง
เช น อ างทอง สิ ง ห บุ รี แต ใ นสุ พ รรณบุ รี มี ค ณะเพลงอี แ ซวเล นกั นหลายคณะจนเป นที่ รู จักกั นดี วาเพลงอี แ ซวต องจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ตนกําเนิดของเพลงอีแซวนั้นพัฒนามาจาก “เพลงฉอย” ซึ่งเปนการรองเลนกันสนุกๆ มีบทรองสั้นๆ คลองจองกัน
เนื้อความแทรกความรู ภูมิปญญา ในบทเพลง ใหเกิดความสนุกสนานรื่นเริง ในการรองเพลงนี้ใชการปรบมือประกอบ ตีกลอง
ยาวในการแห มีการรองรํานําขบวนและรองเพลงแซวใหเกิดความครื้นเครง สวนเนื้อหาของเพลงคือ การที่หนุมสาวใชรองเกี้ยว
พาราสี กันอย างงายๆ เครื่องดนตรีป ระกอบจังหวะเพลงจะมีตะโพน ฉิ่ง กรับ เพื่อการประคับประคองดนตรีใหมี จังหวะ
สนุกสนาน สวนการแตงกายของผูแสดงนั้น ทั้งฝายชายและหญิงจะนุงโจงกระเบน ฝายชายมักจะใสเสื้อแขนสั้นคอกลม สี
ฉูดฉาดหรือลายดอก สรางสรรคความสะดุดตาดวยสีที่ฉูดฉาดเพื่อดึงดูดใจผูชม มีผาขาวมาหรือผาสีฉูดฉาดคาดเอว ฝายหญิง
นุงโจงกระเบนใสเสื้อแขนสั้นคอกลมหรือคอเหลี่ยมกวาง หรือแขนพองสีฉูดฉาด บางครั้งประดับดวยลูกไม มีผาคาดเอวหรือ
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คาดเข็มขัดทองทับนอกเสื้อใสเครื่องประดับสวยงาม เพลงอีแซวเปนเพลงที่รองงาย สนุกสนาน และการแสดงโชวยังสามารถ
ออกไปโชวไดงายตามงานตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต ขึ้นปใหม งานแตงงาน งานมนัสการหลวงพอโต วัดปาเลไลยก เดือน
12 งานทอดกฐิน รวมทั้งงานเกี่ยวขาว เปนตน โดยเนื้อความของคําวา “แซว” มีผูใหความหมายวา “นาน ทําอะไรอยูนานๆ
และการวากันไปวากันมา” เรียกวา “แซวกัน” เพลงอีแซวจึงมีการรองเปนกลอนยาวเปนเรื่องเปนราวบาง เปนการวากันบาง
แลวแตเวลาในการเลน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกหลายครั้ง ไดขอความรวมมือจากสาขาวิชาภาษาไทยในการนําศิลปะการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงอีแซว ซึ่งเปนการแสดง
เพลงพื้นบานไปรวมแสดงในกิจกรรม โดยผูแ สดงเปนนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งหมด อาจารยญาณภัทร ยอดแก ว
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความเห็นวาควรจะตั้งวงเพลงพื้นบานขึ้นมา เพื่ อ
อนุรักษ สืบสานและเผยแพรเพลงอีแซว นายชนะชล บัวทอง หัวหนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จึงรวมเพื่อนๆ ในหองมา
ชวยกันตั้งวงเพลงพื้นบาน “ติงโจะ มรน.” นี้ขึ้นมา โดยชื่อ “ติงโจะ มรน.” หมายถึง “ติงโจะ” เปนเสียงจังหวะหนาทับของ
ตะโพน คือ หนาทับลาวสองชั้น (ติงโจะ ติง ติง ติงทั่ม ติงทั่ม) ซึ่งใชในการแสดงเพลงอีแซวโดยเพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบาน
ชนิดแรกที่นักแสดงทุกคนฝกหัดแสดง และอักษรยอ “มรน.” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นั่นเอง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวันเขาพรรษาในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางนอย จํานวน
7 เรื่อง คือ งานวิจัยของพระรณยุทธ ชาตเมโธ (ถนอมศรี) (2556) ประมวล เพ็งโต (2556) อธิป เจริญวัฒนมงคล (2556) ทศ
พล วงษระบิลนาม (2551) ณัฐกานต สัณหสุรัติกุล (2549) นันทนภัส จันทจร (2547) ปรียานุช อนุสุเรนทร (2540) ซึ่ง
งานวิจัยเหลานี้นั้นศึกษาวันเขาพรรษาในแงมุมของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลเขาพรรษา ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา แอนิ
เมชั่นประเพณีแหเทียนเขาพรรษา แรงจูงใจและผลของพฤติกรรมการงดเหลาในชวงเทศกาลเขาพรรษา และการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพรณรงคงดเหลาเขาพรรษา เปนตน
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเพลงอีแซวในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางนอย จํานวน 6
เรื่อง คือ งานวิจัยของ บรรจง แหยงกระโทก (2555) กรลักษณ สาลีผลิน (2550) จีระพันธ ออนเถื่อน (2549) สาคร ศรีดี
(2545) จิราภรณ วรรธนะบูรณ (2547) และบัวผัน สุพรรณยศ (2535) ซึ่งงานวิจัยเหลานี้นั้นศึกษาเพลงอีแซวในแงมุมของ
การใชภาษาไทย ศิลปะการแสดง บทบาทหนาที่ของเพลง การดํารงอยูของเพลงพื้นบานและคุณลักษณะตอการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน เปนตน
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณี
วันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะที่เปนสื่อศิลปะการแสดงพื้นบานของไทยที่แสดงเอกลักษณของชุมชน
ทองถิ่ น ช วยสง เสริม การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย ให ประชาชนเห็นคุ ณคา ของศิล ปวัฒ นธรรมเพลงพื้นบ านใน
ทองถิ่นไทย เพื่อเปนแนวทางสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นไทยในการสรางความเขมแข็งรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะมีประโยชนในดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แลวนํามาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น และสราง
รายไดจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหกับประเทศไทย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาของวันเขาพรรษา
2. เพื่อประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณีวันเขาพรรษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้ นตอนการวิ จัย คื อ ศึกษาดวยวิธีการวิเ คราะห
เนื้อหา (Content Analysis) โดยคณะผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ประวัติวันเขาพรรษา และเพลงพื้นบานภาค
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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กลาง ไดแก เพลงอีแซว จากเอกสาร งานวิจัยและสื่อออนไลน โดยรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน มกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและสรางเครื่องมือวิจัยขั้นตน จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหเรื่องราวของ
วันเขาพรรษาและประเพณีเขาพรรษาจากพระไตรปฎกและเอกสารตางๆ แลวจึงนําผลที่ไดมาประพันธบทเพลงอีแซว เปนรอย
กรองที่สะทอนแนวคิดและปรัชญาทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมของไทยที่
เกี่ยวกับวันเขาพรรษา การนําเสนอขอมูลใชวิธีนําเสนอในรูปแบบบทเพลงอีแซว
วิธีการประพันธเพลงอีแซว
ในการประพันธผลงานชิ้นนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขัน้ ตอนการประพันธเพลงไว ดังนี้
1. กําหนดขอบเขตการประพันธเพลง ไดแก แนวคิดและประวัติความเปนมาของวันเขาพรรษา การกําหนดหัวขอ
ของการประพันธ การแตงกายของนักแสดงและเครื่องดนตรีที่ใชในการแสดง
2. ศึกษาประวัติความเปนมาของวันเขาพรรษา
3. ศึกษาบทเพลงอีแซวที่ใชแสดงในงานตางๆ
4. ศึกษาฉันทลักษณในการเขียนบทประพันธรอยกรองใหถูกตองตามหลักการ
5. ออกแบบโครงสรางและกําหนดทิศทางของการประพันธใหสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดไว
6. ประพันธผลงานทั้งหมด พรอมสงใหอาจารยที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา ดานการใชภาษาไทย ดานความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษา วิเคราะห คณะผูวิจัย พบวา
1. การศึกษาประวัติวันเขาพรรษา
จากการศึกษา พบวา วันเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8) เปนวันสําคัญในพุทธศาสนา หรือเทศกาลเขาพรรษา
(วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11) เปนประเพณีและเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญเทศกาลหนึ่งใน
ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการเขาพรรษาประมาณ 3 เดือนในชวงฤดูฝน การเขาพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา
เดือน 8 ของทุกป (หรือเดือน 8 หลัง ถามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หรือวันออกพรรษาโดยวัน
เขาพรรษาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตอเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยไดสืบอนุรักษและสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทําบุญในวันเขาพรรษามาชานานแลวตั้งแตสมัยสุโขทัย
จากการศึ กษาพระไตรป ฎก พบว า สาเหตุที่พ ระพุท ธเจาอนุ ญาตการจําพรรษาแกพ ระสงฆ เนื่องจากในสมั ยต น
พุทธกาล พระพุทธเจาไมไดทรงวางระเบียบเรื่องการเขาพรรษาไว แตการเขาพรรษานั้นเปนสิ่งที่พระพุทธองคและพระสงฆ
สาวกปฏิบัติกันมาโดยปกติ เนื่องดวยพุทธจริยาวัตรในอันที่จะไมออกไปจาริกตามสถานที่ตางๆ ในชวงฤดูฝนอยูแลว เพราะการ
คมนาคมมีความลําบาก และโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆในชวงตนพุทธกาลมีจํานวนนอยและสวนใหญเปนพระอริยะบุคคล จึง
ทราบดีวาสิ่งใดที่พระสงฆควรหรือไมควรกระทํา
เนื่องจากพระพุทธจริยาของพระพุทธเจา ทานจะไมทรงบัญญัติพระวินัยลวงหนา ทําใหครั้งแรกพระพุทธเจา ทานไมได
ทรงบัญญัติเรื่องใหพระสงฆสาวกอยูประจําพรรษาไวดวย ตอมาเมื่อมีพระสงฆมากขึ้น เกิดเหตุการณกลุมพระสงฆฉัพพัคคียพา
กันออกเดินทางเผยแผพระพุทธศาสนาในที่ตางๆ โดยไมยอทอทั้งในฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน ทําใหชาวบานไดพากันเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาการกระทําของพระสงฆ โดยกลาววา พวกพระสงฆในพระพุทธศาสนาไมยอมหยุดพักสัญจรแมในฤดูฝน
ในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่น พากันหยุดเดินทางในชวงฤดูฝน เพราะการที่พระภิ กษุสงฆจาริกไปในที่ ตางๆ ในฤดูฝน อาจ
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เหยียบย่ําขาวกลาของชาวบานใหไดรับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ําโดนสัตวเล็กสัตวนอยที่ออกหากิน จนถึงแกความ
ตายได เมื่อภิ กษุทั้ งหลายได ยินคนพวกนั้นเปรีย บเที ยบและตํ าหนิติ เตีย น จึ งกราบทูล เรื่องนั่นแดพ ระผูมี พ ระภาคเจา เมื่ อ
พระพุทธเจาทรงทราบเรื่อง จึงไดวางระเบียบใหภิกษุประจําอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในฤดูฝนเปนเวลา 3 เดือนดังกลาว เพื่อให
พระสงฆไดหยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพรศาสนาไปตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่งการเดินทางจะเปนไปดวยความยากลําบากในชวงฤดู
ฝน เพื่อปองกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ําธั ญพืชของชาวบานที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน ที่สําคัญชวงเวลาจําพรรษา
ตลอด 3 เดือนนั้น เปนชวงเวลาและโอกาสสําคัญในรอบปที่พระสงฆจะไดมาอยูจําพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใ ด
สถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆที่ทรงความรู ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมกัน รวมทั้งสราง
ความสามัคคีใ นหมูคณะสงฆ ดวย นอกจากนั้น การเขาพรรษานี้ถือเปนขอปฏิบัติสํ าหรับพระสงฆ โดยตรง พระสงฆ จะไมจํา
พรรษาไมได เนื่องจากรูปใดไมจําพรรษาถือวาตองอาบัติทุกกฏตามพระวินัย (พระไตรปฏก, 2560)
การเขาพรรษาของพระสงฆตามพระวินัยปฎก
ตามพระวินัย พระสงฆรูปใดไมเขาจําพรรษาอยู ณ ที่แหงใดแหงหนึ่ง พระพุทธองคทรงปรับอาบัติแกพระสงฆรูปนั้น
ดวยอาบัติทุกกฎ และพระสงฆที่อธิษฐานรับคําเขาจําพรรษาแลวจะไปคางแรมที่อื่นไมได แตถาหากเดินทางออกไปแลวและไม
สามารถกลับมาในเวลาที่กําหนด คือ กอนรุงสวาง ก็จะถือวาพระภิกษุรูปนั้น"ขาดพรรษา" และตองอาบัติทุกกฎเพราะรับคํานั้น
รวมทั้งพระสงฆรูปนั้นจะไมไดรับอานิสงสพรรษา ไมไดอานิสงสกฐินตามพระวินัย และทั้งยังหามไมใหนับพรรษาที่ขาดนั้นอีก
ดวย (พระไตรปฏก, 2560)
ประเภทของการเขาพรรษาของพระสงฆ
การเขาพรรษาตามพระวินัยแบงไดเปน 2 ประเภท (พระไตรปฏก, 2560) คือ
1.ปุริมพรรษา (เขียนอีกอยางวา บุริมพรรษา) คือ การเขาพรรษาแรก เริ่มตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 (สําหรับป
อธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแลว
พระที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือน ก็มีสิทธิที่จะรับกฐินซึ่งมีชวงเวลาเพียงหนึ่งเดือน นับตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงขึ้น 15
ค่ํา เดือน 12
2.ป จฉิม พรรษา คือ การเข าพรรษาหลัง ใชใ นกรณีที่ พระภิกษุต องเดินทางไกลหรื อมีเ หตุสุ ดวิ สัย ทํ าใหกลั บมา
เขาพรรษาแรกในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ไมทัน ตองรอไปเขาพรรษาหลัง คือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 9 แลวจะไปออกพรรษาในวัน
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ซึ่งเปนวันหมดเขตทอดกฐินพอดี ดังนั้นพระภิกษุที่เขาปจฉิมพรรษาจึงไมมีโอกาสไดรับกฐิน แตก็ได
พรรษาเชนเดียวกับพระที่เขาปุริมพรรษาเหมือนกัน
ในวันเขาพรรษาและชวงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเปนโอกาสอันดีที่จะบําเพ็ญกุศล
ดวยการเขาวัด ทําบุญ ใส บาตร ฟ งพระธรรมเทศนา ซึ่ง สิ่ง ที่พิเ ศษจากวั นสํ าคั ญอื่ นๆ คื อ มีการถวายหลอดไฟหรื อเทีย น
เขาพรรษา และผาอาบน้ําฝน (ผาวัสสิกสาฏก) แกพระสงฆดวย เพื่อสําหรับใหพระสงฆไดใชสําหรับการอยูจําพรรษา โดยใน
อดีต ชายไทยที่เปนพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ป) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเปนพระสงฆเพื่ออยูจําพรรษาตลอด
ฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจําพรรษาตลอดพรรษากาลวา "บวชเอา
พรรษา"
ความสําคัญและประโยชนของการเขาพรรษา
1. ชวงเขาพรรษานั้นเปนชวงเวลาที่ชาวบานประกอบอาชีพทําไรนา ดังนั้นการกําหนดใหภิกษุสงฆหยุดการเดินทาง
จาริกไปในสถานที่ตางๆ ก็จะชวยใหพันธุพืชของตนกลา หรือสัตวเล็กสัตวนอย ไมไดรับความเสียหายจากการเดินธุดงค
2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผพระพุทธศาสนามาเปนเวลา 8 - 9 เดือน ชวงเขาพรรษาเปนชวงที่ใหพระภิกษุสงฆ
ไดหยุดพักผอน
3. เปนเวลาที่พระภิกษุสงฆจะไดประพฤติปฏิบัติธรรมสําหรับตนเอง และศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยตลอดจน
เตรียมการสั่งสอนใหกับประชาชนเมื่อถึง วันออกพรรษา
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4. เพื่ อจะได มี โ อกาสอบรมสั่ ง สอนและบวชให กับ กุ ล บุ ต รผู มี อายุ ค รบบวช อั นเป น กํ าลั ง สํ า คั ญ ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาตอไป
5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชน ไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศลเปนการพิเศษ เชน การทําบุญตักบาตร หลอเทียนพรรษา ถวายผา
อาบน้ําฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปจจัยไทยธรรม งดเวนอบายมุข และมีโอกาสไดฟงพระธรรมเทศนาตลอดเวลา
เขาพรรษา
อานิสงสการจําพรรษาของพระสงฆที่จําครบพรรษา
เมื่อพระสงฆจําพรรษาครบไตรมาสไดปวารณาออกพรรษาและไดกรานกฐินแลว ยอมไดรับอานิสงส หรือขอยกเวน
พระวินัย 5 ขอ (พระไตรปฏก, 2560) คือ
1. เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา (ออกจากวัดไปโดยไมจําเปนตองแจงเจาอาวาสหรือพระสงฆรูปอื่นกอนได)
2. เที่ยวไปไมตองถือไตรจีวรครบสํารับ 3 ผืน
3. ฉันคณะโภชนได (ลอมวงฉันได)
4. เก็บอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา (ยกเวนสิกขาบทขอนิสสัคคิยปาจิตตียบางขอ)
5. จีวรลาภอันเกิดในที่นั้นเปนของภิกษุ (เมื่อมีผูมาถวายจีวรเกินกวาไตรครองสามารถเก็บไวไดโดยไมตองสละเขา
กองกลาง)
ในวันเขาพรรษามีประเพณีสําคัญซึ่งมีมาตั้งแตโบราณกาล คือ "ประเพณีหลอเทียนเขาพรรษา" เปนประเพณีที่
กระทํากันเมื่อใกลถึงฤดูเขาพรรษา โดยการการหลอเทียนเขาพรรษานี้ มีอยูเปนประจําทุกป เนื่องจากในชวงเขาพรรษา
พระภิกษุจะตองมีการสวดมนตทําวัตรทุกเชาและ เย็น และในการนี้จะตองมีธูป-เทียนจุดบูชาดวย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
จึงพรอมใจกันหลอเทียนเขาพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา สําหรับใหพระภิกษุจุดเทียนใหแสงสวาง เปนการกุศลทานอยาง
หนึ่ง นอกจากนั้น มีความเชื่อกันวาในการใหทานดวยแสงสวาง จะมีอานิสงส คือ เพิ่มพูนปญญา หูตาสวางไสวดวย
ประเพณีการหลอเทียนเขาพรรษาและการแหเทียนพรรษา
เปนประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหธํารงอยูต อไป
เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย แมวาปจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเปนการซื้อเทียนพรรษาสําเร็จรูป มีไฟนีออน
หรือหลอดฟลูออเรสเซนตถวายแทนก็ตาม พุทธศาสนิกชนไทยพรอมใจกันจัดทําเทียนพรรษากันและมีกิจกรรมตางๆใหรวมกัน
ทําอยางสนุกสนานมาก มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคเทียนพรรษาและตกแตงรถขบวนเทียนพรรษาอยางสวยงาม เมื่อ
ถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนจะมารวมขบวนแหเทียนพรรษากันมากมาย โดยตั้งขบวนแหเทียนในชุมชน พุทธศาสนิ กชน
จะแตงกายสวยงาม มารวมรําหรือเดินในขบวนเพื่อแหเทียนพรรษาเขาวัด เวียนพระอุโบสถ 3 รอบ แลวนําไปเทียนไปถวาย
พระสงฆ เพื่อใชจุดใหความสวาง ตลอดระยะเวลาเขาพรรษา 3 เดือน การนําเทียนไปถวายชาวบานมักจัดขบวนแหกันอยาง
เอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเปนประเพณี บางแหงก็มีการประกวดการตกแตง มีการแหแหนรอบ
เมืองดวยริ้วขบวนที่สวยงาม เชน งานแหเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี มีการแกะสลักตนเทียนอยางสวยงามและจัดประกวด
แขงขันกอนแกไปถวายตามวัดตางๆ โดยถือวาเปนงานประจําปอันยิ่งใหญของจังหวัดและประเทศไทย
2. การประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา
จากผลการศึกษาประวัติความเปนมาของวันเขาพรรษา นายชนะชล บัวทอง นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม หัวหนาวงเพลงพื้นบานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชื่อวา วง“ติงโจะ มรน.” สามารถแตง
บทประพันธและสรางสรรคบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา เพื่อใชแสดงในงานประเพณีวันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ได 10 ทอน ดังนี้
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สวัสดีนองพี่
ตํานานโบราณของเกา
เราคงทราบกันดี
ผมจะขอพรรณนา
เชิญทานลอมวงมา
ชีวิตจะไดเกษมสันต

เพลงอีแซว
“วันเขาพรรษา”
***********************************
ทอนที่ 1 วันเขาพรรษา
วันนี้มีเรื่องมาเลา...(ลูกคูรับ)...
จะนํามาเลาอธิบาย...(ลูกคูรับ)...
วันที่แปดนี้เขาพรรษา
ตามประวัติกลาวไว
หลอเทียนพรรษาดวยกัน...(ลูกคูรับ)...
หรรษาสดใส...(ลูกคูรับ)...

ตามพุทธประวัติ
นํามาชี้แจง
ในสมัยพุทธกาล
พระสัมมาสัมพุทธเจา
ประทับอยูวัดเวฬุวัน
ชาวบานมีเหตุเหลืออด
จึงรวมกลุมกันมา
วาพระองคนั้นตอง

ทอนที่ 2 ประวัติความเปนมา
ผมขอคัดมาแถลง...(ลูกคูรับ)...
เลากันพอเขาใจ...(ลูกคูรับ)...
ที่ผานมานานเนา
ของชาวพุทธเราทั้งหลาย
เมืองราชคฤหแควนมคธ
อดทนไมไหว
เจรจาฟองรอง...(ลูกคูรับ)...
ชวยหาทางแกไข...(ลูกคูรับ)...

ชาวบานตําหนิพระสงฆ
เหลาสาวกไมรู
ชวงนี้ฤดูฝน
พืชพันธุธัญญา
แตพระสงฆนั้นหนา
เดินเหยียบย่ํากันมั่ว
ทําไมไมหยุดยั้ง
พวกทานควรจะรอ
ใหดูนักบวช
ชวงนี้เขาพักผอน
ขอรองพระองคทาน
ในชวงนี้เลยหนา

ทอนที่ 3 ประวัติความเปนมา (ตอ)
พระองคนั้นตองดู...(ลูกคูรับ)...
จักกาลเวลาหรือไง...(ลูกคูรับ)...
ประชาชนทําไรนา
กําลังเติบโตเจริญวัย
ตางจาริกไปทั่ว
ขาวกลาเสียหาย
กันบางเลยหนอ
ใหผานฤดูนี้ไป
ในศาสนาอื่นกอน
ตางไมออกไปไหน
อยาเพิ่งเผยแผศาสนา...(ลูกคูรับ)...
ขาวปลาจะเสียหาย...(ลูกคูรับ)...
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พระองคไดฟงดังนั้น
พระสงฆมาชุมนุม
พระองคทรงตรัส
พักการเผยแผศาสนา
อนุชานามิภิกขะเว
ภิกษุทั้งหลายหมายมุง
การเขาพรรษา
อยาไปคางแรมตางที่

ทอนที่ 4 ประวัติความเปนมา (ตอ)
จึงพรอมกันเรียกประชุม...(ลูกคูรับ)...
รับฟงปญหาทั้งหลาย...(ลูกคูรับ)...
บัญญัติการเขาพรรษา
ใหพนหนาฝนไป
อุปะคันตุง
เราใหอยูจําพรรษาได
หมายความวาอยางนี้...(ลูกคูรับ)...
นอกจากมีกิจตองไป...(ลูกคูรับ)...

ทอนที่ 5 ประวัติความเปนมา (ตอ)
นับตั้งแตนั้นมา
วันเขาพรรษาเริ่มตน...(ลูกคูรับ)...
แรมหนึ่งค่ําเดือนแปดอยาสับสน
ศาสนิกชนทั้งหลาย...(ลูกคูรับ)...
สิ้นสุดวันขึ้นสิบหาค่ํา
ในเดือนสิบสอง
ถึงเวลานี้ตอง
ออกจากพรรษาได
เปนเวลาสามเดือน
ชวงฤดูฝนพร่ํา...(ลูกคูรับ)...
เราตองนอมนํา
จดจําใสใจ...(ลูกคูรับ)...
ทอนที่ 6 ความสําคัญของวันเขาพรรษา
วันเขาพรรษา
นั้นหนามีความสําคัญ...(ลูกคูรับ)...
ตอพี่นองเราทาน
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย...(ลูกคูรับ)...
ขอที่หนึ่งเดนชัด
พุทธบัญญัติบง ชี้
อยาไปคางแรมตางที่
ภิกษุสงฆนี้เขาใจ
ขอที่สองเลิศล้ํา
พระที่ประจําที่อยูนาน
สามารถสงเคราะหบุตรหลาน
เรียนพระธรรมคําสอนได
ขอที่สามเปนเทศกาล
ที่เราทานงดเวน
อบายมุขเศษเดน
ความชั่วทั้งหลาย
งดการดื่มสุรา
เสพยานานาชนิด
อีกทั้งสิง่ เสพติด
ตองรักชีวิตหางไกล
ขอที่สี่นี้สําคัญ
สารพันนานา
รวมทําบุญเขาพรรษา
ใหอุราชื่นใจ
เขาวัดฟงธรรม
นอมนําศีลรักษา
บําเพ็ญเพียรภาวนา
สุขหรรษาฤทัย
ชวงเขาพรรษา
ชาวประชาสรางบุญ...(ลูกคูรับ)...
ใหกุศลค้ําจุน
หนุนระดับจิตใจ...(ลูกคูรับ)...
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ในวันเขาพรรษานี้
ขอหยิบยกขึ้นมาอาง
ประเพณีแหเทียนพรรษา
ทํากันปละหน
เรายึดถือปฏิบัติ
รวมทํากันมา

ทอนที่ 7 ประเพณีในชวงวันเขาพรรษา
มีประเพณีสองอยาง...(ลูกคูรับ)...
เปนตัวอยางอธิบาย...(ลูกคูรับ)...
และถวายผาอาบน้ําฝน
ชวงเขาพรรษาคงจําได
ไมไดขาดศรัทธา...(ลูกคูรับ)...
วันเขาพรรษายิ่งใหญ...(ลูกคูรับ)...

แตละประเพณี
ฉันขอเอยวาจา
ประเพณีแหเทียนพรรษา
ในอดีตเขาวากัน
พระตองปฏิบัติกิจ
ศึกษาพระธรรม
ดวยเหตุนี้แหละหนา
ลงแขกแข็งขัน
พอถึงวันเขาพรรษา
ถวายพระในอาวาส
ในปจจุบัน
จัดงานอวดโชว
ตางประดิดประดา
เปนศิลปะเกากอน
แหกันไปรอบเมือง
จากตนเทียนของเรา
ทั้งนี้ทั้งนั้น
คุณคามากมี
อานิสงสถวายเทียนพรรษา
มีพระธรรมนําทาง
ปราศจากความทุกข
ชีวิตสวางโชติ

ทอนที่ 8 ประเพณีแหเทียนพรรษา
เขาก็มีที่มา...(ลูกคูรับ)...
ออกวาแถลงไข...(ลูกคูรับ)...
ที่เกิดขึ้นมานั้น
ไฟฟาพระไมมีใช
ทั้งเชาและค่ํา
สวดมนตทําวัตรเรื่อยไป
ชาวประชาจึงรวมกัน
รวมกันหลอเทียนใหญ
ก็แหมาที่วัด
เพื่อพระจะไดมีใช
ประเพณีนั้นใหญโต
ตนเทียนตางลวดลาย
สงางามแนนอน
ประติมากรรมของไทย
มีการแสดงเรื่องราว
ใครจะสวยกวาใคร
เพื่อรักษาประเพณี
เรื่องราวดี ๆ มากมาย
ชีวาจะใสสวาง
เปนแบบอยางชีวิตให
มีแตผาสุกรุงโรจน...(ลูกคูรับ)...
ปราโมทยสดใส...(ลูกคูรับ)...

ประเพณีตอมา
เหลาพุทธศาสนิกชน
ในพุทธประวัติ
นางวิสาขา
ใหพระสงฆใชสรงน้ํา

ทอนที่ 9 ประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน
ถวายผาอาบน้ําฝน...(ลูกคูรับ)...
ปฏิบัติมานานหลาย...(ลูกคูรับ)...
เดนชัดเขาเลาวา
ทูลขอนําผามาถวาย
ตลอดยามฤดูฝน
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เปนแบบอยางสาธุชน
นับตั้งแตสมัยนั้น
เราตางรวมสืบสาน
นอกจากผาอาบน้ําฝน
ที่จําเปนชวงเขาพรรษา
อานิสงสขอนี้
ถือบํารุงศาสนา

วันที่เกาจะถึงนี้
จึงเชิญชวนทุกทานมา
ทางมหาวิทยาลัย
ที่ผานไปผานมา
ไดรวมกันสรางกุศล
ชี้ทางสวางค้ําจุน
เชิญชวนหญิงชาย
มารวมหลอเทียนพรรษา

ไดปฏิบัติสืบไป
ถึงปจจุบันกาล
ประเพณีนี้ไว
ยังปะปนของใชนานา
ตางนอมนํามาถวาย
นั้นดีล้ําคา...(ลูกคูรับ)...
ดวยศรัทธายิ่งใหญ...(ลูกคูรบั )...
ทอนที่ 10 การเชิญมารวมงานหลอเทียนพรรษา
เปนวันดีเขาพรรษา...(ลูกคูรับ)...
หลอเทียนพรรษาตนใหญ...(ลูกคูรับ)...
จัดใหนักศึกษา
และคณาจารยทั้งหลาย
ใหเกิดผลบุญ
ใหเราทานทั้งหลาย
ทั้งดานซายดานขวา...(ลูกคูรับ)...
ใหสําเร็จมุงหมาย...(ลูกคูรับ)...

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน
1. หนวยงานราชการควรสงเสริม สนับสนุน เผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมเพลงพื้นบานจากภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษาภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น ปองกัน
การสูญหายของภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น
2. รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาความรูใหเปนทุ น ซึ่งเปนการสรางความทาทายใหชุมชนทองถิ่นผลิตสินคาและ
บริการจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มคุณคาและรายไดใหกับชุมชนใหมากขึ้น
3. รัฐบาลควรสนับสนุนทุนการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต การตลาดและการบริการ
4. ภาครัฐและภาคเอกชน ควรสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและโอกาสในการแขงขัน เพื่อสามารถ
แขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางเปนระบบและยั่งยืน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานเพลงพื้นบานจากภูมิปญญาทองถิ่นในดานอื่นๆ เชน เพลงฉอย เพลงลําตัด เปนตน
2. ควรศึกษาวิเคราะหเพลงอีแซวในดานอื่นๆ เชน ดานธรรม ดานจริยธรรม ดานคุณคา ดานความพึงพอใจ เปนตน
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาความคาดหวังและความพึง
พอใจของผูชมการแสดงเพลงพื้นบานใหมากขึ้น

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1949

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

เอกสารอางอิง
กรลักษณ สาลีผลิน. (2550). การเปรียบเทียบความรูและทักษะปฏิบัติเรื่องเพลงอีแ ซวของนักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปที่ 6
ที่ไ ด รับ การจั ดการเรี ยนรู แ บบบู รณาการกับ การจั ดการเรี ยนรู แ บบปกติ . อยุธยา: วิ ท ยานิ พนธ ปริ ญ ญาโท,
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
จิราภรณ วรรธนะบูรณ. (2547). การศึกษาบทบาทหนาที่ของเพลงอีแ ซวที่มีตอเยาวชนในโรงเรียนวัดพังมวง อําเภอศรี
ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จีระพันธ ออนเถื่อน. (2549). การดํารงอยูของเพลงพื้น บานและคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน:
กรณีศึกษา เพลงอีแซว ชุมชนบานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจั น ต จังหวัดสุพรรณบุรี. นครปฐม:
วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ณัฐกานต สัณหสุรัติกุล. (2549). การรับรูและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอแนวคิดเรื่องการงดเหลา
เขาพรรษาป พ.ศ. 2548 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ทศพล วงษระบิลนาม. (2551). โครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพรณรงคงดเหลาเขาพรรษา. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
นันทนภัส จันทจร. (2547). การพัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง วันเขาพรรษา ชั้น อนุบาลป
ที่ 2. มหาสารคาม: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บรรจง แหยงกระโทก. (2555). การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การขับขานเพลงพื้น บานสืบสานเพลงอีแ ซวแววหวาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี. ลพบุรี: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
บัวผัน สุพรรณยศ. (2535). วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: รายงานวิจัย, สํานักงานคณะกรรมการ
แหงชาติ.
ประมวล เพ็งโต . (2556). แรงจูงใจและผลของพฤติกรรมการงดเหลาในช วงเทศกาลเขาพรรษา: กรณีศึกษากลุ ม
ประชาชนในตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญา
โท, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
ปรียานุช อนุสุเรนทร. (2540). การศึกษาวิเคราะหคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลเขาพรรษาของลานนา: กรณีศึกษาจาก 4
วัด ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน. เชียงใหม: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พระไตรปฏกฉบับสยามรัฐ. (2560) .พระไตรปฎก เลมที่ 4 พระวินัยปฎก เลมที่ 4 มหาวรรค ภาค 1 วัสสูปนายิกขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป. คนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 จาก
http://84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=5450&Z=5501
พระไตรปฏกฉบับสยามรัฐ. (2560) .พระไตรปฎก เลมที่ 4 พระวินัยปฎก เลมที่ 4 มหาวรรค ภาค 1 วัสสูปนายิกขันธกะ
เรื่องทรงปรับอาบัติแกพระผูไมจําพรรษา. คนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 จาก
http://84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=5450&Z=5501
พระรณยุทธ ชาตเมโธ (ถนอมศรี). (2556). ศึกษาความเปน มาและการเปลี่ยนแปลงประเพณีแ หเทียนเขาพรรษาของชาว
พุทธจังหวัดอุบลราชธานี (เขตเทศบาลอุบลราชธานี). กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.
สาคร ศรีดี. (2545). วิเคราะหหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้น บานจังหวัดสุพรรณบุรี: ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอี
แซว. นครปฐม: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหิดล.
อธิป เจริญวัฒนมงคล. (2556). แอนิเมชั่น ประเพณีแ หเทียนเขาพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยรังสิต.
1950 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพือ่ การอนุรกั ษหนังตะลุง
ภูมิปญญาทองถิน่ ภาคใต
The Development of Information System for Knowledge Management on
Regenerating Shadow Play, The Southern Folk Wisdom
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การศึ กษาเรื่องการพัฒ นาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเ พื่อการอนุรั กษหนั งตะลุ งภูมิป ญญาท องถิ่นภาคใต
มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจั ดการความรูเ พื่อการอนุ รักษห นังตะลุง ภูมิปญ ญาท องถิ่นภาคใต 3) เพื่อประเมิ นความพึง พอใจของผูใชที่ มีตอระบบ
สารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการ
พัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบและพัฒนา การนําไปใชการบํารุงรักษา
ผลการวิจัยครอบคลุมตามวัตถุประสงคดังนี้คือ ไดขอมูลภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตที่ถูกตอ งตาม
ขนบดั้งเดิม ไดระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต ซึ่งระบบแบงสวนการ
ทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย 1) ประวัติหนังตะลุงไทย 2) หนังตะลุงเชิงอนุรักษ
3) ครูภูมิปญญาภาคใต 4) นิยามศัพทเฉพาะ 5) ความหมายของหนังตะลุง 6) องคประกอบของการแสดงหนังตะลุง 7) ขนบ
นิยมการแสดงหนัง 8) คุณลักษณะของนายหนัง 9) ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย 10) ความเปนมาของหนังตะลุง
ในประเทศเพื่อนบาน 11) อัลบัมรูปภาพ สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ ประกอบดวย 1) วีดิโอ 2) กิจกรรมบานศิลปน
แหงชาติ 3) การเพิ่มกิจกรรม 4) ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบอยูในระดับ
มากโดยมีคาเฉลี่ย 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18
คําสําคัญ: การจัดการความรู ศิลปวัฒนธรรม หนังตะลุง ภูมิปญญาทองถิ่น
Abstract
The objectives of the study were 1) to study the shadow play of the traditional Southern folk
wisdom, 2) to develop information system for knowledge management on regenerating shadow play,
and 3) to evaluate the users’ satisfaction on the development of information system for knowledge
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management on regenerating shadow play. There were 5 steps in system development: planning the
project, analyzing, designing, developing, installing, and maintaining.
The results covered the objectives of the study. The data of the traditional shadow play from
the South were collected. The information system for knowledge management on regenerating shadow
play was developed. There were 2 main parts in the system: part 1 display on the website; 1) history of
Thai shadow play; 2) regeneration of shadow play; 3) masters of the southern folk wisdom; 4) definitions
of the technical terms; 5) meaning of shadow play; 6) composition of shadow play; 7) tradition of shadow
play; 8) characteristic of puppeteers; 9) background of shadow play in Thailand; 10) background of shadow
play in neighbor countries; and 11) photo gallery, part 2 information management on the website;
1) videos; 2) activities from House of National Artists; 3) additional activities; and 4) edits of activities
information. Furthermore, the results from the evaluation showed high satisfaction from the users by
4.93 of mean and by 0.18 of standard deviation.
Keywords: knowledge management, art and culture, shadow play, folk wisdom
1. บทนํา
ภูมิปญญามีคุณคาไมเพียงแตตอทองถิ่นและผูคน แตยังเอื้อประโยชนตอการวางแผนพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและ
มั่นคง ภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม เปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถี
ชีวิต เปนเรื่องของการแกไ ขปญ หา การจัด การ การปรั บตั ว การเรีย นรูเ พื่ อความอยู รอดของบุ คคล ชุ ม ชนและสั ง คม
มี ลั กษณะเฉพาะหรื อมี เ อกลั ก ษณ ใ นตั ว เอง มี การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อการปรั บ สมดุ ล ในพั ฒ นาการทางสั ง คมตลอดเวลา
มีวัฒนธรรมเปนฐาน ไมใชวิทยาศาสตร มีบูรณาการสูง มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง เนนความสําคัญของ
จริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม ภูมิปญ ญาหมายถึงองคค วามรู ความเชื่อ ความสามารถของคนในทองถิ่น ที่ไดจากการสั่งสม
ประสบการณและการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเปนองครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
เปนความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคน ผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปน
องคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและ
ในตัวผูรูเอง จึงควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใตที่
ประกอบดวยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุที่อยูรวมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย คนจีน และคนที่มาจากอินเดียฝายใต แตกลุม
ชนที่ มี จํานวนมากที่ สุ ด คื อ ไทยสยาม มี ผูค นหลายชาติ หลายภาษา หลายวั ฒ นธรรมเดิ นทางมาตั้ ง หลั กแหล ง เป นเวลา
ติดตอกันยาวนานกวาพั นป มี การตั้ งถิ่นฐานทํามาหากินกันหลายลักษณะ ทั้ง บริเวณชายทะเล ที่ราบระหวางชายทะเลกั บ
เทือกเขา หลังเขา และตามสายน้ํานอยใหญจํานวนมากที่ไหลจากเทือกเขาลงสูท ะเลทั้งสองดาน ภูมิปญญาของภาคใตจึง มี
ความหลากหลาย ทั้ ง ที่ไ ดพั ฒ นาการจากการปรั บตั วให เข ากับ สิ่ง แวดลอมธรรมชาติ หรื อคนตางถิ่ นที่พ กพามาจากแหล ง
อารยธรรมต างๆ จนหลอมรวมกั นเกิ ด เป นภูมิ ป ญญาประจําถิ่ นซึ่ ง มีอยู ในหลายลักษณะ คือ ภูมิ ป ญญาในด านประเพณี
ความเชื่อ ภูมิปญญาในดานศิลปะการแสดง ภูมิปญญาในดานกีฬาการละเลน ภูมิปญญาในดานอาหารการกิน ภูมิปญญาใน
ดานสิ่งของเครื่องใชพื้นบาน
ภูมิปญญาในดานศิลปะการแสดง มีศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันดีในอดีตอยางหนึ่งของภาคใต คือ
หนังตะลุง ซึ่งเปนมหรสพที่นิยมแพรหลายอยางยิ่งมาเปนเวลานาน โดยการเลาเรื่องราวที่ผูกเรื่ องเปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวย
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บทรอยกรองที่ขับรองเปนสําเนียงทองถิ่น มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงาบนจอผาเปนสิ่งดึงดูด สายตาของ
ผูชม ซึ่งการวาบท การสนทนา และการแสดงเงานายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองทั้งหมด ซึ่งแสดงไดทั้งในงานบุญ งานศพ หรือ
งานเฉลิมฉลองที่สําคัญ แตเมื่อเวลาผานไป เขาสูยุคเจริญดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ละครทีวี และภาพยนตร ไดมาแยงความ
สนใจไปจากศิลปะพื้นบาน หนังตะลุงกลายเปนความบันเทิงซบเซา หนังตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ โดยยอรูปหนังให
เล็กลง (สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองหอยโขง, 2548: 5)
การจัดการความรู เปนการบูรณาการศาสตร 2 ศาสตรเขาดวยกั น คือ ความรู และการบริหารจั ดการ โดยเนนที่
กระบวนการจัดการขอมู ลขาวสาร สารสนเทศ และความรู ดวยการใหค วามสําคั ญกับบุ คคล โดยนํ าเทคโนโลยีเขามาชวย
จัดการความรูผานทางชองทางความรูตาง ๆ ดังนั้นกระบวนการจัดการความรูจึงตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผานกระบวนการสราง รวบรวม สังเคราะห แลกเปลี่ยน และใชความรูความสามารถเชื่อมโยงคิด
(พรรณี สวนเพลง, 2552: 27)
ดังที่ไดกลาวมาขางตนศิลปะการแสดงหนังตะลุงเปนภูมิปญญาที่สะสมมายาวนาน กาลเวลา ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และความเจริญในดานตาง ๆ ไดทําใหหนังตะลุงคอย ๆ เลือนหายไปจากคนรุนใหม ที่นิยมบริโภคความบันเทิงสมัยใหม
ที่ทันยุคทันสมัย ทําใหความเปนมาและความสวยงาม ที่มีอยูในตัวหนังตะลุง ไมวาจะเปน ความปราณีตในการสรางตัวหนัง
หรือลวดลาย เสน สี ไดเลือนหายไปจากคนรุนใหมอยางสิ้นเชิง ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจขอมูลเบื้องตนกับ ชาวบานในภาคใต
จึงทราบวาในระยะหลังมีหลายหนวยงานไดเขาไปในพื้นที่เพื่อที่จะสืบคนขอมูลหนังตะลุง ในประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน บท
ภาษา ประวัติความเปนมา หรือตัวตลกในหนังตะลุง แตผลที่ไดคือ ชาวบานและหนวยงานในพื้นที่ ไมไดชิ้นงานที่สามารถนําไป
อางอิงหรือใชประโยชนในเชิงวัฒนธรรมได ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษภูมิ
ปญญาท องถิ่นหนั งตะลุ งภาคใต และมอบใหกับหน วยงานที่ เกี่ ยวของ เพื่อจะสามารถนําไปใช ในการบริ การสื บค นข อมู ล
ศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุง ไมวาจะนําไปใชในแงของการอางอิง การศึกษา วิชาการ หรือแมแตการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
เปนฐานความรูที่อนุญาตใหผูที่มีความรูมาแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร ตอบคําถาม เกี่ยวกับหนังตะลุงซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น
ภาคใตอันมีคาควรแกการอนุรักษใหลูกหลานไทยไดรับทราบและพบเห็นตลอดไป
2. วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค
2.1.1 เพื่อศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม
2.1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมปญญาทองถิ่นภาคใต
2.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต
2.2 สมมติฐานการวิจัย
ระบบสารสนเทศการจัดการความรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพและถูกตองตามขนบดั้งเดิมของหนังตะลุง
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3. เนื้อหางานวิจัย
3.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.1 การพัฒนาระบบ
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรแบบพื้นฐาน หรือวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 5 ระยะ
ไดแก ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนา ระยะที่ 4 การนําไปใช
ระยะที่ 5 การบํารุงรักษา (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2555: 50)
3.1.2 การจัดการความรู
ความรู คือ สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอื่นจนเกิดเปนความเขาใจ
และนําไปใชประโยชน ความรูแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูโดยนัย (tacit knowledge) และความรูที่แจงชัด (explicit
knowledge) (พรรณี สวนเพลง, 2552: 15)
การจัดการความรู คือ การบูรณาการศาสตร 2 ศาสตรเขาดวยกัน คือ ความรู และการบริหารจัดการโดย
เนนที่กระบวนการจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรู ดวยการใหความสําคัญกับบุคคลโดยนําเทคโนโลยีเขามาช วยจัดการ
ความรูผานทางชองทางความรูตาง ๆ จึงจําเปนตองอาศัยศาสตรและศิลปในการจัดการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผาน
กระบวนการสราง รวบรวม สังเคราะห แลกเปลี่ยน (พรรณี สวนเพลง, 2552: 27)
3.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.3.1 การศึ กษาและรวบรวมศิล ปวั ฒนธรรมภาคพื้ นทักษิ ณ เรื่ อง ศิ ลปะการแสดงพื้ นบ านภาคใต
สามารถสรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การศึ กษาและรวบรวมข อมู ล ดั ง นี้ คื อ ลั ก ษณะทั่ วไปทางวั ฒ นธรรมภาคพื้ นทั กษิ ณ
ศิลปะการแสดงประเภทมหรสพและพิธีกรรม ศิลปะการแสดงพื้นบาน เพลงพื้นเมืองภาคใต วิวัฒนาการดนตรีพื้นเมืองภาคใต
เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต (คณะนาฏศิลปและดุริยางค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543)
3.1.3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา การเลี้ยงปลาใน
กระชัง แมน้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพการคนหาขอมูลและหาความพึงพอใจใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาว ชวยสงเสริม
และสนับสนุนการนําแนวคิดการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนประโยชนตอสังคมและ
ชุมชน และขอมูลดังกลาวยังไมไดจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย และใหงายตอการสืบคน (สถาพร สังขศิริ, 2553: 3)
3.2 นิยามศัพทเฉพาะ
3.2.1 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูเ กี่ยวกับหนังตะลุงที่มีอยู ในตัวบุคคลที่เกี่ยวของ
และในแหลงตาง ๆ มาพัฒนาใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรใหกับบุคคลทั่วไปไดรับรู
3.2.2 การอนุรักษ หมายถึง การดูแลการรักษาศิลปะการแสดงหนังตะลุงที่ถูกตองตามขนบใหอยูคูกับคนไทยให
นานที่สุด และเปนประโยชนกับชนรุนหลังไดมากที่สุด
3.2.3 หนังตะลุง หมายถึง ศิลปะประจําถิ่นภาคใตอยางหนึ่ง เปนการผูกเรื่องเลาเปนนิทานผานตัวละคร ดําเนิน
เรื่องดวยบทรอยกรองที่ขับรองเปนสําเนียงทองถิ่น หรือที่เรียกวา บทหนังตะลุง และมีบทสนทนาแทรกเปนชวง โดยใชการ
แสดงเงาบนจอผา ทุกขั้นตอนของหนังตะลุง นายหนังเปนคนแสดงเองทั้งหมดแตเพียงผูเดียว
3.2.4 ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต หมายถึง ภูมิปญญาในดานศิลปะการแสดงหนังตะลุง
3.2.5 ขนบ หมายถึ ง แบบแผนที่ ก ระทํ ากั น มาตั้ ง แต อ ดี ต ขนบของการแสดงหนั ง ตะลุ ง จะเกี่ ย วข องกั บ
รายละเอียดทั้งหมดในการแสดงหนัง ไมวาจะเปนการตั้งโรงหนัง นายหนัง การไหวครู การออกโรง ตัวหนัง ภาษา ทุกอยาง
ตองเปนแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีต
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3.3 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 การวางแผนโครงการ (project planning)
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร นายหนังตะลุง ครูภูมิปญญาหนังตะลุงภาคใต ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนัง
ตะลุง)
กลุมตั วอย าง นายหนังตะลุง ครูภู มิปญ ญาหนังตะลุงภาคใต ศิ ลปนแหงชาติส าขาศิ ลปะการแสดง
(หนังตะลุง) 10 คน กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และระบบสารสนเทศการจัดการความรู
3) ผูวิจัยไดทําการกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดกับครูภูมิปญญา กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและ
วิธีการในการนําเสนอ เลือกสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับหนังตะลุงในอดีตจนถึงปจจุบัน เลือกเครื่องมือที่ใชใน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ และกําหนดระยะเวลาในการทํางานตามโครงการ
3.3.2 การวิเคราะห (analysis)
ในการวิเคราะหจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการในการใชงานระบบของครูภูมิปญญา เพื่อใหตรง
กับความตองการของครูภูมิปญญา การเก็บขอมูลจะใชวิธีการพูดคุย ซักถาม ครูภูมิปญญาโดยตรง ตามสถานที่จังหวัดสงขลา
และจั งหวัด พั ทลุ ง และทําการสรุ ปประเด็ นหั วขอตางๆ ที่จะนํ าเสนอผานระบบเว็ บไซต หลั กจากนั้ นจะสรางแบบจํ าลอง
กระบวนการ (data flow diagram) สรางแบบจําลองขอมูล (entity relationship diagram)
1) แบบจําลองกระบวนการของระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญา
ทองถิ่นภาคใต แสดงขอมูลที่อยูภายในระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต
โดยมี ผูเยี่ยมชมเว็บและครูภูมิปญญาเปนระบบภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบ และแสดงการไหลของขอมูลระบบสารสนเทศ
การจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต ระบบการทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
2) แบบจําลองขอมูลของระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่น
ภาคใต แสดงความสัมพันธของขอมูลระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต
โดยมีการกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูลตางๆ ที่ตองใชภายในระบบ
3.3.3 การออกแบบและพัฒนา (design and development)
การออกแบบระบบ จะแบงออกเปนดังนี้
1) การใช เครื่ องให บริ การแม ขาย โปรแกรมให บริการเว็ บโดยเลือกใช โปรแกรม Apache โปรแกรม
ใหบริการฐานขอมูลโดยเลือกใชโปรแกรม MySQL
2) ออกแบบสวนติดตอผูใชงานทั้งดานการรับขอมูลและการแสดงผลขอมูล
3) การออกแบบฐานข อมู ลโดยใช โปรแกรม MySQL และโปรแกรม PHPMyAdmin เปนตัวจัด การ
ฐานขอมูล
การพัฒนาระบบคือ การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางระบบขึ้นมาซึ่งสวนนี้จะแบงออกเปน 2 สวนคือสวน
แสดงผลบนเว็บไซต และสวนจัดการขอมูลบนเว็บ โดยใชโปรแกรมที่เกี่ยวของในแตละสวน
3.3.4 การนําไปใช (implementation)
การนํ าไปใชง าน ผู วิจัย ได ทําการติ ดตั้ งเครื่องคอมพิวเตอร แม ข ายและทํ าการติด ตั้ง โปรแกรมให บริ การเว็ บ
Apache V.2.2.15 โปรแกรมใหบริการฐานขอมูล MySQL V.5.1.73 โปรแกรมแปลภาษา PHP v.5.3.3 โปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล PHPMyAdmin V.4.0.10.19 หลังจากที่ไดติดตั้งเรียบรอยแลว จะดําเนินการเขียนโปรแกรมตามสวนการทํางาน
ตางๆ ที่ไดออกแบบไว ซึ่งในระหวางการเขียนโปรแกรมจะมีการทดสอบการทํางานเปนทุกครั้งในแตละงานยอย
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3.3.5 การบํารุงรักษา (maintenance)
ในการบํารุงรักษาระบบ จะทําการตรวจสอบการทํางานของระบบในสวนของอุปกรณและโปรแกรมที่ใหบริการ
ทําการเพิ่มเติมและดูแลเนื้อหาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เมื่อมีปญหาจะทําการแกไขทันที
3.4 ผลการวิจัย
3.4.1 ผลการศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิ ม ไดขอมูลดานหนังตะลุงของ
ทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม และนํามาสรุปแยกประเด็นเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาระบบ ไดแก ประวัติหนังตะลุงไทย
หนังตะลุงเชิงอนุรักษ ครูภูมิปญญาภาคใต นิยามศัพทเฉพาะ ความหมายของหนังตะลุง องคประกอบของการแสดงหนังตะลุง
ขนบนิยมการแสดงหนัง คุณลักษณะของนายหนัง ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย ความเปนมาของหนังตะลุงใน
ประเทศเพื่อนบาน
3.4.2 การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการจั ดการความรู เ พื่อการอนุรั กษ ห นัง ตะลุ งภู มิ ป ญ ญาท องถิ่นภาคใต
ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามขอบเขต และวัตถุประสงค ไดระบบซึ่งแบงการทํางานออกเปนสวนแสดงผล
บนเว็บไซต และสวนจัดการขอมูลบนเว็บ
3.4.2.1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย
1) ประวัติหนังตะลุงไทย เปนการแสดงขอมูลประวัติหนังตะลุงไทยตั้งแตในอดีตถึงปจจุบันเพื่อทําการ
ศึกษาที่มาที่ไปของหนังตะลุง
2) หนังตะลุงเชิงอนุรักษ เปนการแสดงรายละเอียดของลักษณะหนังตะลุงเชิงอนุรักษ เหตุผลของ
ความจําเปนที่ตองอนุรักษหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
3) ครู ภูมิปญ ญาภาคใต แสดงรายชื่อครูภู มิปญญาภาคใต ที่สามารถถายทอดประสบการณ และ
ความรูตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับหนังตะลุง
4) นิยามศัพทเฉพาะ เปนการนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการเลนหนังตะลุง ในดานตัวละครแตละตัว
ลักษณะทาทางที่ตองแสดงตามบทบาทที่ไดรับมา
5) ความหมายของหนังตะลุง แสดงถึงความหมายขอหนังตะลุงในแตละความหมาย เพื่อใหเขาใจใน
การแสดงและรับชมหนังตะลุง
6) องคประกอบการแสดงหนังตะลุง แสดงถึงองคประกอบของการแสดงหนังตะลุง ในแตละยุคสมัย
7) ขนบนิยมการแสดงหนัง แสดงขอมูลตามขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง บงบอกถึงสิ่งที่จําเปน
ตางๆ ในการแสดงหนังตะลุง
8) คุณลักษณะของนายหนัง แสดงถึงลักษณะของนายหนังที่ทําหนาทีเ่ ชิดหนังตะลุง
9) ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย แสดงขอมูลความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย
ตั้งแตอดีตวาเปนอยางไร
10) ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศเพื่อนบาน แสดงถึงความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศ
เพื่อนบาน เชน ประเทศ กัมพูชา บาหลี สิงคโปร มาเลเซีย และลาว
11) อัลบัมรูปภาพ แสดงภาพที่เกี่ยวของกับการแสดงหนังตะลุง
3.4.2.2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บประกอบดวย
1) วิดิโอ แสดงภาพวิดิโอ ในการแสดงหนังตะลุงแตละเครื่องเพื่อใชในการศึกษาถึงรูปแบบของหนัง
ตะลุงวาเปนอยางไร
2) กิ จกรรมบ านศิ ล ปนแห งชาติ แสดงรายการกิ จกรรมต างๆ ที่ บ านครู ภูมิ ป ญ ญาจั ด ขึ้น เพื่ อ
ประชาสัมพันธใหผูสนใจสามารถเขารวมกิจกรรมได
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3) การเพิ่มกิจกรรม ผูดูแลเว็บไซตสามารถเพิ่มขอมูลกิจกรรมตางๆ เพื่อใหแสดงในสวนของหน า
แสดงกิจกรรมเพื่อใชประชาสัมพันธ
4) ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม ผูดูแลเว็บไซตสามารถทําการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ได รวมถึงการลบ
ขอมูลกิจกรรมออกจากเว็บไซตเมื่อดําเนินกิจกรรมนั้นผานไปแลว
3.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต โดยผูใชจํานวน 30 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต
ลําดับที่
รายการประเมิน
X
SD
ระดับความเหมาะสม
1
รูปแบบการแสดงผล ไดแก รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความ
4.73 0.45
มาก
เหมาะสม
2
ขอมูลเปนประโยชน ตรงตามความตองการใชงาน
5.00 0.00
มากที่สุด
3
ขอมูลมีความนาสนใจ
4.93 0.25
มาก
4
การเขาถึง/ดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว
4.97 0.18
มาก
5
การจัดหมวดหมูของขอมูลเหมาะสม
4.87 0.35
มาก
6
สะดวกตอการคนหา
4.90 0.31
มาก
7
มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ
5.00 0.00
มากที่สุด
8
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชระบบ
5.00 0.00
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนัง
ตะลุ ง ภู มิ ป ญญาท องถิ่ นภาคใต โดยผู ใ ช จํานวน 30 คน พบว าผู ใช มี ค วามพึง พอใจอยูใ นระดั บ มาก โดยมีค าเฉลี่ ย 4.93
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18
4. บทสรุป
4.1 สรุปผลการวิจัย
4.1.1 ผลการศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิ ม ไดขอมูลดานหนังตะลุงของ
ทองถิน่ ภาคใตตามขนบดั้งเดิม และนํามาสรุปแยกประเด็นเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาระบบ
4.1.2 ผลการพั ฒนาระบบสารสนเทศการจั ดการความรูเ พื่อการอนุรักษหนังตะลุงภู มิปญญาทองถิ่นภาคใต
ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามวัตถุประสงค ไดระบบแบงสวนการทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวน
แสดงผลบนเว็บไซต สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ
4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ โดยผูใชจํานวน 30 คน พบวา ระบบสารสนเทศการ
จัด การความรูเ พื่ อการอนุ รั กษ ห นั ง ตะลุ ง ภู มิป ญ ญาท องถิ่ นภาคใต มี ค วามเหมาะสม อยู ในระดั บ มากโดยมี ค าเฉลี่ ย 4.93
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต มีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ 5 ขั้นตอนไดแก การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบและพัฒนา การนําไปใช การบํารุงรักษา ไดผล
ตามวัตถุประสงค ซึ่งแบงการทํางานระบบออกเปนสวนแสดงผลบนเว็บไซตและสวนจัดการขอมูลบนเว็บ และประเมินความพึง
พอใจของผูใชที่มีตอระบบ ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18
4.3 ขอเสนอแนะ
4.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ทําใหไดขอมูลภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิมที่ถูกตอง นํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ
ผานระบบสารสนเทศการจัด การความรูเพื่อการอนุรักษ หนังตะลุ งภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต ผู ที่ตองการขอมูลเกี่ ยวกับหนั ง
ตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม สามารถสืบคนขอมูล เขาถึงความรู ไดสะดวก
4.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย หรือแอนิเมชั่น เพื่อเพิ่มความนาสนใจสําหรับการศึกษาเรียนรูของคนรุน
หลังซึ่งอยูในยุคแหงการใชเทคโนโลยี
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณศิลปนแหงชาติ อาจารยนครินทร ชาทอง อาจารยประเสริฐ รักษวงศ และคณะครูภูมิปญญาทองถิ่ น
ภาคใตทุกทาน ที่อนุเคราะหใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหนังตะลุง
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และการใหความรวมมือในการ
ดําเนิ นงานวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นอย างดี จากคณาจารย นั กศึ กษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ความสําเร็จและคุณคาของงานวิจัยนี้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และผูมี
พระคุณทุกทาน
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“มวยไทย” ศิลปะการตอสูป องกันตัว: กรณีศึกษา นายกนก กุลวงศ
ปราชญทอ งถิ่นในจังหวัดนครปฐม
“Muay Thai” Martial Arts: A Case Study of Local Wiseman,
Mr.Kanok Kullawong in Nakhon Pathom Province.
ณรงควรรษ บุญมา
สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nb@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม และ 2) วิเคราะห
องคความรูของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม การวิจยั นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย
ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ดานศิลปะปองกันตัว แมไมมวยไทย ผลจาก
การศึกษาวิจัย พบวา 1) นายกนก กุลวงศ เปนปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ดานศิลปะปองกันตัวแมไมมวยไทย มีประวัติ
ที่นาสนใจตั้งแตการเริ่มตนของชีวิต ซึ่งมีบิดาเปนคนไทยมารดาเปนคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี พี่นองรวม
บิดามารดา 9 คน นายกนก เปนบุตรคนที่ 6 เริ่มชกมวยไทยตั้งแตอายุ 6 ขวบ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตอมาไดยายมาชกที่ประเทศไทยจนไดเปนแชมปทั้งมวยไทยและมวยสากล รุน 122 ปอนด และ 2) นายกนก กุลวงศ เปนผูที่เชี่ยวชาญ
ดานศิลปะปองกันตัวทั้งไทยและสากล มีองคความรูพรอมเทคนิควิธีดานศิลปะการปองกันตัวรอบดาน โดยเฉพาะแมไมมวยไทย 30 ทา
คําสําคัญ: มวยไทย ศิลปะปองกันตัว ปราชญทองถิ่น จังหวัดนครปฐม
Abstract
The purpose of this research was to study the following: 1. The history of local wiseman, Mr.Kanok
Kullawong in Nakhon Pathom Province. 2. The knowledge of local wiseman, Mr. Kanok Kullawong in Nakhon
Pathom Province. This research is qualitative research. The sample group in the research was selected
by a specific way, namely Mr. Kanok Kullawong, he is a local wiseman in Nakhon Pathom Province. He
specializes in the martial arts, Muay Thai. The results of the study was found that. 1. Mr. Kanok Kullawong
specializes in martial arts, Muay Thai. He is a local wiseman in Nakhon Pathom Province. There is an
interesting history since the beginning of his life. Whose father is a Thai and mother is a Lao. There are 9
brothers and sisters in his family, he is 9th child. He starts boxing at the age of 6 in The Lao People's
Democratic Republic of Lao PDR. Later he have moved to Thailand and got both Thai boxing and world
championships in 122 pounds. 2. Mr. Kanok Kulwong is a specialist in Thai and international martial arts.
He have knowledge and techniques around the art of defense, especially 30 Muay Thai.
Keywords: Muay Thai, martial arts, local wiseman, Nakhon Pathom Province
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บทนํา
ประวัติศาสตรอันยาวนานของมวยไทยเริ่มมีและใชกันในการสงครามในสมัยกอน ซึ่งแตกตางจากมวยไทยในปจจุบัน
ที่ใชเปนการกีฬา โดยมีการใชนวมขึ้นเพื่อปองกันการอันตรายที่เกิดขึ้น มวยไทยยังคงไดชื่อวา ศาสตรการโจมตีทั้งแปด ซึ่งรวม
สองมือ สองเทา สองศอก และสองเขา (บางตําราอาจเปน นวอาวุธ ซึ่งรวมการใชศีรษะโจมตี หรือ ทศอาวุธ ซึ่งรวมการใช
บั้นทายกระแทกโจมตี) มวยไทยสืบทอดมาจากมวยโบราณ ซึ่งแบงออกเปนแตละสายตามทองที่นั้น ๆ โดยมีสายสําคัญหลัก
เชน มวยทาเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาคอีสาน) มวยไชยา (ภาคใต) มวยลพบุรีและมวยพระนคร (ภาคกลาง) มีคํากลาวไว
วา "หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ทาดีไชยา ไวกวาทาเสา" (รังสฤษฏิ์ บุญชลอ, 2541)
สมัยโบราณจะมี สํานักเรียน (สํานักเรียนมวย แตกตางจาก คายมวย คือ สํานักเรียนจะมีเจาสํานัก หรือ ครูมวย ซึ่งมี
ฝมือและชื่อเสียงเปนที่เคารพรูจัก มีความประสงคที่จะถายทอดวิชาไมใหสูญหาย โดยมุงเนนถายทอดใหเฉพาะศิษยที่มีความ
เหมาะสม สวน คายมวย เปนที่รวมของผูที่ชื่นชอบในการชกมวย มีจุดประสงคที่จะแลกเปลี่ยนวิชาความรูเพื่ อนําไปใชในการ
แขงขัน-ประลอง) โดยแยกเปน สํานักหลวง และ สํานักราษฎร บางก็ฝกเรียนรวมกับเพลงดาบ กระบี่ กระบอง พลอง ทวน
งาวและมีดหรือการตอสูอื่น ๆ เพื่อใชในการตอสูปองกันตัวและใชในการสงคราม มีทั้งพระมหากษัตริยและขุนนางแมทัพนายก
องและชาวบานทั่วไป (สวนใหญเปนชาย) และจะมีการแขงขันตอสู-ประลองกันในงานวัด และงานเทศกาลโดยมีคายมวยและ
สํานักมวยตางๆ สงนักมวยและครูมวยเขาแขงขันชิงรางวัล-เดิมพัน โดยยึดความเสมอภาค บางครั้งจึงมีตํานานพระมหากษัตริย
หรือขุนนางที่เชี่ยวชาญการตอสูปลอมตนเขารวมแขงขันเพื่อทดสอบฝมือที่เปนที่ปรากฏไดแก พระเจาเสือ (ขุนหลวงสรศักดิ์)
พระเจาตากสินมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก ครูดอก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ จนเมื่อไทยเสียกรุงแกพมา ปรากฏชื่อนายขนม
ตม ครูมวยชาวอยุธยา ซึ่งถูกกวาดตอนเปนเชลยศึกไดชกมวยกับชาวพมา ชนะหลายครั้งเปนที่ปรากฏถึงความเกงกาจเหี้ยม
หาญของวิชามวยไทย (สมศักดิ์ ศิริอนันต, 2541)
สมัยอยุธยาตอนปลายไดมีการจัดตั้งกรมทนายเลือกและกรมตํารวจหลวงขึ้ นมีหนาที่ในการใหการคุมครองกษัตริย
และราชวงศ ไดมีการฝกหัดวิชาการตอสูทั้งมวยไทยและมวยปล้ําตามแบบอยางแขกเปอรเซีย (อิหราน) จึงมีครูมวยไทยและ
นักมวยที่มีฝมือเขารับราชการจํานวนมากและไดแสดงฝมือในการตอสูในราชสํานักและหนาพระที่นั่งในงานเทศกาลตางๆสืบ
ตอกันมาเปนประจํา และเปนที่นาสังเกตวา กองทัพกูชาติของพระเจาตาก ลวนประกอบดวยนักมวยและครูมวยที่มีชื่อเสียงใน
ยุคนั้นจํานวนมาก ถึงกับไดมีการจัดตั้งเปนหนวยรบพิเศษ 3 กอง คือ กองทนายเลือก กองพระอาจารย และกองแกวจินดา ซึ่ง
ไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญที่ทําใหคนไทยสิ้นความหวาดกลัวตอทัพพมา ในการรบที่บานนางแกว ราชบุรี จนอาจเรียกไดวา มวย
ไทยกูชาติ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2540)
กีฬามวยไทยไดรับความนิยมมากในสมัยตนรัตนโกสินทร (โพธิ์สวัสดิ์ แสงสวาง 2522) ยุคที่นับวาเฟองฟูที่สุดคือ
รัชกาลที่ 5 พระองคไดศึกษาฝกฝนการชกมวยไทยและโปรดใหจัดการแขงขันชกมวยหนาพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝมือดี
จากภาคตางๆ มาประลองแขงขัน และพระราชทานแตงตั้งใหมีบรรดาศักดิ์ ทั้งยังโปรดใหกรมศึกษาธิการ บรรจุการสอนมวย
ไทยเปนวิชาบังคับ ในโรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษา (มงคล คําเมือง, 2532) มีการชกมวยถวายหนาพระที่นั่งเปนประจําจนถึง
สมัย รัชกาลที่ 6 ที่วังสวนกุหลาบ คําวา มวยไทย มีมาใชในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายชาตินิยม ในยุคที่มี น.ต.หลวงศุภ ชลาศัย ร.น. เปนอธิบดีกรมพลศึกษา มีการออกพระราชบัญญัติมวยไทย ซึ่งแต
เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตามทองถิ่น เชน มวยโคราช มวยไชยา และรวมถึงการกอสรางเวทีมวยมาตรฐาน
จวบจนปจจุบัน คือ เวทีมวยลุมพินี และเวทีมวยราชดําเนิน (วิกีพีเดีย, 2560)
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหองคความรูของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (document data) ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (narrative research) วิธีการสังเกตการณอยางมี
สวนรวม (participant observation) การเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (story telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth
interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (key informant) คือ ปราชญทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย
ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นายกนก กุลวงศ หลังจากนั้น จึงนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางการ
วิเคราะหเรื่องเลา (narrative analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต
และตัวตนของพวกเขาเหลานั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลา 3 เดือน ระหวางเดือนเมษายน จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. ประวัติของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
กองนภา แฟรแ ท็กซ หรือกองนภา สิ งห ท.ช. (ทาชาง) ชื่ อจริ งวา นายกนก กุ ลวงศ เพื่ อนสนิทใกล ชิดมั กจะ
เรี ย กชื่ อเล นว า "โหนก หรื อ นก" เกิ ด เมื่อป พุ ท ธศั กราช 2509 ป จจุ บั น (พ.ศ.2560) อายุ 51 ป สํ าเร็จการศึ กษาชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนวัดเพลง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายอุสา กุลวงศ มารดาชื่อ นางดวงป กุลวงศ บิดาเปนคน
ไทยมีอาชีพขับสามลอปน สวนมารดาเปนคนลาวเวียงจันทร มารดาใหใหกําเนิดเด็กชายโหนกที่จังหวัดเชียงราย มีพี่นองรวม
บิดามารดา 9 คน เด็กชายโหนกเปนคนที่ 9 โดยเปนชาย 6 คน หญิง 4 คน
หลังจากนั้นบิ ดามารดาไดใชชีวิตอยูเ ชียงรายประมาณ 4-5 ป ก็ ไดยายไปอยูที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และตอนนั้นเองเด็กชายโหนกก็ไดเริ่มหัดมวยซึ่งตอนนั้นมีอายุประมาณ 6 ขวบ กับคายมวยชื่อดังที่ประเทศ
ลาวนั้น ซึ่งคายมวยดังกลาวนั้นเป นคายมวยเกาแก ตั้งมานานนมกว า 60-70 ปแลว ชื่อที่ใชในการตอยมวยคือ "กองพลา
ขวัญใจศรีโคตร" ซึ่งเปนชื่อที่บิดาเปนคนตั้งให ยุคนั้นประเทศลาวยังอยูภายใตการปกครองของประเทศฝรั่งเศส เปนการ
ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ตอมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บิดากับมารดาก็ยายครอบครัวขามลําแมน้ํา
โขงมาปกหลักอยูฝงไทยอีกครั้ง โดยครั้งนี้ไดยายมาอยูในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่มาอยูเมืองไทยพอไดรูจักกับ "พิภพ ภูภิญโญ" นับไดวาเปนเพื่อนสนิทกันเลยทีเดียว ซึ่งเปฯ อดีตดาวราย
หัวโลนภาพยนตรไทย เหมือน ยูล บรินเนอร พระเอกฮอลลีวูดสมัยนั้น ซึ่งคุณลุงพิภพก็ไดพามาฝากเขาไปอยูในคายมวยของ
"ชอย มะลิทอง" ยานทาชาง ริมฝงเจาพระยา ซึ่งตอมาเปนเทรนเนอรคนดังคาย "แฟรเท็กซ" ในยุคนั้น และไดชื่อในการชก
มวยที่ประเทศไทยวา "กองนภา สิงห ท.ช." (ท.ช. คือ ทาชาง) กองนภาเปนมวยดาวรุงหมัดหนัก ประกอบกับมีลีลาเชิงชก
หาตัวจับยาก ตอมาก็ไดหันมาชกมวยสากล ซึ่ง ชกอยูได ไมนานก็ ไ ดเปนแชมปมวยสากลเวทีมาตรฐานเมืองไทย ตั้งแตอายุ
นอยๆ เพียง 19 ป เทานั้น ซึ่งตอนชกเพื่อไตเตาขึ้นไปชิงแชมปนั้น ชกเพียง 9 ครั้งเทานั้นเอง และเปนการชกชนะรวดทั้ง 9
ครั้ง จึงทําใหคาตัวฟุงขึ้นสูงสุด 8-9 พันบาท ยุคนั้นถือวาคาตัวแพงเอาการเหมือนกัน ถาจะเทียบกับปจจุบันก็เปนนักมวยคาตัว
เรือนแสน หาตัวจับยาก คาเงินสมัยนั้นแพงมาก น้ําอัดลมเพียงขวดละ 3 บาท เทานั้น
นายโหนกไดเลาตอใหฟงวา ตอนนั้นจําไดวาในชวงที่ตองชกเพื่อไตเตาไปชิงแชมปนั้นไดปราบมวยดีระดับแนวหนา
ในยุคนั้นหลายคนเหมือนกัน เชน เดชวารินทร ฮอลลีวูด เผาเครื่อง 8 ยก พงษพันธ ศ.พญาไท "ไอหมัดประสาทหวิว" จนใน
ที่สุดก็ควาแชมปมวยสากลอาชีพ เวทีลุมพินี รุน 122 ปอนด ดวยการชนะคะแนน ยิ่งใหญ เพชรวิหาร ครองแชมปอยูไดไม
นานก็โดยปลด ดวยเหตุวาไปชิงแชมป "ที่วาง" ฟากเวทีราชดําเนิน และการขึ้นชิงแชมปในครั้งนั้น ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ. 2528 ไดแพแบบหมดทางสูใหกับ ประยูรศักดิ์ เมืองสุรินทร ในยก 4 เหตุที่แพนายโหนกไดเลาตอไปวาวันนั้นไมสบาย
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รางกายไมพรอม แตเมื่อไดกําหนดตอยในวันนั้นแลว ไมสามารถเลื่อนได เพราะไดประกาศลงสื่อไปหมดแลว การชกในครั้งนั้น
ไดถูกกรรมการยุติการชก กองนภาก็ ประกาศลาสังเวียนผืนผาใบและไดกลั บไปอยู ฝงลาวบานเกิด ของแผ นดินแม ที่จากมา
ตั้งแตเล็กอีกครั้ง

หลังจากที่ไดยายไปอยู สปป.ลาว ชีวิตก็ยังลงตัวเทาที่ควร จับตนชนปลายยังไมถูก และดวยความรักในหมัดมวยอยู กองนภา
ไดตัดสินใจเดินเขาสูเวทีผืนผาใบอีกครั้ง โดยการไปคัดตัวชกมวยสมัครเลนทีมชาติ สปป.ลาว เพื่อไปแขงขันกีฬา เอเซียน
เกมส ครั้งที่ 11 ดวยประสบการณในการชกอยูที่ประเทศไทย กระดูกมวย ชั้นเชิง ไมมีใครสูกองนภาได สุดทายก็ไดติดทีม
ชาติ สปป.ลาว ตอนนั้นไดถูกสงไปฝกเชิงมวยเพิ่มเติมที่ประเทศสหภาพโซเวียน หรือรัสเชียปจจุบันเปนเวลา 1 เดือน กอนที่
จะเปนตั วแทนเดิ นทางไปแขง ขัน เอเซีย นเกมส ครั้ง ที่ 11 ป ค.ศ. 1990 ซึ่ง จัดขึ้ นที่กรุงป กกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจี น
ระหวาง 22 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2533 แมวาในครั้งนั้นจะไมไดเหรียญอะไรเลย แตก็ไดสรางชื่อเสียงใหกับ สปป.ลาว
ไดเปนอยางดี เพราะมีคนสนใจมากกวาปที่ผานๆ มา มาถึงตรงนี้ กองนภา ก็ประกาศแขวนนวมอยางเปนทางการอีกครั้งมา
จนถึงบัดนี้
2. ผลการศึกษาวเคราะหองคความรูของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
นายกนก กุลวงศ มีความเชี่ยวชาญดานศิลปะการปองกันตัว ทั้งมวยไทยและมวยสากล โดยเฉพาะแมไมมวยไทย ซึ่ง
เปนศิลปะของไทย มีความเชี่ยวชาญแมไมมวยไทย 30 ทา ดังนี้
1. สลับฟนปลา
เปนไมมวยใชปองกัน และหลบหลีกอาวุธของคูตอสู ในภาพ ฝายขาวใชหมัดซายทิ่มเขาหนาฝายดํา ฝายดําเบี่ยงตัว
มาทางขวาดวยการกาวเทาซายถอยหลัง หรือสืบเทาขวาไปขางหนา แลวใชฝามือขวาผลักแขนของฝายดําออกไปทางซาย ถา
ฝายขาวใชหมัดขวาการปองกันและตอบโตก็ทาทํานองเดียวกัน แตเปนลักษณะตรงกันขาม คือ เบี่ยงตัวมาทางซาย แลวใชฝา
มือซายตบผลักแขนของฝายดําออกไปทางขวา การยักยายถายเทดังกลาวของทั้งสองทา มีอาการเคลื่อนไหวของรางกายและ
แขนในลักษณะสลับฟนปลา เปนการปองกัน กอนที่จะหาโอกาสตอบโตในจังหวะที่เหมาะสมตอไป
2. ปกษาแหวกรัง
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูเขาปล้ําและกอดรัด ในภาพ ฝายขาวเคลื่อนตัวเขาหาฝายดําและใชแขน
ทั้งสองจะเขากอดรัด ฝายดํายกแขนทั้งสองสอดเขากลาง ระหวางแขนของฝายขาว ใชแขนทอนลางทั้งสองแขนกันไว ไมใหฝาย
ดําโอบแขนเขามาได เปนการปองกัน พรอมกันนั้นก็ใชเขา จะเปนเขาใดก็ไดตามจังหวะการเคลือ่ นไหวขณะนั้น ยัดหรือแทงเขา
เขาไปที่ลําตัวของคูตอสู เปนการตอบโต
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3. ชวาซัดหอก
เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสูและตอบโตดวยศอก ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดํากม
ตัวหลบทางขวา พรอมกันนั้นก็ใชฝามือขวากันแขนขวาของฝายขาวออกไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเทา
ซายไปขางหนา พรอมกับใชศอกซาย เหวี่ยงหรือกระทุงเขาที่กลางลําตัวของฝายขาว เปนการตอบโต
4. อิเหนาแทงกริช
เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสู และตอบโตดวยเขา ในภาพฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดําใชฝา
มือขวากันแขนของฝายขาวออกไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเขาซาย แทงเขาที่กลางลําตัวของฝายขาวเปน
การตอบโต
5. ยกเขาพระสุเมรุ
เปนไมมวยใชปองกันคูตอสูเหวี่ยงแขง และตอบโตดวยการจับทุม ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหวี่ยงแขงสูงเขาบริเวณ
ลําคอดานซายของฝายดํา ฝายดําหลบลําตัวต่ํา พรอมทั้งสืบเทาซายไปขางหนา แลวใชฝามือขวากันขาขวาฝายขาวไว เปนการ
ปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชมือซายโอบขาขวาฝายขาวไวยกขึ้นใสบา แลวยกขาขวาฝายขาวขึ้นสูงพรอมกับดันไปขางหนา ทํา
ใหฝายขาวเสียหลักลมลงได เปนการตอบโต
6. ตาเถรค้ําฟก
เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสู และตอบโตดวยการกระทุงหมัดขึ้น ในภาพ ฝายขาวใชหมัดซายทิ่มเขาตรงหนาฝาย
ดํา ฝายดําใชฝามือขวากันแขนขวาฝายขาวไปทางซาย เปนการปองกันตัว ในขณะเดียวกันก็ใชหมัดซายกระแทกเสยเขาบริเวณ
ปลายคางของฝายขาว เปนการตอบโต
7. มอญยันหลัก
เปนไมมวยใชปองกันคูตอสูจูโจม ดวยการยกเทายันไว ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดําใช
แขนซ ายท อนล างยกขึ้ นกันหมั ด ฝายขาวให เบนออกไปทางขวา เปนการปองกัน ในขณะเดี ย วกั นก็ ใ ชเ ท าซ ายถี บยั น ไปยั ง
สวนกลางของลําตัวฝายขาว เปนการตอบโต
8. ปกลูกทอย
เปนไมมวยใชปองกัน การเหวี่ยงแขงของคูตอสู ในภาพ ฝายขาวใช แขงซายเหวี่ยงเขาที่ลํ าตัวดานซายของฝายดํ า
ฝายดําใชศอกทั้งคูปกลงบนขาซายของฝายขาว เปนการปองกัน และตอบโตพรอมกันไปในตัว
9. จระเขฟาดหาง
เปนไมมวยใชตอบโตปรปกษดวยการเหวี่ยงแขง ในภาพ ฝายดําหมุนตัวกลับหลังไปทางขวาดวยขาซาย โนมตัวลงต่ํา
แลวใชขาขวาเหวี่ยงสูงเขาใสบริเวณกานคอของฝายขาว เปนการตอบโตฝายขาว กอนที่จะกระทําตอฝายดํา
10. หักงวงไอยรา
เปนไมมวยใชปองกันการเหวี่ยงแขงของคูตอสูดวยการจับขากด ในภาพ ฝายขาวเหวี่ยงแขงดวยขาขวา ฝายดําใช
แขนซายกัน แลวจับขาขวาฝายขาวไว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชทอนแขนขวาสวนลาง กดลงไปบริเวณเขาของฝาย
ขาว เปนการตอบโต
11. บิดหางนาคา
เปนไมมวยใชปองกันการถีบของคูตอสู และตอบโตดวยการจับเทาบิด ในภาพ ฝายขาวใชเทาซายถีบไปบริเวณกลาง
ลําตัวของฝายดํา ฝายดําใชมือทั้งสองจับเทาของฝายขาวไว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชมือทั้งสองบิดเทาของฝายขาว
ไปทางซาย เปนการตอบโต
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12. วิรุฬหกกลับ
เปนไมมวยใชตอบโตเมื่อคูตอสูเหวี่ยงแขงในภาพ ฝายขาวกําลังเริ่มใชเทาซายเหวี่ยงแขงเขาลําตัวฝายดํา ฝายดําหมุน
ตัวกลับหลังไปทางขวาเขาประชิดตัวฝายขาว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชศอกขวาเหวี่ยงกลับเขาใสหนาฝายขาว เปน
การตอบโต
13. ดับชวาลา
เปนไมมวยใชปองกันหมัดพรอมตอบโตในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มไปตรงหนาของฝายดํา ฝายดําใชแขนซายทอน
ลางขึ้นกัน และผลักหมัดของฝายขาวออกไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชหมัดขวาทิ่มตรงไปยังใบหนาของ
ฝายขาว เปนการตอบโต
14. ขุนยักษจับลิง
เปนไมมวยใชปองกันหมัดของคูตอสู และตอบโตดวยการกอดคอ ในภาพ ฝายขาวใชหมัดซายทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา
ฝายดําใชแขนขวาทอนลางกันไว เปนการปองกัน แลวเขาประชิดตัวเอาแขนซายกอดคอคูตอสูไว ขางตัวดานซาย เปนการตอบโต
15. หักคอเอราวัณ
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตเมื่อคูตอสูเขาจับคอกอดปล้ํา ในภาพ ฝายขาวจะเขากอดคอดวยแขนขวา ฝายดํา
ใชฝามือขวาเสยที่ปลายคางฝายดํา ในขณะเดียวกันก็ใชมือซายประกบดานหลังคอ ใชทั้งสองมือชวยกันผลักคอคูตอสูใหหงาย
ไปดานหลัง เปนการปองกัน และตอบโตพรอมกัน
16. มณโฑนั่งแทน
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตดว ยการนั่งและสับศอก ในภาพ ฝายขาวยกเทาขวาใชแขงเหวี่ยงไปที่ลําตัวฝายดํา
ฝายดํากระโดดขึ้นนั่งบนหนาขาขวาของฝายขาว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชศอกซายสับเขาที่บริเวณศีรษะของฝาย
ขาว เปนการตอบโต
17. หนุมานถวายแหวน
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดําให
แขนซายทอนลงปด เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเทาขวาเขาประชิดตัวฝายขาว แลวใชหมัดขวาเสยเขาที่ปลายคาง
ฝายขาว เปนการตอบโต
18. มุดบาดาล
เปนไมมวยปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูกาวทิ่มหมัดหลัง ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาใสฝายดําทางดานหลัง
ฝายดําโนมตัวลงต่ําไปทางดานหลัง เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันใชขาขวาเหวี่ยงแขงเขาที่ลําตัวของฝายขาวเปนการตอบโต
19. ไตเขาพระสุเมรุ
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูเหวี่ยงแขง ในภาพ ฝายขาวยกขาขวาเพื่อใชแขงเหวี่ยงเขาลําตัวฝายดํา
ฝายดํากระโดดขึ้นเหยียบบนขาขวาทอนบนฝายขาวดวยเทาขวา และบนไหลซายฝายขาวดวยเทาซาย เปนการปองกัน ใน
ขณะเดียวกัน ก็ใชศอกขวาปกลงไปบนศีรษะของฝายขาว เปนการตอบโต
20. เอราวัณเสยงา
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวกระแทกหมัดขวาเขาตรงหนาฝายดํา ฝาย
ดํายกแขนซายทอนลางขึ้นปด เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเทาเขาหาฝายขาว แลวใชศอกขวางัดเขาที่ปลายคางของ
ฝายขาว เปนการตอบโต
21. เถรกวาดลาน
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตเมื่อคูตอสูเหวี่ยงแขง ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหวี่ยงแขงเขาใสที่ลําตัวฝายดํา ฝาย
ดําหันตัวไปทางขวาพรอมเอนตัวลง เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชขาซายเหวี่ยงแขงเขาที่ขาพับซายของฝายดํา เปนการ
ตอบโต
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22. ฝานลูกบวบ
เปนไมมวยใชปองกัน และตอบโตเมื่อคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวกระแทกหมัดขวาเขาที่ตรงหนาฝายดํา
ฝายดํายกแขนซายทอนลางขึ้นปด เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชแขนขวาทอนลาง สับลงไปที่กานคอของฝายขาว เปน
การตอบโต
23. สับหัวมัจฉา
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูเหวี่ยงหมัด ในภาพ ฝายขาวเหวี่ยงหมัดขวาเขาที่ลําตัวของฝายดํา ฝาย
ดําใหแขนขางซายทอนลางกันเอาไว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชแขนขวาทอนลาง สับเขาบนศีรษะของฝายขาว เปน
การตอบโต
24. พระเจาตานั่งแทน
เปนไมมวยใชปองกันเมื่อคูตอ สูเตะต่ําระดับขา ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหวี่ยงแขงเขาใสขาซายของฝายดํา ฝายดํา
หันตัวมาทางขวา แลวใชกนนั่งลงไปบนเทาขวาของฝายขาวในลักษณะนั่งยอง เปนการปองกัน เพื่อหาโอกาสตอบโตในจังหวะ
ตอไป
25. สุครีพถอนตนรัง
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูเหวี่ยงแขง ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหวี่ยงแขงเขาใสลําตัวของฝายดํา
ฝายดํายกแขนซายขึ้นรับ เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชแขนขวาทอนลางกดลงไปบนขาขวาฝายดําบริเวณเขา พรอมกัน
นั้นก็ใชกําลังแขนทั้งสอง ยกขาขวาของฝายขาวขึ้นสูง ทําใหฝายขาวเสียหลัก เปนการตอบโต
26. กวางเหลียวหลัง
เปนไมมวย ใชปองกัน และตอบโต เมื่อคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวใชหมัดกระแทกเขาใสใบหนาของฝายดํา
ฝายดําหันตัวไปทางขวาพรอมกับเอนตัวหลบไปดานหลัง เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเทาซาย ยันเขาที่กลางลําตัวของ
ฝายขาว เปนการตอบโต
27. บาทาลูบพักตร
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เมื่อคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกเขาใสใบหนาของฝาย
ดํา ฝายดําใชแขนขวาทอนลางขึ้นปดแขนขวาทอนลางของฝายขาวไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเทาขวา ยัน
ไปที่ใบหนาของฝายขาว เปนการตอบโต
28. ขะแมค้ําเสา
เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตดวยการใชสันมือยันคางคูตอสู ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกใสหนาฝายดํา
ฝายดํากมตัวหลบมาทางขวา เปนการปองกันตัว ในขณะเดียวกันก็ใชสันมือซาย ยันคางคูตอสู ใหหนาหงายออกไป เปนการ
ตอบโต
29. ทัดมาลา
เปนไมมวยใชปองกัน และตอบโตคูตอสูดวยการทิ่มศอก ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกเขาใสหนาฝายดํา ฝาย
ดําหันตัวหลบมาทางขวา เปนการปองกันตัว ในขณะเดียวกันก็สืบเทาเขาประชิดฝายขาว พรอมกับใชศอกซายทิ่มเขาที่ซอกคอ
ของฝายขาว เปนการตอบโต
30. พมารําขวาน
เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสู และตอบโตดวยการกระโดดสับดวยแขนทอนลาง
ปจจุบัน กองนภา มีภริยาเปนคนชาวนครปฐม ชื่อนางดารณี ผิวออน มีบุตรชายดวยกัน 1 คน ซึ่งก็ไดเจริญรอย
ตามพอ เปนนักมวยที่มีอนาคตไกลและตองจับตามองตอไป ยอดนักมวยในอดีตที่ชื่อวากองนภา แฟรแท็กซผูที่เปยมไปดวย
ความเสียสละผูนี้ ผูเปนปราชญแหงศิลปะปองกันตัวโดยเฉพาะแมไมมวยไทยที่ไมเคยคิดราคาคาจางจากศิษยผูมาเรียนดวยเลย
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ไดเปนครูมวยแหงคายศิษยโสภณ ณ ตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ยอดครูมวยของเด็กๆ ผูไรโอกาส คนที่รูจักยอด
นักมวยผูนี้ดีมักจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ครูมวยคนจน” เพราะครูผูนี้ไมเคยเรียกคาสอนแมแตเพียงบาทเดียว แตถาหากจะ
ใหครูจริงๆ ครูก็เพียงขอใหชวยเหลือครูในดานเรื่องการบํารุงคายมวยเพื่อใหอยูคูกับลูกๆ หลานๆ ของชาวโพรงมะเดื่อตลอดไป
ชื่อครูโหนก หรือกองนภา แฟรแท็กซ จึงไดกลายเปนครูมวยคนจนในทองถิ่นโพรงมะเดื่อไปเรียบรอยแลว
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานศิลปะปองกันตัวในภูมิภาคอื่นๆ ในดานอื่นๆ เชน มวยโคราช มวยไชยา เปนตน
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
เพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม 4.0 ใหมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ผูผลิตที่ใหขอมูลดานศิลปะปองกันตัว
แม ไ มม วยไทย เพื่อการศึ กษาวิ จัย ในครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณสํานั กศิล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏนครปฐมที่
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทองถิ่นในครั้งนี้
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสกู ารพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0:
กรณีศึกษานายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทอ งถิ่นในจังหวัดนครปฐม
Natural Resource Management for Product Development according to
Thailand 4.0 Model: A case study of Mr. Anan Duangtheng Local philosopher
in Nakhon Pathom Province.
แพรภัทร ยอดแกว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
kiaochaoum@hotmail.com and praepat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษา 1) ประวัติของนายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
2) ขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล และ 3) แนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสินคา
นวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด 4.0
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นายอนันท ดวงเที่ยง
เจาของสินคาจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล
ผลจากการศึกษา พบวา
1. นายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม เจาของผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล
2. ขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล ไดแก 1) สบูวานหางจระเข 2) น้ําวานหางจระเข และ
3) โลชั่นวานหางจระเข
3. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม 4.0 ไดแก 1) ผลิตสินคาอยูบนพื้นฐานของความรู
และภูมิปญญา 2) มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3) มีความโดดเดนหรือสรางความแตกตาง และ 4) มีตัวตนที่เปนเอกลักษณ
หรือตราสินคาที่ชัดเจน
คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสินคา ไทยแลนด 4.0 ปราชญทองถิ่น
Abstract
The objectives of the research were to study 1) Basic information of Mr. Anan Duangtheng, a local
philosopher in Nakhon pathom provinces 2) Analyze the development of products from local wisdom to
innovation products 0f Thailand 4.0 model 3) Guidelines for the development and enhancement of cultural
capital values into culture 4.0
This research was qualitative research. Selected sample in the research with a specific selection
was Mr. Anan Duangtheng The owner of Aloe Vera Brand Love Aloe.
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The study revealed that
1. Mr. Anan Duangtheng, a local philosopher in Nakhon pathom provinces. The owner of Aloe Vera
Brand Love Aloe.
2. Basic information from Aloe Vera brand: 1) Soap Aloe Vera 2) Aloe Vera juice and 3) lotion Aloe
Vera.
3. Guidelines for the development and enhancement of cultural capital values into culture 4.0
include: 1) Produce products based on local wisdom knowledge 2) Be creative and innovative 3) Be outstanding
or make a difference and 4) Have a unique identity or a clear brand.
Keywords: natural resource management, product development, Thailand 4.0, local philosopher
บทนํา
ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ผู มีหนาที่ ดําเนินการตามนโยบายของนายกรั ฐมนตรี
กลาววา “ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 ” เปนความมุง มั่นของนายกรัฐ มนตรี ที่ ตองการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด วยนวัต กรรม” กลาวคือ ใน
ปจจุบัน เรายังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” เราจึงตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก” โดยการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง
“นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงเปน
การเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน
ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปน
เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความ
ชวยเหลืออยูต ลอดเวลา ไปสูการเป น Smart Enterprises และ Startups ที่มี ศักยภาพสู ง 3.เปลี่ยนจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
นอกจากนั้ น จากการวิ เ คราะห ค วามได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บของประเทศไทย พบว าประเทศไทยมี “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” จึงเปนสิ่งสําคัญใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
โดยการนําความรูทางดานวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา มาตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ สรุปเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ดังนี้
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices,
Robotics & Mechatronics)
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกล
ฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services)
ทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ใน “ประเทศไทย 4.0” จะเปนแพลทฟอรมในการสราง “New Startups”
ตางๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) จะเปนสวนที่ประเทศไทยตองการ
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

พัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง” นั่นเอง (สุวิทย เมษินทรีย,
ดร., 2560)
นายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม ผูนําสมุนไพรพื้นบานในอําเภอกําแพงแสน มาปลูกพืช
แปรรูปและสรางผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรวานหางจะเข ในตรายี่หอ เลิฟ อะโล (Love Aloe) โดยนําความรูทางดาน
เกษตรศาสตร อาหาร สุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรวานหาง
จะเข ใหเปนสินคาที่ไดรับการคัดสรรรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนครปฐม และจัดจําหนายทั่วประเทศ ซึ่งจากการ
วิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย พบวา ผลิตภัณฑสมุนไพรวานหางจะเข เลิฟ อะโล อยูในกลุมที่ 1
กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และ กลุมที่ 2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ที่สําคัญนาย
อนันท ดวงเที่ยง กําลังศึกษาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑใหสามารถสงออกตางประเทศได จึงเปน
สินคาการเกษตรที่สําคัญ อันเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0
วานหางจระเข (Aloe Vera) คือ พืชชนิดหนึ่งที่ถูกจัดอยูในประเภทพืชลมลุก สีเขียว เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และ
ออกเปนใบเดี่ยว เรียงสลับซอนสับระหวางกัน จากโคนตนไปปลายยอด ใบมีความกวาง 5-12 ซม. ความยาว 30-80 ซม. ใบมี
ลักษณะอูม และอวบน้ํา โคนหนากวาง และคอยเรียวเล็กลงจนถึงปลายใบ สวนขอบใบจะมีหนามตลอดจากโคนใบถึงปลายใบ
ผิวใบหรือเปลือกมีสีเขียวออนหรือเขียวเขม ใบออนมีประสีขาว เปลือกใบหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และเปลือกมีน้ํายางสี
เหลือง มีลักษณะลําตนเปนขอปลอง ใบเดี่ยว ใบหนายาวและโคนใบใหญ ปลายแหลม ขอบใบมีหนามหางกันเปนระยะ เรียง
เปนชั้น ถัดมาดานในจะเปนเนื้อใบที่มีลักษณะเปนวุนใส สีเขียวออน มีเมือกเหนีย ว ลื่น สามารถออกดอกสีแดงอมเหลืองที่
ปลายยอดได มีถิ่นกําเนิดมาจากแถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและตอนใตของทวีปแอฟริกา สามารถปลูกไดงายในดินทราย
หรือในกระถางก็ได เปนพืชชอบน้ํา แตตองมีทางระบายน้ําไดดี ปองกันไมใหอมน้ํามากเกินไปจนรากเนา สรรพคุณของวาน
หางจระเขมีมากมาย ไดรับความนิยมกับการนํามาใช เชน รักษาแผลไฟไหมและน้ํารอนลวก ปองกันและบรรเทารอยไหมจาก
การออกแดด บรรเทารอยไหมจากการฉายรังสีของผูปวย สมานแผลจากของมีคมและแผลถลอก รักษาฝและโรคริดสีดวงทวาร
รักษาตาปลาและฮองกงฟุต แกปวดศีรษะ บรรเทาอาการปวดฟน บรรเทาอาการปวดขอ ใชเปนยาถาย แกกระเพาะอักเสบ
และลําไสอักเสบ ปองกันโรคเบาหวาน เปนตน
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวานหางจระเข ในประเทศไทย พบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของและนาสนใจ
จํานวน 12 เรื่อง คือ งานวิจัยของ ธัชกฤต ศิรชินภัทร (2557), กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย และคณะ (2549), มงคล อินทะหลุก
(2548), พรรณี กาญจนเสาวลักษณ (2547), ดารณี เดือนศักดิ์ (2545), ประทานพร วงศศรีแกว (2545), ศศิธร สิทธิเนตร
(2545), ศุภกานต พรหมประสิทธิ์ (2544), สุกัญญา มะเหม็ง (2544), จินตนา อุปดิสสกุล (2542), จงกลณี แววหงษ (2540)
และ พงศธรณ รุจิรา (2540) ซึ่งงานวิจัยเหลานี้นั้นศึกษาวานหางจระเข ในแงมุมของการแปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน
ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตรา เลิฟ อะโล เปนสินคาที่ไดรับการคัดสรรรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นครปฐม ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0: กรณีศึกษา
นายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม” ในฐานะที่เปนสินคาและผลิตภัณฑนวัตกรรมในจังหวัดนครปฐมและ
ภูมิภาคตะวันตกที่พัฒนามาจากภูมิปญญาทองถิ่น นํามาวิเคราะหในเชิงวัฒนธรรม 4.0 เพื่อเปนแนวทางสงเสริมและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกซึ่งเปนทองถิ่นในพื้นที่บริการวิชาการและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ซึ่งจะมีประโยชนในดานการคา เศรษฐกิจและการทองเที่ยว ชวยสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไทย ทําใหประชาชน
เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น นําความรูมาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่น และสรางรายไดจากการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมใหกับประเทศไทยอยางยั่งยืน ตามโมเดลไทยแลนด 4.0 อันเปนยุทธศาสตรสํ าคัญที่เนนในเรื่องการพัฒนาสู
“ความมั่ นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน ” ดวยการสร าง “ความเขม แข็ งจากภายใน” ขั บเคลื่ อนตามแนวคิด “ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ”
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1969
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติของนายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล
3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสินคานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด4 .0
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประวัติของนายอนันท ดวงเที่ยง
ขอมูลพื้นฐานสินคาและผลิตภัณฑ
จากวานหางจระเขตราเลิฟ อะโล

แนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่น
สูสินคานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด4 .0

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (Narrative Research) วิธีการสังเกตการณอยางมี
สวนรวม (Participant Observation) การเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) คือ ปราชญทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย
ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นายอนันท ดวงเที่ยง เจาของสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด
นครปฐม ตราสิ นค า “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” หลั ง จากนั้ น จึง นํ าข อมู ลที่ ไ ดไ ปใชเ ป นแนวทางการวิ เคราะหเ รื่องเล า
(Narrative Analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต และตัวตนของพวก
เขาเหลานั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสังเกตการณ และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง
โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือ ในการวิจัยใหมี
ความเหมาะสมที่สุด
การวิเคราะหเรื่องเลา (Narrative Analysis)
ระยะที่ 1 การวิเคราะหเรื่องเลา (Narrative Analysis)
ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการของการวิเคราะหตัวบทที่เปนเรื่องเลา บทสนทนา ขอความจากการสนทนา และการ
แสดงออกของผูเลาเรื่อง เพื่อการเลือกและจัดระบบขอมูลเรื่องเลาตอไป ดังนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปสาระสําคัญการวิเคราะห
เรื่องเลาจากการเลาเรื่องใน 4 รูปแบบ (Riessman, 2008) ดังนี้
1. การวิเคราะหต ามแกน เรื่อง (Thematic analysis) เปนการวิเคราะหที่เ นนในใจความสําคัญ ของเรื่ อง คื อ
“คําพูด” มากกวา “วิธีการพูด” โดยคอยๆสะสมเรื่องราวบอกเลาและสรางกรอบความคิดในการจัดกลุมขอมูล หรือประเภท
ของเรื่องเลาในรูปแบบอุปนัย (inductively) เพื่ออธิบายรายละเอียดของปราชญทองถิ่น ผูวิจัยใหความสนใจในเนื้อหาของการ
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พูด มุงเนนความหมายในเรื่องราว และภาษาในการวิเคราะหตามแกนเรื่องและตีความหมายสิ่งที่ถูกกลาวออกมาจากปราชญ
ทองถิ่น
2. การวิเคราะหโครงสราง (Structural analysis) เปนการวิเคราะหที่ใหความสําคัญกับโครงสรางหนาที่ของ
ประโยคทั้งหมดที่อยูในเรื่องเลา เพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่มีความหลากหลายของเรื่องเลา ซึ่งผูวิจัยมี ขอมูลจากเรื่องเลาของ
ปราชญทองถิ่น อยางรายละเอียด รวมถึงการถอดคําบรรยายที่จําเปน โดยไมตัดตอนคําบรรยาย เนื่องจากทําใหการวิเคราะห
ทําไดไมสมบูรณ
3. การวิเคราะหปฏิสัมพันธ (Interactional analysis) เปนการวิเคราะหที่ใหความสําคัญกับกระบวนการสนทนา
(dialogic) ระหวางของปราชญทองถิ่ นและผูวิจัย ในเรื่องเลาจะมีฉากเฉพาะเจาะจง เชน ในสถานการณที่ไดเรียนรูเกษตร
ทฤษฎีใหม เรียนรูสรรพคุณของสมุนไพร เรียนรูวิธีการแปรรูปสมุนไพรใหเปนสินคาและผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย เปนตน
การที่ผูเลาเรื่องและผูฟงไดอยูรวมกันในการสนทนา ทําใหเกิดการสรางเรื่องเลาดวยกัน โดยรวมกันสรางความหมายจากเรื่อง
เลา ผูเลาจะมีโอกาสในการจัดระเบียบเรื่องราวของตนเองในระหวางที่มีการแลกเปลี่ยนคําถามและคําตอบกัน จึงเปนวิธีการ
วิเคราะหเรื่องราวที่ทั้ง 2 ฝายมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
4. การวิเคราะหการแสดงออกของผูเลาเรื่อง (Performative analysis) การวิเคราะหที่เนนการเคลื่อนไหวของผู
เลาเรื่อง โดยผูเลาเรื่องหรือปราชญทองถิ่น สามารถแสดงออกผานทางภาษาและการกระทํามากกวาจะเปนการเลาเรื่องเพียง
อยางเดี ยว ซึ่งผู วิจัยให ความสําคัญกับสิ่ งที่อยูเหนือกวาคํ าพูด และความหมายของคําพูด โดยคํานึงถึงลั กษณะของปราชญ
ทองถิ่น และสถานที่ในเรื่องเลานั้น ผูวิจัยจึง สามารถเห็นฉาก (เงื่อนไขการแสดงออก และสถานที่ที่แสดงบทบาทนั้น) ของ
ปราชญทองถิ่นไดอยางถองแท
ระยะที่ 2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยนําคําพูดจากการสัมภาษณในขั้น
ที่ 3 ของการศึกษามาจัดลําดับหมวดหมู และทําการวิเคราะหเนื้อหาสาระของขอมูลรวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของ
ขอมูล เพื่อนําความรูใหม อันเปนการทําความเขาใจกับปรากฎการณที่ศึกษา
ระยะที่ 3 การนําเสนอตัวแบบ เมื่อไดขอมูลจากเรื่องเลา การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตอยางมีสวนรวมและการ
สนทนากลุมจากผูที่เกี่ยวของ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. ประวัติของนายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
นายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นผูนําสมุนไพรพื้นบานมาแปรรูปและสรางผลิตภัณฑ แปรรูปจากสมุนไพรว าน
หางจะเข ยี่หอ เลิฟ อะโล Love Aloe เนนการนําสมุนไพรมาแปรรูปเปนของกิน ของใชที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
จุดเริ่มตนในการกอกําเนิดองคความรู จนกลายมาเปนผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” นั่น
คือ แรกเริ่มคุณอนันท เปนพนักงานประจําในบริษัทแหงหนึ่ง อยูในจังหวัดระยอง มีหนาที่ควบคุมดูแลการเบิกจายวัสดุอุปกรณ
ในการกอสราง และตองเดินทางไปดูงานตามพื้นที่ตางๆ เปนประจํา จนบางครั้งไมมีเวลากลับบานที่นครปฐม และในชวงนั้น
คุ ณแม คุ ณอนั นท ป ว ยบ อยท านเข า ออกโรงพยาบาลอยู บ อ ยครั้ ง ในบางที คุ ณ อนั น ท รี บ ขั บ รถกลั บ มาแต แ ม นอนอยู ที่
โรงพยาบาลแลว คุณอนันท จึงเริ่มคิดวาหากวันนึงเรากลับมาไมทันเราจะตองมายืนกอดกันรองไหอยางนั้นหรือ และดวยแม
เปนโรคกระดูกทับเสนตองผาตัดที่หลัง คุณอนันท จึงสัญญากับตัวเองวา “ผมจะตองกลับมาดูแลแมดวยลมหายใจ” หลังจาก
นั้นคุณอนันท จึงเริ่มคิดวาถาจะกลับมาอยูบานเราจะทําอาชีพอะไรดี
คุ ณ อนั น ท เป น คนชอบดู ร ายการสารคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ เกษตรพอเพี ย ง เกษตรทฤษฎี ใ หม ซึ่ ง เป น แนวคิ ด ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และไดมีรายการหนึ่งนําเสนอเกี่ยวกับสรรพคุณของวานหางจระเข คุณอนันท จึง
สนใจและไดเริ่มศึกษาอยางจริงจัง และพบวาวานหางจระเขสามารถทําตลาดได ในชวงตนป พ.ศ. 2558 จึงไดตัดสินใจปลูก
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วานหางจระเข จํานวน 4 ไร (ในตอนนั้นยังไม ไดลาออกจากงานประจํา) และกอนปลูกว าน คุ ณอนันท ไดคุยตกลงกั บทาง
โรงงานที่รับซื้อวานหางจะเขวาชวงปลายปเราจะมีใบวานสงใหกับโรงงาน พอถึงชวงปลายปคุณอนันท จึงไดยื่นใบลาออกดวย
เหตุผล ตองการกลับมาดูแลแม และไดเริ่มตัดใบวานสงขายโรงงาน แตเนื่องดวยขอจํากัดบางอยางในการรับซื้อ ทําใหเกิ ด
ปญหา เนื่องจากโรงงานไมรับซื้อใบวานที่มีขนาดเล็ก เพราะคุณอนันท ปลูกพืชแบบไรสารพิษ ไมไ ดใชสารเคมี ทําใหใบวาน
ของไรคุณอนันท มีขนาดเล็กกวาใบวานตามทองตลาดทั่วไป จึงเกิดปญหา คือ ใบวานไมสามารถขายไดทั้งหมด
คุณอนันท จึงคิดหาวิธีนําเอาใบวานขนาดที่ไมผานมาตรฐานโรงงานมาคิดแปรรูปเปนของใชในชีวิตประจําวัน และ
ชิ้นแรกคือ สบูวานหางจระเขสด หลังจากทดลองทําเพื่อใชเองแลว ก็ลองทําแจกฟรีใหญาติพี่นองทดลองใช และกระจายกวาง
ออกไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นผลตอบรับที่ดี คุณอนันท จึงเริ่มลองทําขายเล็กๆนอยๆ และก็ไดเริ่มเพิ่มผลิตภัณฑมากขึ้นจากคําแนะนํา
ของลูกคา เชน สบูเหลวอาบน้ํา แชมพูสระผม โลชั่นทาผิว
ในปพ.ศ. 2558 คุณอนันท ไดนําผลิตภัณฑเขาจดทะเบียน OTOP ของจังหวัดนครปฐม ในครั้งแรกคุณอนันท สงสบู
วานหางจระเข เขาประกวด OTOP ระดับประเทศ แตไดรางวัล แค 2 ดาว คุณอนันท จึงศึกษาปญญาหาวา เพราะเหตุใดจึง
ไมไดรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว พบวา ปญหามาจากบรรจุภัณฑของสินคาที่ไมสวยงาม ทันสมัย ไมดึงดูดใจผูบริโภค คุณ
อนันท จึ งแกไขใหม และเมื่อป พ.ศ.2559 เราได สงผลิต ภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” จํ านวน 2
รายการ คือ สบูเหลวอาบน้ํา และ โลชั่นทาผิววานหางจระเข เขารวมประกวด OTOP ระดับประเทศอีกครั้ง
ในที่สุด ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” ไดรับการคัดเลือกใหเปนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ
5 ดาว ทั้ง 2 รายการ นี่ถือเปนความภาคภูมิใจในความพยายามของเกษตรกรเล็กๆคนหนึ่ง ในอําเภอกําแพงแสน จ.นครปฐม
ที่พยายามนําความรูจากศาสตรพระราชามาใชและพัฒนาอาชีพใหกับตนเอง สรางรายไดใหกับครอบครัว โดยเฉพาะคุณพอ
คุณแม ทุกคนในครอบครัวและหนวยงานราชการตางๆ เปนผูที่ใหการสนับสนุนในการทํางานใหประสบความสําเร็จในวันนี้
2. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล
ในชวงปแรก คุณอนันทใชชื่อสินคาวา “เจเจโบ บิวตี้อโล” แตปญหาที่พบคือ ลูกคาสวนใหญบอกวา ชื่อยาว จํายาก
คุณอนันทจึงคิดใหมอยางสรางสรรค นําความรูสึกรักในครอบครัว อาชีพเกษตรกรรม รักสมุนไพรวานหางจะเข มาคิดชื่อตรา
สินคาใหม (แบรนด) ในที่สุดก็ไดตราสินคาที่ใชอยูในปจจุบันนี้คือ “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” และพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง
สําหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ คุณอนันท เห็นความจําเปนของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอันเปนภูมิ
ปญญาของทองถิ่น ใหมีความทันสมัยสวยงาม ดึงดูดใจผูซื้อโดยยังคงเอกลักษณที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นไว
การออกแบบที่สรางความแตกตางโดยใชพื้นฐานทางวัฒนธรรม และคํานึงถึงประโยชนใชสอยเชิงเศรษฐกิจ สามารถตอบ
โจทยผูใชงานได ทุนทางวัฒนธรรมจึงมีความสัมพัน ธสอดคลองกับเศรษฐกิจสรางสรรค ดังนั้น คุณอนันท จึงไดลงทุนกับ
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ในที่สุด ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” จึงมีอัตลักษณ
หรือจุ ดเด นของผลิ ตภัณฑวานหางจระเข สด บรรจุในรูปแบบตางๆ เนนคุณค าของผลิ ตภัณฑ ประโยชน ใชส อย ความเป น
ธรรมชาติและความสวยงาม ออกจําหนายทุกเทศกาล และงาน OTOP ตางๆ ถือวาประสบความสําเร็จ และไดผลคุมคากับการ
ลงทุน ปจจุบัน คุณอนันท ไดผลิตสินคาที่ถูกแปรรูปจากวานหางจระเขหลายรูปแบบ ดังนี้
1. สบูวานหางจระเขสด มีสรรพคุณ ชวยรักษาสิวอักเสบ สิวสเตียรอยด รักษาแผลที่เกิดจากสิว ลดผด ผื่น คัน จุด
ดางดํา และลดอาการบวมแดง สมานแผล ฟนฟูผิวที่ถูกแสงแดด ชวยในการบํารุงผิวพรรณ ทําใหผิวหนาสดใส เปลงปลั่งเปน
ธรรมชาติ
วัตถุดิบและสวนประกอบในการทําสบู
1.กลีเซอรีน 1กิโลกรัม
2.น้ําวานหางจระสด 300กรัม
3.มะขามปอมสด 100กรัม 4.น้ําผึ้งปา 10กรัม
5.วิตามินอี 10กรัม
6.กลิ่นนมขาว 10กรัม
7.กันเสียสําหรับสบู 0.5กรัม
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบสบู
ขั้นตอนการผลิต สบู
1.ตัดวานหางจระเข พักวางไว 4-6 ชั่วโมง เพื่อให ยางสีเหลืองไหลออกมาจนแหง (เพราะยางวานหางจระเขเมื่ อ
สัมผัสกับผิวอาจจะทําใหคันได)
2.ปอกวานหางจระเข นําเนื้อวานมาปน เพื่อแยกกาก
3.นํากลีเซอรีนตั้งไฟใหละลายในอุณหภูมิประมาณ 70 องศา เมื่อกลีเซอรีนละลายจนหมด เติมน้ําวานหางจระเขสด
และตุนตอไปอีกประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นยกลงจากเตา แลวเติมสวนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไป กวนเบาๆใหเขากัน
4.นําสบูเทใสแบบที่เตรียมไว และพักทิ้งไวอยางนอย 24 ชั่วโมง เพื่อใหเนื้อสบูแข็งตัว
5.นําออกจากแบบแลวเขาเครื่องปมกอนสบู
6.บรรจุใสกลอง รอการจําหนาย
2. น้ําวานหางจระเข สรรพคุณของวานหางจระเขนั้นมีมากมาย เพราะมีสารสําคัญซึ่งชวยออกฤทธิ์สมานแผล และ
ชวยเรงการเจริญเติบโตของเซลล ที่อยูรอบๆ แผล ชวยฆ าเชื้ อแบคทีเรี ยของผิวหนังได อี กทั้ง ยังชวยบํารุงร างกายจากการ
ออนเพลียเพราะพักผอนนอยไดดวย น้ําวานหางจระเข มีกระบวนการผลิต ดังนี้

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบน้ําวานหางจระเข
ขั้นตอนการผลิต
1.ตัดวานหางจระเข พักวางไว 4-6 ชั่วโมง เพื่อให ยางสีเหลืองไหลออกมาจนแหง (เพราะยางวานหางจระเขเมื่ อ
สัมผัสกับผิวอาจจะทําใหคันได) ทําการปอกเปลือกใบใหหมดและลางน้ําใหสะอาดเพื่อเอายางสีเหลืองออกใหหมด
2. หั่นเนื้อวานหางเปนชิ้นเล็ก
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3. นําเนื้อวานหางที่หั่นเตรียมไวตมในน้ําเดือด พรอมปรุงผสมน้ําตาลใหไดความหวานตามตองการ ซึ่งอาจตมรวมกับ
สมุนไพรชนิดอื่นยิ่งเปนการดี เชน ใบเตย เกกฮวย
3. โลชั่นวานหางจระเข สรรพคุณ ใชทาเพื่อลดอาการบวม เปนครีมทาใตตา บํารุงผิวหนา เพิ่มความชุมชื้น ใชผสม
กับสวนผสมตาง ๆ พอกหนาแทนวุนวานหางจระเขได ทั้งยังใชทาแผลพุพอง แผลสด เพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดรอนได
อีกด วยเนื้ อผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ส วนผสมของมอยส เ จอไรเซอร เข ม ข นกว า อาจไม เ หมาะกั บ ผู ที่มี ห นามั น เพราะเนื้อครี มจะให
ความรูสึกหนักกวาเนื้อเจล แตคอนขางเหมาะกับผูที่มีหนาแหง เพราะจะใหความชุมชื้นที่มากกวา

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบโลชั่นวานหางจระเข
นอกจากนั้น คุณอนันท ไดศึกษาพัฒนาสินคาและกําลังผลิตสินคาใหม ภายใตตรา “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” คือ
ผลิตภัณฑเจลวางหางจะเข เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค สินคาอยู ในระหวางทดลองใชและทดสอบผลิตภัณฑ
คาดวาจะนําออกจําหนายในเร็วๆนี้
3. แนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสินคานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด4 .0
ปจจุบัน คุณอนันท ไดเขารวมโครงการอบรมและพัฒนาสินคาและการตลาดระหวางประเทศกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินคาชุมชน โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใช และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรางคุณคาและมูลคาใหแกสินคาและบริการทางเพิ่มมากขึ้นใน 4 ลัก ษณะที่สําคัญ
คือ
1. สิน คาอยูบนพื้น ฐานของความรูแ ละภูมิปญญา (Knowledge Based) พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข
ตราเลิฟ อะโล มีการใชวัตถุดิบตามธรรมชาติและวัตถุดิบของทองถิ่น มาผานกระบวนการผลิตดวยวิธีแปรรูป โดยใชภูมิปญญา
และเทคโนโลยี คุณอนันท คิดคนเทคนิคในการผลิตและคิดคนสูตรการผลิต เปนสูตรเฉพาะของคุณอนันท
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ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบสบู
2. มีความคิดสรางสรรคแ ละนวัตกรรม (creative and innovative) พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตรา
เลิฟ อะโล มีการใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสบู โลชั่น และน้ําวานหางจระเข คุณอนันท ไดประดิษฐเครื่องกวนสบู และ
เรียนรูกระบวนการผลิตเพิ่มเทคนิคในการยืดอายุการรักษาสินคา โดยไมใสวัตถุกันเสีย นอกจากนั้น การออกแบบ สรางสรรค
บรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย นาสนใจ แลวนําสินคามาจัดใสบรรจุภัณฑในหลากหลายรูปแบบตามความคิดสรางสรรคของ
ครอบครัว ทําใหผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคเปนจํานวนมาก

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบโลชั่นและครีมอาบน้ํา
3. มีความโดดเดน หรือสรางความแตกตาง (Differentiation) พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิ ฟ
อะโล มีการพัฒนาน้ําวานหางจระเข ใหมีหลากหลายสีและหลากหลายรสชาติ สีในน้ําวานหางจระเขมาจากน้ําสมุนไพร เชน สี
เขียวจากใบเตย เปนตน สรางความโดดเดนและความแตกตางใหกับน้ํ าวานหางจระเข เปนการสรางเสนหแปลงมู ลคาเป น
คุณคา โดยคุณคาแทๆ คือ ความเปนสมุนไพรพื้นบาน นอกจากนั้น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของ มีการออกแบบ
บรรจุภัณฑบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ในหลากหลายรูปแบบ เชน จัดผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ใสถงผา ใสตะกราสาน ใส
ถุงชํารวย เปนตน จัดสินคาผลิตภัณฑจากวานหางจระเข อยางสวยงาม สะดวกในการซื้อขายและการขนสง เหมาะเปนของ
ฝากในการทองเที่ยว งานเทศกาลตางๆ ไดอยางดี

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1975

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในบรรจุภัณฑหลายรูปแบบ
4. มีตัวตนที่เปนเอกลักษณหรือตราสินคา (Brand) ที่ชัดเจน พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล
มีการออกแบบบรรจุภัณฑมีเอกลักษณ สรางสรรค หลากหลาย สื่อถึงตนวานหางจระเข เนนตัวอักษรลวดลายที่มีรูปภาพวาน
หางจระเข สีเขียวสดใส จากธรรมชาติ ปลอดภัย เพื่อกระตุนความรูสึกของผลิตภัณฑวามาจากธรรมชาติแทจริง โดยเขียนคํ า
วา Natural 100% ไวดวย ออกแบบตราสินคาและจัดวางรูปภาพในผลิตภัณฑ โดยสื่อใหเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑแปรรูป
จากธรรมชาติ เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูบริโภค สนใจซื้อไปใชตามตองการ

ภาพที่ 7 รูปแบบตราสินคาผลิตภัณฑจากวานหางจระเข
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน
1. ควรสงเสริม สนับสนุน เผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษาภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น ปองกันการสูญหายของภูมิปญญา
ทองถิ่นใหมากขึ้น
2. ควรสนับสนุนการพัฒนาความรูใหเปนทุน ซึ่งเปนการสรางความทา ทายใหชุมชนทองถิ่นผลิตสินคาและบริการ
จากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มคุณคาและรายไดใหกับชุมชนใหมากขึ้น
3. ควรสนับสนุนทุนการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต การตลาดและการบริการ
4. ควรสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและโอกาสในการแขงขัน เพื่อสามารถแขงขันในตลาดอาเซียน
และตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ควรสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางเปน
ระบบและยั่งยืน

1976 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

6. ควรจัดประชุม เสวนาและเวทีชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูของปราชญทองถิ่น ในระดับภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศไทย
7. ควรจัดทําฐานขอมูลความรูของปราชญทองถิ่น ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการความรูจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบและทันสมัย
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ กษาขอมู ลพื้นฐานสินคาและผลิตภัณฑจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสิ นคาอื่นๆ เชน ผั ก ผลไม
ปลอดสารพิษ เปนตน
1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานสินคาและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นในดานอื่นๆ เชน ศิลปะการแสดงพื้นบาน งาน
ชางฝมือดั้งเดิม ผาทอพื้นเมือง อาหารไทย ขนมไทย เปนตน
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
เพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม 4.0 ใหมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
ในสมัยอดีตคนไทยมีการประกอบพิธีกรรมนั้นคือ “พิธีบายศรีสูขวัญ” ซึ่งเปนการประกอบพิธีทําขวัญหรือรับขวัญ
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูเขาพิธี ตลอดจนเปนการบวงสรวงเทพเจา ซึ่งคนไทยไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ และไดสืบสานถายทอดประเพณีจากรุนสูรุนมานานป หากกลาวถึงพิธีบายศรีสูขวัญ สิ่งที่ขาดไมไดในการประกอบ
พิธีบายศรีสูขวัญ นั้นคือ “กระทงบายศรีหรือบายศรี” บายศรีนั้นเปนของสูงอันทรงคุณคา ที่ใชเปนเครื่องบวงสรวงในการประกอบ
พิธีบายศรีสูขวัญ
ในปจจุบันผูประดิษฐบายศรีสวนใหญจะเปนคนเกาแกที่ทํามาแตดั้งเดิม ซึ่งเยาวชนไทยมีสวนนอยมากที่จะมีความรู
และมีฝมือในการประดิษฐบายศรี ผูเขียนบทความจึงตระหนักถึงความสําคัญของการประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ
และมุงหวังใหประเพณีบายศรีสูขวัญอยูคูกับคนไทยสืบตอไป จึงนําความรูในการประดิษฐบายศรีของ นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน
มาเขียนบทความในครั้งนี้ เนื่องจากทานเปนปราชญทองถิ่นในการประดิษฐบายศรีแบบโบราณและแบบประยุกต และสําเร็จ
การศึกษาการทําบายศรีชั้นสูงจากวิทยาลัยในวังอีกดวย
คําสําคัญ: บายศรี ปราชญทองถิ่น พิธีบายศรีสูขวัญ
Abstract
In the past, Thai peoples have been being a wonderful ceremony “Baisrisukwan” that it is being
given at any of the traditional Thai ceremonies. It is a solemn and sacred ceremony held to create the
atmosphere of virtues and behevolence in the forms of worshiping gods. This ceremony was derived
from certain original beliefs in Brahmanism. A past of this ceremony is “Kaatongbaisri or Baisri” that has
very high value.
Nowadays, the most of “Baisrisukwan” are produced by people who were in the past. The less
of Thai generation has not well known about the correct way to create “Baisrisukwan”. The article writer
has realized that “Baisrisukwan” invention is very important for “Baisrisukwan” ceremony. Moreover, this
ceremony has been expected that It will be conserved and still be with Thai community for a long.
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1979

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

Therefore, this article has revealed the procedure of “Baisrisukwan” production by Paweraj Wasukarat,
who is a local professional in ancient and modern “Baisrisukwan” creation. In supported data, the lady
had graduated in the high course of “Baisrisukwan” invention from Thai royalcollege.
Keywords: Baisri, local philosopher, Baisrisukwan ceremony
1. บทนํา
บายศรีทราบกันโดยทั่วไปแลววาเปนของสูงที่มีคุณคาสําหรับชาวไทยตั้งแตโบราณกาล นับตั้งแตเกิดจนเติบใหญ คน
ไทยมักจัดพิธีสูตรขวัญหรือสูขวัญขึ้นในวาระตางๆดังจะเห็นไดจากวิถีชีวิตของชาวไทยตามชนบท โดยเฉพาะชาวไทยภาคเหนือ
และภาคอีสาน ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวอยางดีงามตลอดมา บายศรีและพิธีสูขวัญนี้เปนพิธีพราหมณ ดังคุณอุมา
วดี ทรัพยสิน อธิบายความวา “บายศรี” เปนภาษาเขมรผสมภาษาสันสกฤต แยกอธิบายไดวา “บาย” เปนภาษาเขมร แปลวา
“ขาวสุก” และ “ศรี” เปนภาษาสันสกฤต ซึ่งตรงกับภาษาบาลีวา “สิริ” มาใชในภาษาไทยวา “ขวัญ”หรือ “กําลังใจ” รวม
ความแลว “บายศรี” แปลวา “ขาวขวัญ” หรือ “ขาวอันเปนสิร”ิ หรือ บายศรี คือภาชนะที่ตกแตงใหสวยงาม เพื่อเปนสํารับใส
อาหารคาวหวานในพิธีบวงสรวง และพิธีทําขวัญตางๆ ทั้งในพระราชพิธี และพิธีของราษฎร (อุมาวดี ทรัพยสิน, 2550 หนา 5)
เมื่อวิกฤติการณของโลกไดแปรเปลี่ยนไป ผูคนตางหันมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเทพเจากันมากขึ้นเพื่อไดมาตามสิ่งที่
ตนเองปรารถนา ครั้นเมื่อคติ ความเชื่อ และความศรัทธามีมากขึ้นการประกอบพิธีกรรมตางๆ จึงเกิดขึ้นตามมา การประกอบ
พิธีกรรมจึง เปนการบวงสรวงเทวาอารั กษสิ่ง ศักดิ์สิ ทธิ์ที่ต นเคารพและศรัท ธาให ปกปกรักษาอยูดีมี สุ ข และในการประกอบ
พิธีกรรมในแตละครั้งจะตองมีสิ่งของเครื่องไหวสักการะนั้นก็คือ บายศรี (อุมาวดี, 2552 หนา 3)
การอธิบายความหมายของบายศรีตามความหมายจากพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดอธิบาย
ความหมายของคําวา บายศรี ดังนี้ บายศรี หมายถึง เครื่องเชิญขวัญ ทําดวยใบตองรูปคลายกระทงเปนชั้นๆ มีขนาดใหญ เล็ก
สอบขึ้นไปตามลําดับ เปน 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น มีเสาปกตรงกลางเปนแกน มีเครื่องสังเวยวางอยูในบายศรีและมีไขขวัญ
เสียบอยูบนยอด บายศรีมีหลายอยาง เชน บายศรีปากชาม บายศรีใหญ จากความความดังกลาว สรุ ปความหมายของบายศรี
ไดวา ขาวมงคลที่แสดงถึงความรุงเรืองหรือภาชนะสําหรับใสของมงคลเพื่อใชในพิธีตางๆ (ภัทราวุธ ทองแยม, 2548 หนา 6)
ในสมั ย ตนครั้ง โบราณที่ ไทยเรารั บ เอาอารยธรรมมาจากตนแบบคื อศาสนาพราหมณ ซึ่ง ในครั้ งนั้ นพิ ธีกรรมการ
บวงสรวงบูชาเทพเจาจะใชเ ฉพาะในพระราชวั งเจาฟาแผนดิน พออยูหัว และ เชื้อพระวงศเท านั้น และการบวงสรวงจะใช
กระทงดอกไม ใบไม ข องคาวหวาน หรื อในพิธีที่สํ าคัญ จะมี การพลี กรรมด วยชีวิต ของสั ต ว จวบเมื่ อพระพุ ทธศาสนาเขามา
เผยแพรในสุวรรณภูมิไทยเราจึงรับเอาพระพุทธศาสนาเขามาและผสมผสานกับศาสนาพราหมณเขาดวยกัน จากนั้นมากระทํา
พิธีพลีกรรมดวยชีวิตสัตวจึงลมเลิกไป (อุมาวดี ทรัพยสิน, 2552 หนา 8) บายศรีปากชามซึ่งเปนหนึ่งในชนิดของบายศรี นั้นเปน
บายศรีขนาดเล็กใชในการสักการบูชาเทพยดา ครูบาอาจารย ในการบวงสรวงเทพยดาในทุกๆ พิธีกรรมจะขาดบายศรีปากชาม
ไมไดงานพิธีตางๆ เชน ทําขวัญเด็กเกิดใหม โกนผมไฟ โกนจุก การทําขวัญนาค การตั้งศาลพระภูมิประจําบาน พิธีสังเวย เปน
ตน เมื่อเสร็จพิธีประมาณ 7 วัน ก็จะนําไปจําเริญ หรือทิ้งไปเลย บางทานอาจปลอยใหแหงและวางไวอยางนั้นจนกวาจะเปลี่ยน
ใหม (ศุภลักษณ ปญจรัตน, 2550 หนา 7)
พิธีบายศรีสูขวัญนั้นบางทีเรียกวา "พิธีบายศรี " หรือ "บายศรีสูขวัญ " เปนประเพณีสําคัญอยางหนึ่งของชาวอีสาน
ประเพณี สูขวัญทํากันแทบทุ กโอกาส ชาวอีส านถือวาเปนประเพณีเรีย กขวัญให มาอยูกับ ตัว พิธีสู ขวัญนี้เป น ไดทั้งการแสดง
ความชื่ นชมยิ นดี และเปนการปลอบใจใหเจาของขวัญจากคณะญาติมิตรและบุ คคลทั่วไป และการสวดหรือการสู ตรขวั ญ
เจาภาพผูจัดพิธีสูขวัญจะตองจัดหาหมอนวดหรือสูตรขวัญซึ่งมักเรียกวา "พราหมณ" หรือ"พอพราหมณ" ไวลวงหนา ปกตินี้พอ
พราหมณมักจะเปนผูที่ทราบประเพณีสูขวัญเปนที่นับถือของ ชาวบานในหมูบานนั้น หมอสูตรขวัญสมัยกอนๆ นุงหมธรรมดา
เพียงใหมีผาขาวหรือใหมีผาขาวมาพาดบา ก็พอปจจุบันนิยมนุงขาวหมขาว นับวาเปนการพัฒนาใหเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม
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การเชิญขวัญกอนสูตรขวัญ เมื่อพราหมณสูตรขวัญจบแลวญาติพี่นองจะเอาขาว ไข กลวย ใสมือเจาของขวัญมือซายหรือมือ
ขวา ก็ไดใหพราหมณผูกขอมือใหกอนปกติจะผูกขอมือซายเพราะแขนซายถือเปนแขนและดายผูกขอมือ ถือเปนของดี ของ
ศักดิ์สิทธิ์ควรรักษาไวอยาพึ่งดึงทิ้งใหลวง 3 วันเสียกอนจึงดึงออกเวลาทิ้งอยาทิ้งลงที่สกปรกเพราะดายผูกแขนเปนของขาวของ
บริสุทธิ์ (ปริญญาณ ภิกขุ, 2516) จะเห็นไดวาคนไทยสวนใหญจะรูจักและคุนเคยกับบายศรีเปนอยางดี เพราะแทบทุกภาคของ
ประเทศไทยจะมีพิธีกรรมตางๆ ซึ่งการประกอบพิธีกรรมตางๆ นี้ตองใชบายศรีเปนองคประกอบทั้งสิ้น
2. วัตถุประสงคของบทความ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค คือ 1). เพื่อศึกษาประวัติของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัด
นครปฐม 2). เพื่ อศึ กษาองคความรู ของนางปวีร รัฐ วาสุกะรัต น ในการประดิษฐ บายศรี เพี่ อใช ในพิธีบ ายศรีสู ขวั ญ 3).เพื่ อ
วิเคราะหบทบาทในการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน และมุงหวังถึงองคความรูในการทํา
การประดิษฐบายศรีของสูงที่ทรงคุณคา เพื่อใหบายศรีนั้นอยูคูกับพิธีบายศรีสูขวัญ และในพิธีประเพณีตางๆ ของไทยสืบตอไป
และยังศึกษาชนิดของบายศรีตางๆ ที่จะนําไปใชประกอบพิธีใหเหมาะสมกับพิธีตางๆที่แตกตางกันไปดวย ผูเขียนบทความหวัง
ว า การเขี ย นบทความในครั้ ง นี้ จ ะสามารถมี ส ว นที่ จะช ว ยอนุ รั ก ษ ใ ห เ ยาวชนไทยรุ น หลั ง ได ต ระหนั ก และร ว มสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย และชวยกันสืบทอดการประดิษฐบายศรีใหอยูเคียงคูกับประเพณีบายศรีสูขวัญ สงตอรุนตอรุน
สืบตอไป
3. ประวัติของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน หรือครูหญิง รัตนสุวรรณ เปนปราชญชาวบาน ในหมูบานหนองเสือ ตําบลหนองดินแดง
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อปพุทธศักราช 2498 ปจจุบัน (พ.ศ.2560) อายุ 62 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จาก วิทยาลัยครูสวนสุนันทา บิดาชื่อ ผูใหญสุภี กาฬภักดี มารดาชื่อ นางบุญ กาฬภักดี คูสมรสชื่อนายสมเกียรติ เชาวรัตน
อายุ 58 ป อาชีพ ทําไร มีบุตรธิดารวม 2 คน
นางปวี รรัฐ วาสุกะรั ตน ไดเลาถึ งในชวงวัยเด็กไววา ครั้ง ในวัยเด็กทานเห็นพ อแมญ าติพี่นองของท านไดป ระดิษฐ
บายศรีเปนอาชีพเสริม ครูหญิงสนใจและอยากประดิษฐบายศรีมากตั้งแตเด็ก จนกระทั่งครูหญิงเขาสูชวงวัยรุนไดเรียนรูวิธีการ
ประดิษฐบายศรีแบบพื้นฐานจากคนในครอบครัวของทานและเรียนรูจากที่โรงเรียนแตเปนการเรียนที่ไมไดรับการสอนอยาง
จริงจัง และตอนนั้นยังประดิษฐบายศรีออกมาไดยังไมสวยงามและประณีต โดยครูหญิงนั้นเริ่มสนใจและปรารถนาที่อยากจะฝก
ทําบายศรีใหดีและทําออกมาอยางสวยงาม และอยากที่จะมีความรูเกี่ยวกับการทําบายศรีใหถองแท เพราะครูหญิงนั้นตองการ
ชวยงานการทําบายศรีของที่บาน ครูหญิงจึงขอผูใหญทําแตผูใหญทานไมอนุญาตใหทําเพราะครูหญิงยังไมมีความชํานาญใน
การทําบายศรี จากนั้นครูหญิงจึงขวนขวายไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยในวัง ครั้งที่เรียนที่วิทยาลัยในวัง ครูหญิงมีความสุขและ
สนุกกับการเรียนมาก จนครูหญิงเรียนสําเร็จถึงขั้นทําบายศรีชั้นสูง ครูหญิงตองการนําความรูที่ไดร่ําเรียนมาและประสบการณ
ในการทําบายศรีของทานมาถายทอดใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูและเผยแผตอไป ตั้งแตที่ครูหญิงเรียนจบการทําบายศรีชั้นสูง
ที่วิทยาลัยในวัง ครูห ญิงไดเริ่มเผยแผถายทอดวิชา หรือศาสตรเรื่องบายศรีมาตั้ งแตนั้นตลอดจนถึงป จจุบัน และครูหญิงได
ศึกษาการทําบายศรีเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ เพื่อถายทอดใหลูกศิษยของทานตอไป
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ภาพที่ 1 นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ไดเปนวิทยากรในการสอนการประดิษฐบายศรี ใหกับลูกศิษยในจังหวัดนครปฐม
แรงบันดาลใจในการเรียนรูของครูหญิง คือ ครูหญิงมีความมุงมั่นตองการทําใหได รูใหจริง ถายทอดใหเปน และเผย
แผออกไปสูรุนตอรุน และอีกทั้งยังเปนผูสรางอาชีพใหกับคนอีกมากมาย
ประสบการณและผลงานที่สําคัญ
1. การเปนวิทยากรเผยแผความรูใหผูเขาอบรมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
2. การเปนวิทยากรเผยแพรความรูใหกับผูอบรมของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง
3. การเปนวิทยากรใหความรูดานการศึกษาและอาชีพในนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา
4. การเปนวิทยากรเผยแผความรูใหกับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนตางๆ
5. การใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมสิรินธรฯ นิทรรศน อภิวัฒนสูอาเซียน (Exhibition to ASEAN) ป
การศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมื่อ ป พ.ศ.2558
6. การจัดนิทรรศการและรวมกิจกรรม โครงการฟนฟูของเก าเลนวาวไทยๆ กลุมศิลปะประดิษฐดินไทยและผา ณ
ลานวัฒนธรรมวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อ ป พ.ศ.2553
7. การทําบายศรีใชประกอบพิธีในงานองคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม เมื่อป พ.ศ.2554 และป พ.ศ.2555
การฝกอบรม
1. ผานการอบรมหลักสูตร เรื่อง การเสริมสรางธุรกิจอยางยั่งยืน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
2. ผานการอบรมหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ วิชา งานบายศรี (ผา) หลักสูตร 60 ชั่วโมง ไดระดับคะแนนเฉลี่ย
4.00 ระหวางวันที่ 1 ม.ค. – 24 พ.ค. พ.ศ.2551 ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จ.นครปฐม
3. ผานการอบรมหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพวิชา งานบายศรี (ใบตอง) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ไดระดับคะแนนเฉลี่ย
3.50 ระหวางวันที่ 22 พ.ค. – 10 ก.ค. พ.ศ.2554 ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จ.นครปฐม
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4. องคความรูของนางปวีรร ัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน มีความเชี่ยวชาญในการประดิษฐบายศรีและเปนปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ซึ่งครู
หญิงมีความรูความสามารถและมีฝมือในการประดิษฐบายศรีแบบโบราณและแบบประยุกต และสามารถประดิษฐบายศรีไดทุก
ชนิด ตลอดจนมีความรูความสามารถในการประดิษฐบายศรีชั้นสูง อีกดวย

ภาพที่ 2 นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ไดการประดิษฐบายศรีใหกับหนวยงานและวัดตางๆ
การประดิษฐบายศรีนั้นเปนการทํางานฝมือดานศิลปะการประดิษฐและตกแตงของไทย โดยบายศรีนั้นสามารถทํา
ดวยใบตองสดและทําดวยผา และชนิดของบายศรีที่ใชในการประกอบพิธีมีหลายชนิดมากโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ชนิดของบายศรีจําแนกได ดังนี้
1. บายศรีปากชาม
2. บายศรีเทพ
3. บายศรีพรหม
4. บายศรีตอ
5. บายศรีขัน
6. ขันครู
7. บายศรหลัก หรือ บายศรีตน
8. บายศรีปริเฉทตางๆ
1. บายศรีปากชาม บายศรีปากชามนิยมใชบูชาเปนคู สวนมากจะใชในพิธีสามัญชนทั่วไป เชน พิธีบวงสรวงเทพยดา
พิธีบูชาครูตางๆ และสามารถนําบายศรีปากชามไปถวายพระภิกษุสงฆ หรือใชสักการบูชาพระรัตนตรัยได บายศรีปากชามถือ
เปนบายศรีแมแบบที่สามารถตอยอดในการประดิษฐบายศรีในขั้นตอไปได บายศรีปากชามแบงลักษณะชั้นของบายศรี เพื่อใช
ในพิธีตางๆไดดังนี้ 1).บายศรีปากชามชั้นตน มีลักษณะนิ้วบายศรี 3-5 ชั้น สามารถใชในพิธีทําขวัญเด็กแรกเกิด ทําขวัญบวช
นาค ทําขวัญบาวสาว เปนตน 2). บายศรีปากชามชั้นกลาง มีลักษณะนิ้วบายศรี 7 ชั้น สามารถใชในพิธีไหวครู เชน ครูทาง
ดนตรี โขน ละคร เปนตน 3). บายศรีชั้นสูง มีลักษณะนิ้วบายศรี 9 ชั้น สามารถใชบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือนําไปกราบบูชา
พระรัตนตรัย
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ความหมายของนิ้วบายศรี
มีนิ้ว 3 นิ้ว หมายถึง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
มีนิ้ว 5 นิ้ว หมายถึง ขันธ 5 ของมนุษย ประกอบดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
มีนิ้ว 7 นิ้ว หมายถึง สวรรคทั้ง 6 ชั้น รวมทั้งชั้นโลก
มีนิ้ว 9 นิ้ว หมายถึง คุณของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเลขแหงความมงคล
2. บายศรีเทพ มีลักษณะคือจะมีตัวแม 5 ลูก ตัวลูก 5 ลูก ซึ่งปจจุบันการทําบายศรีเทพนั้นจะไมใสขาวภายในกรวย
เหมือน บายศรีปากชาม แตก็จะอนุโลม ใหใชเรียกวา บายศรีเทพ เพื่อนําไปสักการะบูชาเทพยดา
3. บายศรีพรหม มีลักษณะคือจะมีตัวแม 16 ลูก ตัวลูก 9 ลูก ภายในกรวยที่อยูตรงกลางนั้น จะบรรจุดวยหญา
แพรก ใบโพธิ์ ใบขนุน ดอกเข็ม ดานนอก และจะใชหมาก – พลู บุหรี่ ดอกไมมงคล ในการประดับบายศรี ซึ่งบายศรีพรหมจะ
ใชในพิธีการ บวงสรวง พระพรหม เชน การตั้งศาล บวงสรวง หรือใชในงานไหวครู เปนตน
4. บายศรีตอ มีลักษณะคือ จะใชตนกลวยเปนแกนกลาง ใชรัดดวยบายศรี เปนหนึ่งชั้นหรือสองชั้น ชั้นดานบน จะ
ใชบายศรี แมตั้งขึ้น 5 ลูก แลวลง 5 ลูก ทําเปน 3 ดาน ชวงตรงกลางของชองวาง จะคั่นดวยตัว ลูกขึ้น 3 ลูก ลง 3 ลูก บนยอด
จะใสกระทง หมาก – พลู บุหรี่ ของหวาน เชน เม็ดขนุน ทองยอด แลวปดดวย กรวย เปน บายศรี ตอจะสามารถใชในพิธีขอ
ขมา ตอเทพยดา ครูบาอาจารยพื้นลาง เปนตน
5. บายศรีขัน มีลักษณะคือ มีหลายแบบไมไดจัดอยูในรูปแบบที่ตายตัว ในตัวบายศรีบรรจุดอกไมดอกบัวและธูป 5
คู ใสลงในกรวยทรงแหลมทั้ง 5 สลับบายศรี 5 ตัว ยอดกรวยใหญประดับดวยดอกบัว ตกแตงดวยดอกไมบรรจุลงขัน น้ําหรือ
หรือพานชนิดตางๆ และนําไปไหวครูบาอาจารย หรือเทพยดา เปนตน
6. ขัน ครู มีลั กษณะคื อ มีห ลายแบบไมไ ด จัด อยู ในรู ปแบบที่ต ายตั ว เป นเครื่ องสั กการบู ชาไหวค รู บาอาจารย
ประกอบไปดวยดอกไมขาว ธูปเทียน ผาขาว และทํากรวยโดยใชใบตองพับเปนกรวยแหลม 5 กรวย และบรรจุดวย ดอกไม ธูป
เทียน 5 ชุด และวางบนผาขาว และนําไปไหวครูบาอาจารย
7. บายศรีหลัก หรือ บายศรีตน มีลักษณะคือ ใชบายศรีสลับกันไป เชน ชั้นแรก 32 ลูก หรือ 16 ลูก ชั้นตอไป ก็
ลดลง ตามแตผูสั่งจะสั่งทํา บายศรีหลัก มี 9 ชั้น หรือ 7 ชั้น หรือ 5 ชั้น ซึ่งสวนใหญ จะใชในพิธีกรรม ไหวครู ซึ่งใหความหมาย
“ดานการตั้งตัว มีหลักมีฐานที่มั่นคง”
8. บายศรีปริเฉท หรือ บายศรีปลีกยอย มีหลายแบบไมไดจัดอยูในรูปแบบที่ตายตัว แตขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับ
งานที่จัดขึ้น ไดแก บายศรีบัลลังก บายศรีเทียนชัย บายศรีธรรมจักร บายศรีจัตุรมุข บายศรีจุฬามณี บายศรีขวั ญ ฯลฯ ขึ้นอยู
กับความหมายของชอเชิงชั้นอันเปนมงคล
ขั้นตอนการทําบายศรีปากชามโดยใชใบตองสด
ใบตองที่ใชในการประดิษฐบายศรี ครูหญิงแนะนําตองใชใบตองตานีเพราะใบตองตานีจะมีความเหนียวและมีสีเขียว
สด และทนทานกวาใบตองชนิดอื่น
สวนประกอบของบายศรีปากชาม ตองประกอบดวยสิ่งตางๆดังนี้
1. ไขขวัญ หรือไขยอด คือไขตม เราจะใชไขไกหรือไขเปดก็ได ไขนี้เราจะเสียบไวบนยอดบายศรี และเมื่อเสร็จพิธี
แลว ผูรับทําขวัญจะตองกินไขขวัญนี้เพื่อความเปนสิริมงคล
2. ตัวแมงดา คือ สวนที่วางระหวางกลางตัวบายศรี บายศรีหนึ่งชามมีบายศรี 3 ตัว ก็จะมีแมงดา 3 ตัว
3. แตงกวาและกลวยน้ําหวา นําแตงกวาและกลวยน้ําวา อยางละ 1 ผล ไมปลอกเปลือก แบงเปน 3 ซีก ตามยาว
4. กรวย เราจะนํากรวยบรรจุดวยขาวสุก ตองบรรจุขาวสุกปากหมอใหแนนแลวเสียบยอดบายศรีดวยไขขวัญและ
ปดปากกรวยดวยใบตองความสูงของกรวยนั้นตองสูงกวาตัวบายศรีเล็กนอย
5. ดอกไมสด สวนใหญเราจะใชดอกดาวเรือง ดอกบานไมรูโรยและดอกรักมาตกแตงบายศรี
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วัสดุและอุปกรณที่ใช
กอนที่เ ราจะลงมื อทํ าบายศรีนั้นเราควรจะเตรี ยมอุปกรณ ตางๆใหพ รอมกอนทํ าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วใน
ระหวางที่เราประดิษฐบายศรี
1. เข็มมือ เราควรเลือกใชเข็มมือ เบอร 7 แตถาหากตองเย็บกลีบดอกไมที่มีความละเอียดควรใชเข็มมือ เบอร 9
2. ดาย เราควรเลือกดายสําหรับเย็บใบตอง เบอร 60 สีเขียว หากเย็บดอกไมควรเลือกสีดายตามสีดอกไม และควร
ใชดายคูเพราะหากใชดายเดี่ยวจะทําใหดอกไมฉีกขาดงาย
3. ไมกลัด ควรเลือกไมกลัดที่มีความหนาพอสมควรตัดใหมีความยาว 1.5 นิ้ว เพื่อใชเสียบปลายตัวบายศรี
4. ผาขาวบาง ควรเลือกผาขาวบางที่เนื้อนิ่ม เสนใยโปรง อากาศถายเทไดดี เราใชผาขาวบางในการหอหุมบายศรี
เพื่อใหบายศรีสดอยูไดนาน
5. กรรไกร ควรเลือกกรรไกรที่มีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน
6. มีดแกะสลัก ควรเลือกใชมีดแกะสลักที่มีความคม เพื่อผลไมที่แกะสลักจะไมเปนขุย
7. แม็กซเย็บ ควรใชแม็กซเย็บตัวเล็ก
8. ตะปูหมุด ใชเสียบใบตองและดอกไมติดกับตัวบายศรี
9. มีด ควรใชมีดเลมเล็ก
10. กรรไกรกามปู เพื่อใชตัดกานดอกไม ไมกลัด
11. ดอกไมและใบไมสด ควรเลือกดอกไมและใบไมชนิดที่ทนไมเหี่ยวช้ํา นําดอกไมและใบไมตัดกานแชน้ําไวเพื่อให
สดและคงทน
12. ใบตอง ใชใบตองตานีเพราะใบตองตานีจะมีความเหนียวและมีสีเขียวสด และทนทานกวาใบตองชนิดอื่น
ขั้นตอนการเตรียมใบตอง
1. นําใบตองผึ่งใหนิ่ม โดยถาหากเราพับกลีบแลวยังมีรอยแตกแสดงวายังไมนิ่มพอ ใหผึ่งตอสักระยะ
2. นําใบตองตัดหัวและทายในชวงที่เสนใบตองไมขนานออก
3. นําใบตองมาเช็ดฝุนละอองใหสะอาด ใชผาเช็ดตามรอยของเสนใบตองไปในทางทิศเดียวกัน เพื่อที่จะไมใหใบตอง
ขาดเสียหาย เมื่อเช็ดใบตองสะอาดแลว ก็พับใบตองใหหลวมๆและพับซอนกันใหเปนระเบียบ
ขั้นตอนการพับและเย็บตัวบายศรี
1. เราพับตัวบายศรีหนาชาง โดยฉีกใบตองใหมีหนากวาง 2 นิ้ว, 2 นิ้วครึ่ง, 3 นิ้ว, 3 นิ้วครึ่ง, 4 นิ้ว, 4 นิ้วครึ่ง และ
5 นิ้ว ขนาดละ 3 ชิ้น
2. นําใบตองที่ฉีกทุกขนาดมาพับ โดยแตละขนาดตองพับใบตองดานแข็งไวทางซายและพับลงมาใหตั้งฉาก แลวพับ
ทบริมใบตองดานซาย 1 ทบ แลวทบริมใบตองดานขวาใหชิดสันทบพอดี จากนั้นพับสันดานขวาทบลงกึ่งกลางใหปลายแหลม
และพับจนครบทุกขนาด
3. จากนั้นนํากลีบหนาชางที่พับโดยใบตองขนาด 5 นิ้ว ไวดานลางแลวเรียงทับกัน 4 นิ้วครึ่ง, 4 นิ้ว, 3 นิ้วครึ่ง, 3 นิ้ว
, 2 นิ้วครึ่ ง, 2 นิ้ว ตามลําดับ ใหกลีบใหญอยูลางสุด กลีบเล็กอยูดานบน โดยวางใหปลายกลีบ หางลดหลั่นกันประมาณ 1
เซนติเมตร แลวพักไวกอน
4. เราพับตัวผานุงชายธง โดยฉีกใบตองกวาง 3 นิ้ว จํานวน 9 ชิ้น พับริมใบตองดานซายและขวาเฉียงจากกึ่งกลาง
ทั้ง 2 ด าน ให ปลายทบกันเล็กนอย จากนั้น วางผ านุง ดานหลั งตัวบายศรีใ หป ลายแหลมผานุง ต่ําจากปลายยอด 2 นิ้วครึ่ ง
ดานหนาพับชายผานุงขวาทับซาย และนุงผาตัวบายศรีตัวละ 3 ผืน ใหลดหลั่นกันประมาณ ชั้นละ 1 เซนติเมตร และพักไวกอน
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ขั้นตอนการตัดตัวแมงดา
1. เราจะฉีกใบตองกวาง 3 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น แลวพับทบใบตองตามยาว จากนั้นตัดตัวแมงดาใหโคงเปนรูปวงรี โดย
มีสวนกวาง 2 นิ้วครึ่ง ยาว 2 นิ้วครึ่ง
2. ตัดหางแมงดา โดยใหความกวาง ครึ่งเซนติเมตร และฉีกใบตองตามทางยาวออก ตัดและฉีกใบตองตอไป จน
เหลือใบกวางประมาณ ครึ่งเซนติเมตร ขณะที่ยังพับสันทบอยู
3. จากนั้นตัดปลายหางแมงดาใหมีปลายแหลม แลวตัดสายสามเหลี่ยมที่จุดสันทบตรงกลาง 3 ลาย
4. แลวเมื่อกางออกก็จะไดตัวแมงดา 3 ตัว และพักไวกอน
ขั้นตอนการมวนกรวย
1. เราจะตองฉีกใบตองกวาง 10 นิ้ว จํานวน 2-4 แผน เพื่อที่จะทํากรวย โดยวางใบตองสีออนและสีแกสลับกัน
2. มวนริม ใบตองเขามาจากทางขวา แล วม วนเข ามาจนเกิ นครึ่ง ให ปลายกรวยแหลม จากนั้นพั บ ทบริ ม ใบตอง
ดานซายใหตั้งฉากแลวมวนกรวยจนสุดใบตอง
3. เย็บดอกจันใหตรึงแนน ตัดปากกรวยรอบๆฐานกรวยใหเทากัน แลวเย็บตรึงขอบฐานกรวยเปนระยะๆ เพื่อไมให
ฐานกรวยฉีกขาดงาย และพักกรวยไวกอนเพื่อเขาสูขั้นตอนประกอบจัดบายศรีลงชาม
ขั้นตอนการจัดบายศรีลงชาม
1. เราจัดวางตัวบายศรีโดยนําบายศรีที่เราพับไว 3 ตัวนั้น ใสลงในชามกอน และใหฐานบายศรีนั้นชนกัน แลวตัด
ใบตองเปนรูปสามเหลี่ยมเพื่อใชปดฐานบายศรี
2. ใสขาวสุกลงในกรวยใหเต็มแลวตัดใบตองใหกวางกวาปากกรวยเล็กนอย จํานวน 2 แผน เพื่อเย็บปดปากกรวย
3. แลวนํากรวยวางลงกลางชามบายศรี แลววางตัวแมงดาระหวาตัวบายศรี
4. จากนั้นนํากลวยน้ําวาและแตงกวาอยางละ 1 ลูก ตัดหัวและตัดทายแบงเปน 3 สวน โดยผาเปนแนวยาว
5. ใสกลวยน้ําวาและแตงกวาที่ผาไว ใสลงดานขางตัวแมงดา
6. จากนั้นนําไขตม เสียบดวยดอกรัก 2 ดอก และ ดอกพุด 1 ดอก เพื่อนําไปเสียบไวที่ปลายยอดกรวย
การที่ผูเขียนบทความนําวิธีการประดิษฐบายศรีปากชามมาเขียนวิธีการทําเพราะวาบายศรีปากชามเปนการประดิษฐ
บายศรีที่เปนพื้นฐานของการประดิษฐบายศรี ซึ่งการประดิษฐบายศรีปากชามสามารถตอยอดในการทําบายศรีอื่นๆไดและ งาน
บายศรีใบตองสดนั้น เปนงานที่มีคุณคา งดงาม เอกลักษณ โดดเดน เปนหนึ่งไมเปนรองใคร บงบอกถึงความบากบั่น สามัคคี มี
ใจรัก ศรัทธา ตอความเชื่อของศาสตรของเรื่องที่นอกเหนือจากธรรมชาติ ที่ดีงาม สมควรที่จะสืบทอดจากรุ นตอรุนใหดํารงไว
ตอไป
ขั้นตอนการทําบายศรีโดยใชผา
นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง ไดสําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ วิชา งานบายศรี(ผา) หลักสูตร 60 ชั่วโมง
ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จ.นครปฐม เมื่อป พ.ศ.2551 และหลังจากครูหญิงเรียนการ
ประดิษฐบายศรีโดยใชผา และสําเร็จหลักสูตรแลว ครูหญิงก็เริ่มเผยแผความรูใหกับลูกศิษยของทานตั้งแตบัดนั้นจนถึงปจจุบัน
ในปจจุบันนิยมใชบายศรีที่ทําดวยผาเนื่องจากสามารถเก็บบายศรีไวไดนานไมเหี่ยวแหงเหมือนกับบายศรีใบตองสด
และอีกทั้งยังหาวัสดุไดงายอีกดวย
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วัสดุอุปกรณที่ใช
1). ผาโพลีออย (สีเขียว) เราจะใชผาโพลีออยสีเขียวเนื่องจากมีลักษณะคลายใบตองมากที่สุดและสวยงาม
2). เข็มหมุดหัวมุก ใชเข็มหมุดหัวมุกในการประดับบายศรีแทนดอกรักเพื่อความสวยงาม
3). ดอกไมผา ขนาดเล็ก ใชดอกไมที่ทําดวยผาในการประดับตกแตงบายศรี
4). พานทองหรือชาม ใชพานหรือชามในการวางบายศรี
5). กาวปน ใชปนกาวติดเพื่อความแนนหนา
6). โฟมหนา 0.5 นิ ว ใชโฟมในการทําฐานบายศรี
7). กระดาษ 70 แกรม ข ใชกระดาษ 70 แกรม ในการมวนเปนกรวย
ขั้นตอนการมวนนิ้วบายศรี
1. เราตองตัดผาโพลีออยกวาง 2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว จํานวนทั้งหมด 36 ชิ้น เพื่อมวนนิ้วบายศรี จากนั้นตัดผากวาง 1.5
นิว้ ยาว 4 นิว้ จำนวนทั้งหมด 36 ชิน้ เพื่อทําเปนผานุง และตัดผากวาง 6 นิว้ ยาว 8 นิว้ จำนวน 1 ชิน้ เพื่อที่จะมวนเปนกรวย
2. จากนั้นมวนริมผาใหทแยง 45 องศา โดยใชนวิ้ โปงซายกดตรงยอดไวแลวคอยๆ มวนเปนนิ้ว มวนจนใกลสุดริมผา
แลวพับทบจนใกลสุดริมผา แลวมวนจนสุดริมผา ปรับใหริมอยูกลางโคนกลีบ และมวนนิ้วใหไดทั้งหมด 36 นิ้ว
ขั้นตอนการเขาตัวบายศรี
1. เราตองนำผานุงโดยตัดจากผาโพลีออยมาวางทาบดานหลังใหตำกวายอดบายศรีประมาณ 1.5 นิ้ว
2. จากนั้นพับริมผาทั้งซายและขวา ใหเฉียง 30 องศา แลวพับตลบชายผานุงเขาขางในใหกระชับ พับยอนกลับมา
ขางนอกแบบยกนม
3. จากนั้นนำตัวลูกบายศรีมาทาบกลางผานุงใหยอดอยูกึ่งกลาง แลวนุงผาแบบยกนม และเขาตัวบายศรี จํานวน 9
นิ้ว และเขาตัวบายศรี จำนวน 4 องค(ทิศ)
ขั้นตอนการมวนกรวยบายศรี
1. ตองตัดกระดาษกวาง 6 นิว้ ยาว 8 นิว้ จำนวน 1 ชิน้ แลวมวนเปนกรวยและมวนหุมดวยผาโพลีออยอีกหนึ่งชั้น
2. จากนั้นตัดชายผาสวนฐานของกรวยและติดกาวพับเก็บดานในของกรวย
ขั้นตอนการประกอบบายศรี
1. ติดโฟมขนาด 0.5 นิว้ ติดกาวบุดานในพานหรือชาม และนำกรวยบายศรียึดติดในพานหรือชาม โดยใชปนกาวยิง
กาวเขาไปเพื่อยึดติด
2. จากนั้นประกอบตัวบายศรีทั้ง 4 ทิศ โดยวางสับหวางกัน และติดโดยใชปนกาวยิงกาวเขาไปติดบายศรีทั้ง 4
กับโฟมใหแนน
3. จากนั้นตกแตงดวยดอกไมใหสวยงาม ดานบนกรวยและตกแตงระหวางตัวบายศรีทั้ง 4 ทิศ
4. เมื่อประกอบตัวบายศรีและตกแตงบายศรีเสร็จแลว ก็เปนอันเสร็จสิ้น
5. บทบาทในการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน
บทบาทในการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน มี 2 บทบาท ดังนี้
1. การเปนวิทยากรใหความรูดานการประดิษฐบายศรีแกผูคนมากมาย
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นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง ไดอุทิศตนเพื่อเปนวิทยากรใหความรูในการประดิษฐบายศรีแกเยาวชนไทยและ
ผูคนมากมาย หากหนวยงานใดเชิญทานเปนวิทยากรใหความรูในการประดิษฐบายศรีหรืองานประดิษฐอื่นๆ ทานไมเคยปฏิเสธ
และเต็มใจที่จะใหความรูกับผูที่สนใจที่จะเรียนรูและทานยังใหความรูในการสรางอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักกับผูคน อาทิเชน
ทานได เ ป นวิ ท ยากรเผยแผ ค วามรู ใ ห ผู เข าอบรมของสํ านั กสง เสริ ม และฝ กอบรม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน และสรางอาชีพใหกับลูกศิษยของทาน และทานเปนวิทยากรเผยแพรความรูใหกับผูอบรมของศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง ซึ่งโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่ทานเคยศึกษาเลาเรียนมาและทานเปนวิทยากรเผยแผ
ความรูใหกับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนตางๆ เปนตน จะเห็นไดวาครูหญิงตั้งใจและมุงมั่นใหการสอนและใหความรูแกชาว
ไทย ซึ่งทานอยากใหเยาวชนคนไทยไดมีความรูในการประดิษฐบายศรีและชวยกันอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของไทยเอาไวจน
ชั่วลูกชั่วหลานสืบตอไป
2. การเปนผูใหบริการในการทําบายศรีใหกับ หนวยงาน, องคกรและวัด เพื่อใชในพิธีกรรมตางๆ
นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง นอกจากจะเปนวิทยากรในการบรรยายเรื่องการประดิษฐบายศรีแลว ทานยัง
เปนผูใหบริการในการทําบายศรีกับหนวยงานตางๆ รวมถึงวัดตางๆ ที่ตองการใชบายศรีในการประกอบพิธีกรรม หากงานของ
ทานประดิษฐ ไมทันต อความตองการ ท านก็จะสงงานใหลู กศิษยข องทานไดรวมดวยชวยกั นทําผลงานใหสําเร็ จและออกมา
สวยงาม อีกทั้งยังเปนรายไดเสริมใหกับลูกศิษยของทานอีกดวย ผลงานของทานที่ทานไดลงมือประดิษฐบายศรีเอง เชน ทานได
ทําบายศรีใชประกอบพิธีในงานองคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม เมื่อป 2554 และป 2555 งานที่ทําในครั้งนั้นทานรูสึกภูมิใจมาก
ที่ไดเปนผูทําบายศรีเพื่อใชประกอบพิธีในงานองคพระปฐมเจดีย นอกจากนี้ยังมีงานตางๆอีกมากมาย
6. บทสรุป
ในปจจุบันการประดิษฐบายศรีนั้นมีการประดิษฐกันนอยลงเมื่อเทียบกับในอดีต และผูประดิ ษฐบายศรีสวนมากจะ
เปนคนสมัยกอนที่ ทํากันมาแตดั้งแต เดิม ผูเ ขียนบทความตระหนักถึงการสืบสานการประดิษฐบายศรี อยากใหบายศรีและ
พิธีกรรมตางๆ นั้นคงอยูคูกับคนไทยตลอดไป และสามารถสงตอความรูสูรุนลูกรุนหลานไดดํารงไวสืบไป เพราะคนไทยเรานั้น
เปนเมืองพุทธ มีการประกอบพิธีกรรม, บวงสรวงและประเพณีสูขวัญตางๆ ที่จะตองใชบายศรีในการประกอบพิธีกรรมทั้งนั้น
หากคนไทยชวยกันอนุรักษสืบสานการประดิษฐบายศรีและประเพณีตางๆของไทยไวใหเคียงคูกันไป วัฒนธรรมทองถิ่นของไทย
ก็จักอยูคูกันคนไทยและสังคมไทยสืบตอไป
ปจจุบันนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน หรือครูหญิง ไดตั้งปณิธานกับตัวเองที่จะเผยแพรองคความรูการประดิษฐบายศรี
ใหกับผูคนมากมายอยางไมยอทอ ครูหญิงสามารถประดิษฐบายศรีไดทุกชนิดจนถึงการดิษฐบายศรีชั้นสูง และทานอยากให
เยาวชนคนไทยและผูที่สนใจในการประดิษฐบายศรี ไดรวมสืบสานประเพณีนี้ไว ในเวลาที่ทานสอนประดิษฐบายศรีทานจะ
สอนอยางใจเย็นและประณีต ทําใหผลงานของผูเรียนออกมาอยางประณีตสวยงาม อีกทั้งครูหญิงยังมีลูกศิษยมากมายอยูทั่ว
ประเทศ ลูกศิษยของครูหญิงนั้นมีทั้งเด็ก วัยรุน จนถึงผูใหญ ที่ยังไปมาหาสูรักใครกลมเกลียวกับครูหญิงมาโดยตลอด และนี่คือ
ความภาคภูมิใจของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง
นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง ทานเปนบุคคลตนแบบที่นายกยองทําประโยชนใหกับสังคมไทยและมีสวนชวย
สืบสานอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย และทานมีจิตอาสาอุทิศตนในการใหความรูการประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสู
ขวัญและในพิธีกรรมตางๆ อีกทั้งทานยังเปนผูสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นของไทยใหลูกหลานไดชวยกันอนุรักษไวใหคงอยูตอไป
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บทคัดยอ
นายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม เปนผูมีความรูความสามารถดานการแปรรูปมะเขือเทศ
ราชินี ใหเปนสินคาที่สงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น ทําใหคนในชุมชนใกลเคียงยอมรับที่จะรวมกลุมชวยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน
สงผลใหภาครัฐ และเอกชนสนับ สนุนในการจัดตั้ งกลุมธุรกิจชุม ชนตําบลดอนตูม และเมื่อป พ.ศ.2555 นางจรรยา รมเพชร
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเห็นคุณคาของตัวบุคคลทานนี้ที่สามารถทําใหชุม ชนรวมตัวกัน
เพื่อจัดทําผลิตภัณฑที่มีคุณประโยชนตอผูบริโภค และสงผลใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น จึงคัดเลือกให เปนปราชญทองถิ่นสาขา
กองทุนและธุรกิจชุมชน ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตอมาไดมีสื่อมวลชนไดมาถายทําเพื่อ
ประชาสัมพันธ มีผูมาศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และนายประยงค วงษสกุล มีความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ตอไป
คําสําคัญ: การแปรรูปมะเขือเทศราชินี ไทยแลนด 4.0 ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
Abstract
Mr. Prayong Wongsakul, a local in Nakhon Pathom Province He is an expert in processing Cherry
tomato Give it a product that promotes the local economy. Make people in nearby communities agree
to include self-help groups. As a result, the public and private sector supported the establishment of
Don Tum Community Business Group. And in 2012 Mrs. Yanya Romphet, Head of the Office of the Director of
the Office of Arts and Culture. Have seen the value of this person that can make the community gather.
As a result, the local income increased. He was selected as a local philanthropist, a fundraiser and a
community business. Of the Arts and Culture Bureau Nakhon Pathom Rajabhat University And follow the
operation of the community business throughout. Later, the media has been filmed for public relations.
There are visitors both domestic and international. And Mr. Prayong Wongsakul is interested in modern
technology to manage. To develop agricultural products to support the policy of Thailand 4.0.
Keywords: processing of cherry tomato, Thailand 4.0, local philanthropists in Nakhon Pathom Province
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1. บทนํา
ตามที่ สํ านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม โดยนางจรรยา ร ม เพชร หัวหน าสํานั กงาน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวบรวมขอมูลองคความรูของ นายประยงค วงษสกุล ใหเปนปราชญทองถิ่น สาขา
กองทุนและธุรกิจชุมชน และมาจัดทําเปนหนังสือปราชญทองถิ่นเลม 4 นั้น ผูเขียนไดติดตามวิถีชีวิตการเปนเกษตรกรของ
นายประยงค วงษสกุล ที่มีวิธีการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม เปนบุคคลตนแบบที่มีความใสใจ และ
สนใจทีน่ ํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชพัฒนาการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศใหมีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถแขงขันได
เช น การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี การปลู ก แบบเดิ ม ในระบบฟาร ม เป ด มาปลู กในระบบฟาร ม ป ด (กรี นเฮ า ส ) การให น้ําพื ช เต็ ม
ประสิทธิภาพดวยใหน้ําแบบน้ําหยด ปลูกมะเขือเทศเชิงอนุรักษดวยการพักดินมาปลูกในวัสดุเพาะแทน ปลูกในพื้นที่นอยแตได
ผลผลิตมากไดคุณภาพ สามารถแขงขันได การแปรรูปไดทําแผนยกระดับจากการผลิ ตแปรรูปแบบชาวบานดวยวิธีการและ
เครื่องจักร ทําแผนผลิตแปรรูปดวยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคา แขงขันได สูพัฒนาอาชีพ
ใหมีความมั่นคงเขมแข็งมั่งคั่งและยั่งยืนไดในที่สุด ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวมทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและ
เกษตรกร ซึ่งวิธีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการโดยการแปรรูปมะเขือเทศราชินีนั้น สามารถรองรับนโยบายไทย
แลนด 4.0 ไดในโอกาสตอไป
2. วัตถุประสงค
การเขียนบทความวิชาการครั้งนี้ตองการใหผูที่สนใจหรือผูอานทราบถึง
2.1 ประวัติและองคความรูของนายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่น
2.2 ประโยชนและวิธีการแปรรูปมะเขือเทศราชินี
2.3 แปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0
2.1 ประวัติและองคความรูของนายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่น
นายประยงค วงษสกุ ล เกิ ดวันที่ 9 พฤษภาคม 2506 ปจจุบัน (พ.ศ.2560) อายุ 54 ป สํ าเร็จการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อนายไม วงษสกุล มารดาชื่อนางฉุย วงษ
สกุล สมรสกับนางเรณู มีบุตรี 3 อาศัยที่บานเลขที่ 65 หมู 5 ตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไดเปนประธาน
กลุม และกลาวถึงจุดเริ่มตนของผลิตภัณฑมะเขือเทศราชินีแปรรูปวา กอนจัดตั้งกลุมเดิมมีอาชีพทําไรทํานาปลูกผัก เลี้ยงสัตว
ซึ่งมีพื้นฐานดานการเกษตรกรรมซึ่งไดสืบทอดกันมาจากรุนพอรุนแม ซึ่งเปนทักษะความชํานาญแตดั้งเดิมที่สืบทอดเปนภูมิ
ปญญาในชุมชนทองถิ่น อีกทั้งความเหมาะสมดานทรัพยากรในทองที่ของลุมแมน้ําทาจีนที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรมเปน
อยางยิ่ง แตไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากขาดการจัดการที่ดีกับอาชีพ เชน ขาดการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะความรูใน
หลายๆ ดาน ความรูความเขาใจในอาชีพที่ทํา โดยเฉพาะพืชที่ปลูกไวเก็บเกี่ยวไมทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
และภูมิประเทศทําใหมีศัตรูพืช แมลงตาง ๆ ระบาดรุนแรงมากขึ้น การขาดเทคโนโลยีที่นํามาเสริมประสิทธิภาพในการผลิตที่
สําคั ญ ขาดความสามารถด านการทํ าตลาด เหตุ เ พราะโดยทั่ วไปเกษตรกรมี ค วามสามารถด านการผลิ ต พื ช สูง แต ขาด
ความสามารถดานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ไมมีวิธีจําหนาย หรือขายไมเปน สุดทายเมื่อพืชผลดานการเกษตร เชน ผักปลอด
สารพิษ กระเจี๊ยบเขียว เพื่อนสมาชิกเกษตรกรเห็นปญหาอุปสรรคเหลานี้ จึงไดหาวิธีแกไข ซึ่งเกษตรกรรายเดียวคงทําไมได
จึงมีความคิดที่จะรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกันงายตอการสนับสนุนตอภาครัฐและเอกชน แมบานของ
เกษตรกรก็วางเวนจากการทําอาชีพหลักของแตละครอบครัว (จรรยา รมเพชร, 2544: 58)
จากนั้น ไดรับความรูจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มาชวยแนะนําวิธีปลูกให
เมล็ ดพันธุที่ดี ใหความช วยเหลื อ ส งไปอบรมและศึ กษาดูง าน จึงไดพ บเห็ นมะเขื อเทศพันธุใหมที่ รูจักในนาม “มะเขือเทศ
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ราชิน”ี ซึ่งเปนโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่สงเสริมใหเกษตรกรทางภาคเหนือปลูก
ทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสรางรายได จึงไดนอมนํามาทดลองบริโภคและปลูกเองกอน เริ่มแรกปลูกมะเขือเทศราชินีควบคู
กับผักชนิดอื่น ๆ โดยขายผลสดแตขายไมคอยได ก็ไมทอ จนกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดแนะนําใหไปเปดตลาดที่ อตก. โดยให
พื้นที่ขายฟรี ปรากฏวาลูกคาใหความสนใจมาก เมื่อมะเขือเทศราชินีขายไดจึงเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เมื่อปริมาณผลผลิตมีมากขึ้น
เกินกวาที่ตลาด อตก. จะรับได ในสวนของพาณิชยจังหวัดก็ชวยผลักดันใหเราจับตลาดในสวนราชการ งานที่ประทับใจมากคือ
งานโอท็อปอินโดจีน ลูกคาใหการตอบรับดีเยี่ยม เมื่อผลผลิตมีมาก นายประยงค มองวาคูแขงมีจํานวนมาก ผลผลิตลนตลาด
และสุดทายคือปญหาเรื่องราคา จึงหาชองทางที่จะเพิ่มมูลคาและโอกาสใหสมาชิกกลุม เมื่อรวบรวมสมาชิกไดมากขึ้นจึงจัดตั้ง
เปนกลุมจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน เริ่มแรกมีสมาชิก 35 ราย ซึ่งนายประยงค วงษสกุล เปนประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลดอนตูม ตั้งอยูเลขที่ 110 หมู 6 ตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวยสมาชิก 156 คน 75 ครัวเรือน
โดยตอยอดดวยการอบแหงสูการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ “แมฉุย” (กลาวใน OTOPTODAY : ผลิตภัณฑโอทอปและภูมิปญญา
ไทย, 2556-2560)

ภาพที่ 1 นายประยงค วงษสกุล กับโมเดลมะเขือเทศราชินี
ที่มา: นายประยงค วงษสกุล
2.2 ประโยชนและวิธีการแปรรูปมะเขือเทศราชินี
2.2.1 ประโยชนของมะเขือเทศราชินี
มะเขือเทศราชินีแมวาผลจะมีลักษณะลูกเล็กๆ ซึ่งเปนผลไมทสี่ ามารถนํามาประกอบอาหาร แปรรูปทําเปนขนม
หรืออาหารว างได มีสารตานอนุมูล อิสระ วิตามิ น และแรธาตุตาง ๆ ที่มีประโยชนตอรางกายอีกทั้ง ยังชวยบํารุ งผิวได โดย
มะเขื อเทศราชิ นีมี คุ ณค าทางโภชนาการมี ความอร อย อุด มดวยวิต ามินเอและวิ ตามิ นซี สู ง นอกจากนี้ ยัง มี โปรแตสเซี ย ม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแรธาตุอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สําคัญในมะเขือเทศยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนท จึงเปนที่นิยมในหมูคน
รักสุขภาพทั่วไป เพราะตั้งแตการปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ และไดมาตรฐานการผลิต เชน มะเขือเทศราชินีแชอิ่ม อบแหง
มะเขือเทศราชินีแชอิ่ม 3 รส มะเขือเทศราชินีคลุกบวย และทุกสูตรขอ อย.เปนที่เรียบรอย จะเห็นไดวามะเขือเทศจะเปน
พืชผักที่มีคุณคา กวาผักชนิดอื่นๆ เปนอยางมาก ไมวาจะเปนเบตาแคโรทีนวิตามินอี วิตามินซี มะเขือเทศราชินีจึงเปนที่นิยม
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ของกลุมที่รักษาสุขภาพเปนอยางมาก มะเขือเทศราชินีจึงเปนสินคา OTOP ที่ไดรับมาตรฐานเปนอยางมากของชาวตําบลดอน
ตูม และเมื่อรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กลุมจึงยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดย
ไดรับการสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณจังหวัด ใหจดทะเบียนกลุมกับสํานักงานเกษตรอําเภอบางเลนในนาม ชื่อกลุมวา กลุม
วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม และไดรับอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 จึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทั้ง
ดานการผลิตและการตลาด มะเขื อเทศผลสดและมะเขือเทศแปรรู ปจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนตางๆเรื่ อยมาจนถึ ง
ปจจุบันและไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม ใหเปน แหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนตําบล
ดอนตูม แรงงานทั้งหมดมาจากคนในทองถิ่นชุมชนมีสวนรวมมีความสามัคคี มีความพรอมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ และแบงงาน
กันทําตามความถนัด มีความสัมพันธที่ดีตอกันเสมอ (จรรยา รมเพชร, 2555: 58)
มะเขือเทศราชินี กับ มะเขือเทศเชอรรี (Cherry tomato) ก็คือผลไมชนิดเดียวกัน มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา
Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme อยูในวงศ Solanaceae เปนพืชลมลุก ลําตนตั้งตรง มีขนออน ๆ ปกคลุม
ลําตน ใบประกอบเป นแบบสลับ ใบย อยมี ขนาดไมเ ทากัน บางใบเล็กเรี ย ว บางใบกลมใหญ ปลายใบแหลม ขอบใบหยั ก
คลายฟนเลื่อย มีขนออนปกคลุม ดอกมีสีเหลือง ผลมีลักษณะกลมรี หรือทรงรี เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีสม หรื อสีแดง เนื้อนุม
ฉ่ําน้ํา มี รสเปรี้ ยวอมหวาน ในมะเขื อเทศราชินี 100 กรัม (ประมาณ 5-7 ลู ก) มีคุณคาทางโภชนาการ ไดแก พลังงาน
ประมาณ 18 กิโลแคลอรี คารโบไฮเดรต 4.2 กรัม ไฟเบอร 0.8 กรัม กลูโคส 2.5 กรัม โปรตีน 0.8 กรัมโซเดียม 10.8
มิลลิกรัมวิตามินเอ 86.3 ไมโครกรัวิตามินซี 34.1 มิลลิกรัมแคลเซียม 12.5 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 0.3 มิลลิกรัม เปนผลไมรส
เปรี้ยวอมหวานชนิดนี้มีวิตามินซี จะชวยกระตุนใหรางกายสรางเม็ดเลือดขาวเพื่อปองกันหรือกําจัดเชื้อโรคแปลกปลอมที่เขาสู
รางกาย จึงชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหแข็งแรงขึ้น ไมปวยไมเจ็บงาย ๆ มีไลโคปน (Lycopene) คือ สารตานอนุมูลอิสระใน
กลุมแคโรทีนอยด (Carotenoid) ที่จะชวยลดความเสี่ยงที่จะเปนโรคตาง ๆ อันมีสาเหตุมาจากเซลลถูกทําลายได อยางเชน
โรคมะเร็ง มีสารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds) ที่จะชวยปองกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดไดเปนอยาง
ดี มีความสามารถในการตานอนุมูล อิ สระสูงที่สุด มีสารไบโอฟลาโวนอยด (bioflavonoid) และแคโรทีนอยดชวยบรรเทา
อาการปวด อาการอักเสบ และชะลอโรคใหชาลง สวนใครที่ยังไมไดเปนโรคขออักเสบ ชวยปองกันโรคไขขออักเสบ เปนแหลง
โพแทสเซียมชั้นดีเลย ชวยควบคุมความดันโลหิตใหเปนปกติและปองกันโรคหัวใจ มีเสนใยอาหารที่ไมละลายน้ํา จึงชวยทําความ
สะอาดทางเดินอาหาร และชวยเพิ่มกากอาหาร ทําใหขับถายสะดวกขึ้น จึงเปนอาหารที่เหมาะกับคนที่ปญหาระบบขับถายโดยเฉพาะ
ทองผูกประจํา ชวยลดน้ําหนัก เนื่องจากมีปริมาณน้ําและเสนใยอาหารมาก กินแลวอิ่มทอง ผลสีเหลืองมีเบตา-แคโรทีน (Betacarotene) สูงเปนอันดับ 2 ในบรรดาผลไมทั้งหมด 10 ชนิดที่นํามาทดสอบ (ผลไมอื่น ๆ ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสุก มะละกอ
สุก กลวยไข มะมวงยายกล่ํา มะปรางหวาน แคนตาลูปเนื้อเหลือง มะยงชิด มะมวงเขียวเสวยสุก และสับปะรดภูเก็ต) ชวย
บํารุงสายตา ทําใหเรามองเห็นไดดีในที่มืด ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตอกระจก มีสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยชะลอวัย ลด
ริ้วรอย บํารุงผิวพรรณใหสดใส ชุมชื้น มีวิตามินอี จึงมีสรรพคุณชวยรักษาสิว และปองกันผมรวง มีวิตามินเอชวยใหสุขภาพผม
แข็งแรงขึ้น ขอควรระวังในการรับประทานมะเขือเทศราชินี คนที่มีภาวะกรดไหลยอน ถากินมะเขือเทศราชินีมากเกินไป จะทํา
ใหโรคกําเริบได เนื่องจากมะเขือเทศราชินีมีคุณสมบัติเปนกรดออนๆ คนที่เปนโรคไตและผูที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง คน
ที่เปนโรคไตและคนที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงไมควรกินมะเขือเทศราชินี เนื่องจากมะเขือเทศราชินีมีโพแทสเซียมสูงอยู
แลว ถารางกายขับโพแทสเซียมออกมาไมหมด จะทําใหระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดความ
ผิดปกติ โดยเฉพาะกลามเนื้อหัวใจที่อาจหยุดเตนจนเสียชีวิตได
2.2.2 การแปรรูปมะเขือเทศราชินี
มะเขือเทศราชินสี ดที่ผานการคัดเลือกลางทําความสะอาด และบรรจุภาชนะจําหนายเปนมะเขือเทศราชินีสด
พรอมรับประทาน แตถานํามะเขือเทศราชินสี ดที่ผานการคัดเลือกลางทําความสะอาด แชน้ําปูนใส นําออกจากน้ําปูนใสใหสะเด็ด
น้ํา เคี้ยวน้ําตาลทรายใหเปนน้ําเชื่อม นํามะเขือเทศราชินีแชในน้ําเชื่อม หรือนําผลมะเขือเทศราชินีมาลางดวยน้ําใหสะอาด
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จากนั้นก็มาตัดแตงและกรีดผลแลวนําไปแชในน้ําปูนใสที่ตกตะกอนแลวนาน 3-5 ชั่วโมง กอนนํามาลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง
ทําน้ําเชื่อม (ตนน้ํากับน้ําตาลอัตรา 1:1) ที่ความรอนมากกวา 100 องศาเซลเซียสแลวนํามะเขือเทศราชินีที่เตรียมไวมาแชใน
น้ําเชื่อมอัตรามะเขือเทศราชินี 3 สวน น้ําเชื่อม 1 สวน นาน 5-7 วัน โดยใหแยกมะเขือเทศราชินีออกแลวนําน้ําเชื่อมไปอุนที่
รอนมากกวา 100 องศาเซลเซียส ทุกวันจากนั้นนํามะเขือเทศราชินีลางน้ําเชื่อมออกในน้ําสะอาดตมและผึ้งแดดใหสะเด็ดน้ํา
แลวนํามาอบในอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 2-3 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความชื้นของมะเขือเทศราชินีดวย เสร็จแลวก็นํามา
ปรุงรสตามที่ตองการและบรรจุถุงเพื่อจําหนายตอไป
2.3 แปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวถึงนโยบาย
ที่จะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 4.0”
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลนายประยงค วงษสกุล ซึ่งเปนเกษตรกร เคยปลูกมะเขือเทศราชินีแบบดั้งเดิม ตอมาชักชวน
ชาวบานปลูกโดยการนํานวั ตกรรมเทคโนโลยี ใหมๆ เข ามาใชพั ฒนาการปลูกและแปรรูป มะเขือเทศใหมี มาตรฐานสู งขึ้ น
สามารถแขงขันได เชน การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกแบบเดิมในระบบฟารมเปด มาปลูกในระบบฟารมปด (กรีนเฮาส) การใหน้ํา
พืชเต็มประสิทธิภาพดวยใหน้ําแบบน้ําหยด ปลูกมะเขือเทศเชิงอนุรักษ ดวยการพักดินมาปลูกในวัสดุเพาะแทน ปลูกในพื้นที่
นอยแตไดผลผลิตมากไดคุณภาพ สามารถแขงขันได การแปรรูปไดทําแผนยกระดับจากการผลิตแปรรูปแบบชาวบานดวย
วิธีการและเครื่องจักร แตจะลิตแปรรูปดวยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคา เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภคและเปนการเพิ่มรายไดใหกับเหลาสมาชิกอีกดวย และนายประยงค วงษสกุล จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่
ทันสมัยมาบริหารจัดการโดยการแปรรูปมะเขือเทศราชินีมาพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงเขมแข็งมั่งคั่งและยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาอยางมีสวนรวมทัง้ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและเกษตรกร นั้น สามารถรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ไดใน
โอกาสตอไป

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑการแปรรูปมะเขือเทศราชินี
ที่มา: นายประยงค วงษสกุล
3. บทสรุป
นายประยงค วงษสกุล ประธานกลุมผูผลิต ผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม จะนํามะเขือเทศ
ราชิ นีม าแปรรูป เป นมะเขื อเทศราชินีอบแห งและเชื่อมอบแหง สามรส ซึ่งการแปรรู ปนั้ นเปนการเพิ่ มมู ลค าในรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑเชื่อมอบแหง ผลิตภัณฑมีรสชาติที่โดดเดนเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ ภายใต ตราสัญลักษณ
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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"แมฉุย" โดยการสนับสนุนจากสหกรณจังหวัดนครปฐม โดยมีจุดแข็งของกลุม คือ ความขยัน อดทน และทางกลุมฯ ก็มีความ
มุงมั่นใหสมาชิกผลิตมะเขือเทศอยางมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค โดยไดใหการสนับสนุนสงสมาชิกไปอบรมความรูจาก
มกอช. เพื่อใหความรูแกสมาชิก และสมาชิกผูเขารวมยังสามารถถายทอดความรูไปสูเพื่อนสมาชิกได และยังเปนตนแบบที่ดี
เพื่อใหสมาชิกที่ยังไมมีความรู มีกําลังใจ มุงมั่นปลูกมะเขือเทศใหไดตามมาตรฐาน GAP ลูกหลานและผูที่สนใจทั่วไปสงผลให
ผลผลิตของไดรับมาตรฐาน และยังมีกรมวิชาการ ใหการรับรองมาตรฐาน GAP โดยทั่วกัน สงผลใหเกษตรกรและชุมชนไดสราง
อาชีพ มีรายไดเสริม และรายไดในแตละเดือนเฉลี่ย เดือนละ 4,000-5,000 บาท /คน นอกจากนี้การนําวัตถุดิบทางการเกษตร
ในชุมชนมาเปนวัตถุดิบ ทําใหสมาชิกในชุมชน ไดจําหนายผลผลิตในชุมชนหมุนเวียนในชุมชนเปนการสรางรายไดใหแกชุมชน
อีกทางหนึ่ง
ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม มีผูมาศึกษาดูงานเปนประจําทุกเดือน กลุมมีสมาชิกมากกวา 100 ราย
สมาชิกเปนเกษตรกรในพื้นที่ตําบลดอนตูมเปนสวนใหญ และมีพื้นที่ใกลเคียง กลุมรับซื้อผลผลิตมะเขือเทศราชินีจากสมาชิก
ตามราคาทองตลาด พื้นที่การเกษตรที่ปลูกมะเขือเทศสมาชิกสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเยาวชนในหมูบาน ตําบล และ
พื้นที่ใกลเคียง และยังใหความรูกับผูสนใจและผูที่มาศึกษาดูงาน ไดแก โครงการศึกษาผานดาวเทียมในพระราชดําริวังไกล
กังวล กลุมอาชีพที่สนใจจากหลายจังหวัด กลุมเยาวชนนักเรียนจากหลายโรงเรียน จากเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปทั้งใน
ทองถิ่นและตางจังหวัด กลุมโครงการนครปฐม : นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตอน
รับรองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษารัฐเมียนมา และคณะ ได มาชม
หมูบานตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง บานหัวอาว สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนศูนยการเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา
และชาวตางชาติ ตอนรับคณะดูงานเครือขายQ อาสามาจากจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สระแกว และจังหวัดพัทลุง
ออกรายการครัวลั่นทุงแพรภาพชอง 8 และสารคดีทองเที่ยว "เที่ยวละไมไทยแลนด" สถานีโทรทัศนอมรินทร.ชอง 34
3.1 รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ
(1) ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานที่ผลิตอาหารชุมชนดีเดนของอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(2) รางวัลบรรจุภัณฑดีเดน ป 2551 (กรมสงเสริมสหกรณ)
(3) มาตรฐานสินคาสหกรณ ป 2549 (สมส.)
(4) รางวัลสถานที่ผลิตภัณฑชุมชนดีเดนจังหวัดนครปฐม ป 2551
(5) สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) ระดับ 5 ดาว ป 2549, 2552
(กรมการพัฒนาชุมชน)
(6) มาตรฐาน มผช.เลขที่ 1362550 ป 2552 (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม)
(7) มาตรฐานรับรองแหลงผลิตพืช GAP ฟารม (กรมวิชาการเกษตร)
(7) ใบประกาศฯ การรับรองตามโครงการ “ความปลอดภัย ดานอาหาร” (Food Safety) กระทรวง
สาธารณสุข
3.2 แหลงจําหนายผลิตภัณฑ
สามารถหาซื้อไดที่ราน ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต ทุกสาขา , ตลาดน้ําดอนหวาย, ตลาดน้ําลําพญา สวนมะเขือเทศ
ราชินีผลสดหาซื้อไดที่หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทุกสาขา รานคาสงที่ปากคลองตลาด ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม
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การใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทอง (Carassius auratus)
Effect of palm seed extract on pigmentation in goldfish (Carassius auratus)
สิริพงษ วงศพรประทีป* ธัชพรรณ บุญธรรม มณี ศรีชะนันท และกนกรัตน ทองสรอย
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
*
siripong.w@rmutsv.ac.th
บทคัดยอ
ปลาทอง (Carassius auratus) เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยมมาเปนระยะเวลานาน แตเมื่อเลี้ยงเปนระยะหนึ่ง
จะมีสีที่ซีดจางเนื่องจากขาดอาหารที่มีสวนผสมของสารสี จึงไดทําการทดลองใชแคโรทีนอยดจากผลปาลมน้ํามันเพื่อการเรงสี
ของปลาทอง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยแบงเปน 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ํา ไดแก อาหารเม็ดสําเร็จรูป
ผสมสารแคโรทีนอยดจากผลปาลมพันธุเทเนอรา ที่ปริมาณ 0 (ชุดควบคุม), 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 µ/Kg โดยแบงการทดลอง
เปน 3 ชวง คือ ชวงปรับสภาพ (สัปดาหที่ 0 - 8), ชวงทดลอง (สัปดาหที่ 9 - 14) และชวงหลังการทดลอง (สัปดาหที่ 15 – 18)
วัดสีโดยวัดสีผิวของปลาทองจากบริเวณขางลําตัว (ใตครีบหลัง) ทั้ง 2 ดาน ดวยระบบการวัดคาสี CIE (L*,a*,b*) เมื่อสิ้นสุด
การทดลองพบวาคาความสวางเฉลี่ย (L*) ของปลาที่ไดรับอาหารผสมสารแคโรทีนอยดที่ปริมาณ 0.42 µ/Kg มีคาความสวางเฉลี่ย
(L*) ที่ 66.00±5.15 มีคาสีแดงเฉลี่ย (a*) ที่ 22.33±5.98 และมีคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) ที่ 44.44±5.33 (P<0.05) สามารถทําให
ปลาทองมีสีเหลืองทองแวววาวไดเปนที่ตองการของตลาด ปลาทองที่เลี้ยงดวยอาหารผสมสารแคโรทีนอยดจากผลปาลมน้ํามัน
ทุกชุดการทดลองไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโต และมีอัตรารอดตาย 100% ในทุกชุดการทดลอง (P>0.05)
คําสําคัญ: ปลาทอง ปาลมน้ํามัน แคโรทีนอยด การเรงสี
Abstract
Goldfish (Carassius auratus) is an popular ornamental fish gained. However, when fed a period
of time, their color has faded due to the lack of color additive in food. Therefore, carotenoid which extracted
from Palm oil, is used in this experiment in order to enhance color in goldfish. By completely randomized
design (CRD) which is divided in 3 replications were applied, including pellet diets supplemented with carotenoid
from Tenera palm oil at the concentrations of 0 (control), 0.14, 0.28, 0.42 and 0.56 µ/Kg. feed. The experiment
consisted of three phases: adaptation phase (weeks 0 - 8), experimental phase (weeks 9-14) and the postexperimental phase (weeks 15-18), The color measurements was being done were done by CIE (L*,a*,b*)
system at the both side under dorsal fin) of the fish. At the end of the experiment. The mean brightness
(L*) of the fish fed with 0.42 mg. /Kg. feed was 66.00 ± 5.15, the redness (a*) was 22.33 ± 5.98 and the
yellowness (b*) was 44.44 ± 5.33 (P <0.05). This makes the goldfish obtains the desirable market color.
Goldfish fed various experimental diets sin this experiment 100% survival rate and the experimental diets
did not have effect on fish.(P> 0.05).
Keywords: goldfish, palm oil, carotenoid, enhancing
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1. บทนํา
การเพาะเลี้ย งปลาสวยงามเปนสิ นคาสงออกที่นําเงิ นตราเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก เนื่องจากความพรอม
ทางดานศักยภาพในการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ โดยกระทรวงพาณิชย (2560) ไดรายงานมูลคาการสงออกปลาทอง
ของไทย โดยในป 2559 มีการสงออกทั้งสิ้น 5.0 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่มขึ้นในป 2560 เปน 27.4 ลานบาท โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตรารอยละ 81.75 ตอป แตปญหาสวนใหญของปลาทองและปลาสวยงามอื่นๆของไทยคือ มีสีซีดจาง
ทําใหปลามีราคาถูกไมเปนทีตองการของตลาด (พรชัย อนุชาติ และคณะ, 2551) เนื่องจากการขาดสารสีในอาหาร และปลาไม
สามารถสังเคราะหแคโรทีนอยดไดเองจําเปนตองไดรับจากแหลงอาหาร ทําใหปลาสวยงามจากการเพาะเลี้ยงมักมี สีสันไมตรง
ตามความตองการ โดยเฉพาะกลุมของปลาทองที่เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยม การปรับ ปรุงสีของปลาทองสามารถทําได
โดยการเสริมแคโรทีนอยดในอาหาร (นงลักษณ สําราญราษฎร และคณะ, 2556) สารสีแหลงอื่นๆที่นํามาใชเพิ่มสี ไดแก เบตา
แคโรทีน แซนโทฟลล และสไปรูลินา (สุนีรัตน เรืองสมบูรณ และคณะ, 2553) ซึ่งแคโรทีนอยด (Carotenoid) เปนรงควัตถุ
ประกอบ (accessory pigment) มีสีสม แดง เหลือง และอื่นๆ (นงลักษณ สําราญราษฎร และคณะ, 2556) แตแคโรทีนอยด
มีราคาคอนขางสูง เพราะตองนําเขาจากตางประเทศทําใหเกษตรกรไมสามารถหาซื้อได แหลงแคโรทีนอยดที่สามารถนํามาใช
เปนแหลงสารสีไดเชน น้ํามันปาลมดิบซึ่งจัดเปนแหลงแคโรทีนอยดที่มีปริมาณสูงที่สุดที่มีในพืชในธรรมชาติ (ทิวา วงคสถาน,
2551) ประกอบดวยเบตาแคโรทีนในปริมาณสูงถึง รอยละ 54 ของปริมาณแคโรทีนอยดรวม (พัชริ นทร ระวิยัน และคณะ,
2548) ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงมองเห็นความสามารถในการใชประโยชนจากแคโรทีนอยดจากผลปาลมดิบ เพื่อใชในการเรงสี
ปลาสวยงาม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในกลุ ม ปลาทองที่ มี ค วามสามารถในการเปลี่ ย นรู ป แคโรที นอยด เ ป นสารสี ช นิ ด อื่ นได
ตามความต องการของเมตาบอลิ ซึม ภายในตั วปลาทอง และสามารถสะสมปริ ม าณแคโรที นอยด ไ ด ดี (บั ณฑิ ต ยวงสร อย
และคณะ, 2551) ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ยั ง สามารถพั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ พิ่ ม มู ล ค า ของสิ น ค า เกษตรสองชนิ ด
อันไดแก สารแคโรทีนอยดจากปาลมน้ํามัน และปลาสวยงามใหมีสีสันสวยงามมากขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชสารสกัดจากผลปาลม ตอการเรงสี และการเจริญเติบโตของปลาทอง
3. สมมติฐานในการวิจัย
ปลาทองที่ไดรับปริมาณสารแคโรทีนอยดจากปาลมน้ํามันในปริมาณแตกตางกันมีจะมีสีที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แคโรทีนอยดพบในน้ํามันปาลมสายพันธุ Elaeis guineensis และ E. oleifera และลูกผสม โดยประเทศมาเลเซีย
สามารถผลิตน้ํามันปาลมเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3.8 ตันตอเฮกตารตอป (พัชรินทร ระวียัน และคณะ. 2546) และรอยละ 11 ของ
น้ํามั นที่ผ ลิตไดจะเป นน้ํามันจากเนื้อในเมล็ ดปาลม สวนสายพั นธุป าลม ที่นิยมปลูกมากที่สุด ในประเทศไทย คื อ พั นธุป าล ม
ลูกผสมระหวาง E. oleifera และ E. guineensis (Tenera) น้ํามันปาลมที่ไดจากผลปาลม จะมีสวนที่ใหน้ํามัน 2 สวน คือ เนื้อ
นอก (mesocarp) ซึ่งมีปริมาณน้ํามัน 45-50% สกัดไดน้ํามันปาลม (palm oil) มีสีสมแดง และเนื้อในเมล็ด (palm kernel)
ซึ่งมีปริมาณน้ํามัน 45-50% สกัดไดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดปาลม (palm kernel oil) มีสีเหลืองออน น้ํามันปาลมสามารถสกัด
ไดดวยวิธีทางธรรมชาติโดยไมใชสารเคมี โดยการบีบอัดและกลั่นดวยอุณหภูมิต่ํา น้ํามันที่ไดมีสีแดงหรือสีสม (ทิวา วงคสถาน,
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2551) แคโรทีนอยดยังเปนสารที่มีการใชมากในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง แคโรทีนอยดมีราคาสูงถึงประมาณกิโลกรัม
ละ 5,000-10,000 บาท เนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบงสิ่งทดลองออกเปน 5 ชุด
ทดลองๆละ 3 ซ้ําๆละ 8 ตัว ในชวงแรกใหอาหารสําเร็จรูปไมผสมสารแคโรทีนอยด ใหอาหารจนปลากินอิ่ม วันละ 2 เวลา เชา
และเย็น ในระหวางการเลี้ยง นําปลาทองโคเมทมาทําการชั่งน้ําหนักตัว และวัดสีดวยเครื่องวัดสี Chroma meter (Minolta
CR-400) ดวยระบบ CIE (L*a*b*) ทุกๆ 13 วัน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสีเปนระยะเวลา 56 วัน หลังจากนั้นใหอาหารผสม
สารแคโรทีนอยดดังนี้ อาหารสําเร็จรูปผสมแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบ ในอัตราสวน 0 (ชุดควบคุม), ), 0.14, 0.28, 0.42
และ 0.56 µ/Kg ไมโครกรั มต อกิ โ ลกรั ม ตั ว เป นเวลา 7 สั ป ดาห และเปลี่ ย นมาให อาหารอาหารสํ าเร็ จรูป ไมผ สมสาร
แคโรทีนอยด อีกสองสัปดาหเพื่อศึกษาความคงตัวของสีปลาทอง
5.1 ปลาทดลอง
ซื้อปลาทองโคเมทจากตลาดศรีสมรัตน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร คัดเลือกตัวที่มีสีสมเหลืองสม่ําเสมอ
เพื่อวัดดวยเครื่องวัดสี Chromameter (Minolta CR - 400) บริเวณลําตัวใตครีบหลัง
5.2 การเตรียมสารสกัดจากผลปาลม
5.2.1 การเตรียมน้ํามั นปาล มดิบ นําทะลายปาลม พันธุเ ทเนอรา อําเภอพนม จัง หวัด สุราษฎรธานีมาทําการแกะ
ผลปาล ม หั่ น เอาเฉพาะเนื้ อ ปาล ม และบดด ว ยเครื่ อ งบดอาหารให ไ ด เ นื้ อ ปาล ม ที่ ล ะเอี ย ด จากนั้ น นํ า ผ า โอร อ น
ขนาด 60 ไมโครเมตร หอเนื้อปาลมที่บดละเอียดแลว นํามาบีบคั้นดวยมือเปลาจะมีน้ํามันปาลมดิบผานทางชองผาโอรอน
5 .2 .2 . การ วิ เ ค ร าะ ห ป ริ มาณ แ ค โ ร ที นอย ด จ ากน้ํ ามั นป าล มดิ บ ดั ด แ ป ล ง ต ามวิ ธี ข อง พั นธุ ทิ พ ย
วิ เ ศษพงษ พั น ธ และคณะ (2558) โดยชั่ ง เนื้ อ ปาล ม บดละเอี ย ดที่ เ ตรี ย มไว 10 กรั ม นํ า ไปห อ ด ว ยผ า โอร อ น
ขนาด 60 ไมโครเมตรแชใ น 90% ethanol 20 มิล ลิลิ ต ร เป นเวลา 30 นาที โดยทํ าการสกั ด ซ้ํา 3 ครั้ ง (60 มิ ลลิ ลิต ร)
รวมสารสกัดทั้ง 3 ซ้ําไวดวยกัน เติ ม 60% KOH ปริม าณ 10 มิ ลลิลิตร ผสมใหเข ากันจากนั้ นนําสารละลายทั้ง หมดกรอง
ดวยกระดาษกรอง (Whatman No.1) แล วนํ าสารสกั ด ที่ ได ม าทํ าการแยกชั้ นในกรวยแยกชั้ นกั บ Ether ((C2H5) 2 O)
ปริมาณ 100 มิลลิลิตร และ 9% NaCl ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เพื่อใหแคโรทีนอยดแยกชั้นกับน้ําจากนั้นไขสวนใสทิ้งเหลือไว
เพียงสวนที่มีสีเหลืองของแคโรทีนอยด
5.2.3. การวัดปริมาณแคโรทีนอยดรวมในน้ํามันปาลมดิบที่สกัดไดไปทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
450 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Biodrop) แลวบันทึกผล
5.2.4. คํานวณปริมาณแคโรทีนอยดรวมจากสูตร (พันธุทิพย วิเศษพงษพันธและคณะ, 2558)
ปริมาณแคโรทีนอยดรวม (µg/g)
=
A X ปริมาณของสารสกัด (มิลลิลิตร) X 104
A1% X น้ําหนักตัวอยาง (กรัม)
โดย A หมายถึง คาการดูดกลืนแสง และ A1% หมายถึง 2620 (คา extinction coefficient ของเบตาแคโรทีนในเอทานอล)
นําแคโรทีนอยดที่ไดมาผสมอาหารปลาสําเร็จรูปในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (ชุดควบคุม, T1) 0.14,
0.28 ,0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T2-T5 ตามลําดับ) นําไปเลี้ยงปลาจํานวน 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ําๆละ 8 ตัว
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ในสัปดาหที่ 9 -14 และเปลี่ยนเปนใหอาหารสูตรควบคุมในสัปดาหที่ 15-18 เพื่อศึกษาความคงตัวของสารแคโรทีนอยดใน
รางกายปลาทองหลังจากหยุดใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยด
วัดสีของปลาทองโคเมทดวยเครื่องวัดสี Chroma meter (Minolta CR-400) วัดสีบริเวณใตครีบหลังขางลําตัวทั้ง 2
ดาน ของปลาทองโคเมททุกตัว (8 ตัว/ตู) ทุกๆ 13 วัน เปรียบเทียบคาสีของปลาทองที่เปลี่ยนแปลงไป แบบ CIE (L*a*b*)
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองนําคาที่ไดหาคาสีที่เปลี่ยนแปลงไป
วัดการเจริญเติบโตของปลาทองทุกตัว (8 ตัว/ตู) ดวยการชั่งน้ําหนักกอนการทดลอง และเก็บผลการทดลองทุกๆ 13
วัน จากนั้นนําขอมูลมาประเมินการเจริญเติบโต (วุฒิพร พรหมขุนทอง และคณะ, 2557)
นําขอมูลคาสี L*a*b* และการเจริญเติบโต วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จากนั้น
เปรียบเทียบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe method ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6. ผลการวิจัย
6.1 คาความสวางเฉลี่ย (L*)
พบวาปลาทองในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมลดลงของคาความสวางเฉลี่ย (L*) ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และ
มีความคงที่ของคาความสวางเฉลี่ย (L*) ในระหวางสัปดาหที่ 6 - 8 เมื่อปลาทองมีคาความสวางเฉลี่ย (L*) คงที่แลวทําการ
เปลี่ยนมาใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยดที่ระดับความเขมขนตางๆ (0, 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม)
เปนเวลา 6 สัปดาห ปลาทองทุกชุดการทดลองมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของคาความสวางเฉลี่ย (L*) อยางตอเนื่อง โดยในสัปดาห
ที่ 14 พบปลาทองในกลุมที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4) และ 0.56 ไมโครกรัมต อ
กิโลกรัม (T5) มีคาเฉลี่ย 65.50±7.0 โดยมีคาความสวางเฉลี่ย (L*) เพิ่มขึ้นสูงสุดซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) กับ
กลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณที่ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางคาความสวางเฉลี่ย (L*) ของสีปลาทอง
คาความสวางเฉลี่ย (L*) (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร)
สัปดาหทศี่ ึกษา

ANOVA
analysis
P-value

0
0.14
(T1)
(T2)
a
สัปดาหที่ 0
54.07±8.53
54.09±7.73a
ระยะที่ใหอาหารผสมแคโรทีนอยดที่ระดับแตกตางกัน
สัปดาหที่ 8
54.40±9.10a
52.71±7.80a
สัปดาหที่ 10
56.21±8.30a
56.02±8.28a

0.28
(T3)
53.10±8.86a

0.42
(T4)
56.26±7.44a

0.56
(T5)
56.67±6.57a

54.10±8.60a
56.38±8.13a

52.99±7.61a
61.08±8.20a

56.88±7.40a
59.71±7.33a

0.037
0.003

สัปดาหที่ 12
55.34±8.66a
สัปดาหที่ 14
60.24±9.04a
ระยะดูความคงตัวของสีปลา
สัปดาหที่ 16 60.05±10.07a

59.22±9.13ab
59.58±6.94a

59.79±6.90ab
59.74±4.78a

65.50±6.85c
66.00±5.15b

62.44±7.17bc
65.50±7.03b

0.000
0.000

61.56±7.13ab

63.02±6.05ab

67.00±5.20b

65.82±6.64ab

0.005

0.129

สัปดาหที่ 18
60.99±6.10a
60.96±8.46a
62.09±5.73ab 65.71±5.30b 63.42±7.85ab 0.003
หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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เมื่ อเปลี่ย นมาให อาหารสู ตรควบคุ ม (0 ไมโครกรั ม ตอกิ โลกรั ม ) เพื่อดู ความคงตั วของค าความสวางเฉลี่ ย (L*)
เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาในสัปดาหที่ 18 ปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4)
มีคาเฉลี่ย 65.71±5.30 และ ชุดการทดลอง 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T5) มีคาเฉลี่ย 63.42±7.85 มีแนวโนมการลดลง
ของคาความสว างเฉลี่ย (L*) อย างตอเนื่ องซึ่ง กลั บมาใกลเ คีย งกั บกลุม ปลาทองที่ไ ดรับ สารแคโรที นอยด ในปริ มาณ 0.28
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
6.2 คาสีแดงเฉลี่ย (a*)
ทุกชุดการทดลองมีแนวโนมลดลงของคาสีแดงเฉลี่ย (a*) ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ในระหวางสัปดาหที่ 6-8
เมื่อปลาทองมีคาสีแดงเฉลี่ย (a*) คงที่แลวทําการเปลี่ยนมาใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยดที่ระดับความเขมขนตางๆ เปนเวลา
2 สัปดาห พบวาในสัปดาหที่ 14 พบคาสีแดงเฉลี่ย (a*) ลดลงต่ําสุดในกลุมของปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ
0.28 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุมปลาทองชุดควบคุม และเมื่อเปลี่ยน
มาใหอาหารสูตรควบคุม (0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เพื่อดูความคงตัวของคาสีแดงเฉลี่ย (a*) เปนเวลา 4 สัปดาห โดยเมื่อ
เปลี่ยนอาหารกลับไปใชอาหารสูตรควบคุม พบวาปลาทองในชุดการทดลอง T3, T4 และ T5 มีคาสีแดงเฉลี่ย (a*) เพิ่มขึ้น
กลับไปใกลเคียงกับกลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) ดังตารางที่ 2
6.3 คาสีเหลืองเฉลี่ย (b*)
ปลาทองมีแนวโนมการลดลงของคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป แตเมื่อเปลี่ยนมาใหอาหาร
ผสมสารแคโรทีนอยดที่ระดับความเขมขนตางๆ (0, 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เปนเวลา 6 สัปดาห
พบวาปลาทองที่ไดรับแคโรทีนอยดมสี ีผิวเปลี่ยนไป โดยคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) มีคาสูงสุดในสัปดาหที่ 14 เมื่อปลาไดรับแคโรที
นอยด จะมี ค าสี เ หลื องแตกต างอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) กั บ กลุ ม ปลาทองที่ ไ ด รั บ แคโรที นอยด ใ นปริ ม าณ 0
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) และเมื่อเปลี่ยนมาใหอาหารสูตรควบคุม (0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เพื่อดูความคงตัวของคาสี
เหลืองเฉลี่ย (b*) เปนเวลา 4 สัปดาห โดยในสัปดาหที่ 18 ปลาทองที่ไดรับสารแคโรที นอยดในปริมาณ 0.28 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัม (T3) มีคาเฉลี่ย 43.11±4.77, 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4) มีคาเฉลี่ย 42.10±4.71, 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(T5) มีคาเฉลี่ย 40.94±6.17 และ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T2) มีคาเฉลี่ย 40.82±7.19 ตามลําดับมีแนวโนมการลดลง
ของคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) กับปลาทองที่ไดรับสารแค
โรทีนอยดในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) มีคาเฉลี่ย 36.44±6.18 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ตารางคาสีแดงเฉลี่ย (a*) ของสีปลาทอง
คาสีแดงเฉลี่ย (a*) (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร)
สัปดาหทศี่ ึกษา

0
(T1)

0.14
(T2)

สัปดาหที่ 0
30.26±3.77a
31.29±4.03a
ระยะที่ใหอาหารผสมแคโรทีนอยดที่ระดับแตกตางกัน
สัปดาหที่ 8
28.73±2.94a
28.50±3.94a
สัปดาหที่ 10
28.64±2.81a
28.31±4.16a
สัปดาหที่ 12
29.11±5.09b
27.27±4.74ab

0.28
(T3)

0.42
(T4)

ANOVA
analysis
P-value

0.56
(T5)

30.62±5.59a

31.51±3.80a

31.31±4.25a

0.584

28.13±4.95a
27.85±4.88a
26.49±5.42ab

28.91±4.09a
27.43±4.41a
24.60±5.45a

27.59±4.19a
26.50±4.57a
25.47±5.07a

0.531
0.116
0.000

สัปดาหที่ 14
26.84±3.45b
26.15±5.31b
21.77±5.77a
22.33±5.98a 23.91±6.77ab
ระยะดูความคงตัวของสีปลา
สัปดาหที่ 14
26.84±3.45b
26.15±5.31b
21.77±5.77a
22.33±5.98a 23.91±6.77ab
สัปดาหที่ 16
25.23±3.66a
26.99±3.86a
24.89±5.60a
23.23±4.56a 25.26±6.25a
สัปดาหที่ 18
26.59±2.72b
25.53±5.30ab 24.56±4.98ab 23.32±5.27a 23.58±5.16ab
หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 3 ตารางคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) ของสีปลาทอง
คาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร)
สัปดาหที่ศกึ ษา

0
(T1)

0.14
(T2)

ระยะปรับสภาพ
สัปดาหที่ 0
38.11±11.35a 39.14±9.66a
ระยะที่ใหอาหารผสมแคโรทีนอยดที่ระดับแตกตางกัน
สัปดาหที่ 8
38.83±10.35a 35.64±9.14a
สัปดาหที่ 10
38.94±9.58a 38.58±8.17a
สัปดาหที่ 12
38.84±9.84a 40.71±9.06a
สัปดาหที่ 14
39.96±8.83a 44.05±8.82ab
ระยะดูความคงตัวของสีปลา
สัปดาหที่ 16
38.65±7.58a 42.70±7.27ab
สัปดาหที่ 18
36.44±6.18a 40.82±7.19b

0.28
(T3)

0.42
(T4)

0.56
(T5)

0.000
0.000
0.136
0.004

ANOVA
analysis
P-value

36.87±10.79a 41.70±9.08a

42.16±8.15a

0.139

35.47±10.19a
38.60±7.27a
41.74±7.21a
45.19±6.13b

39.56±8.21a
42.07±8.27a
42.65±6.34a
44.44±5.33ab

37.79±7.42a
39.54±6.91a
40.67±6.21a
43.03±6.63ab

0.101
0.183
0.183
0.006

44.12±3.54b
43.11±4.77b

43.47±3.54ab
42.10±4.71b

42.98±3.72ab
40.94±6.17b

0.006
0.000

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
6.4 อั ต ราการเจริญ เติบ โตเฉลี่ ยต อ วั น , อัต รารอดตาย, อั ตราการเปลี่ ยนอาหารเป น เนื้ อ และอั ต ราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)
พบว า อั ต ราการเจริ ญเติ บ โตเฉลี่ ย ต อวั น (ADG)ทุ กชุ ด การทดลองไม มี ค วามแตกต างกันทางสถิ ติ (P>0.05) (ที่ มี
ค า เฉลี่ ย ระหว าง 0.02±0.01 - 0.03±0.01), อั ต รารอดตาย 100% ทุ ก ชุ ด การทดลองไม มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ
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(P>0.05),อัต ราการเปลี่ย นอาหารเป นเนื้ อ (FCR) ทุ กชุด การทดลองไมมี ความแตกต างกั นทางสถิ ติ (P>0.05)(ที่ มีค าเฉลี่ ย
ระหว า ง 7.27±2.87 – 12.07±3.63) และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะ (SGR, % ต อ วั น ) ทุ ก ชุ ด การทดลอง
ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ที่มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.13±0.03 – 0.22±0.08) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 อั ตราการเจริ ญเติ บโตเฉลี่ ยตอวัน, อัต รารอดตาย, อัต ราการเปลี่ย นอาหารเปนเนื้อ และอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (%/วัน)
ปริมาณแคโรทีนอยด (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร)
ปจจัยที่ศึกษา

0
0.14
0.28
0.42
0.56
a
a
a
a
สัปดาหที่ 9 (กรัม)
15.49±1.57
15.31±1.85
15.10±1.50
15.63±1.59
15.26±2.24a
สัปดาหที่ 14 (กรัม)2 16.73±2.23a 16.50±1.95a
15.99±1.91a
16.97±2.23a
16.78±2.80a
ADG3
0.03±0.01a
0.03±0.01a
0.02±0.01a
0.03±0.01a
0.03±0.01a
Survival rate (%)4 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a
FCR5
8.71±2.82a
10.49±6.27a
12.07±3.63a
8.34±2.62a
7.27±2.87a
SGR6
0.18±0.05a
0.17±0.09a
0.13±0.03a
0.19±0.07a
0.22±0.08a
หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
1

ANOVA
analysis
P-value

0.862
0.318
0.411
1.000
0.599
0.621

โดย สัปดาหที่ 9 (กรัม)1 คือ น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนใหสารแคโรทีนอยด, สัปดาหที่ 14 (กรัม)2 คือ น้ําหนักเฉลี่ยใหสาร
แคโรทีนอยดครั้งสุดทาย, ADG3 คือ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (% ตอวัน) Survival rate (%)4คือ อัตรารอดตาย ,
FCR5 คือ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ SGR6 คือ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (% ตอวัน)
7. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองการใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทองที่ปริม าณ 0 (ชุดควบคุม), 0.14, 0.28, 0.42
และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิ โลกรัม การเปลี่ยนแปลงของความเข มสีของปลาทองที่ เลี้ยงด วยอาหารเสริม สารแคโรทีนอยด
จากผลปาล ม น้ํ า มั น ในอาหารปลาทองในปริ ม าณ 0.42 ไมโครกรั ม ต อ กิ โ ลกรั ม (T4) มี ค า ความสว า งเฉลี่ ย (L*)
เทากับ 66.00±5.15 มีคาสีแดงเฉลี่ย (a*) เทากับ 22.33±5.98 และมีคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) เทากับ 44.44±5.33 ซึ่งทําให
ปลาทองมี สี เ หลื องทองแวววาวเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งกั บ กลุ ม ปลาทองที่ ไ ด รั บ สารแคโรที น อยด ใ นปริ ม าณ
0 ไมโ คร กรั ม ต อ กิ โ ล กรั ม( T1) อย า งมี นั ยสํ าคั ญท างส ถิ ติ ( P<0.05) โ ดย การ เจริ ญ เ ติ บ โต ของ ปล าท อง
ความยาว, น้ําหนัก, อั ตราการเจริญเติ บโตเฉลี่ยตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ
ไม มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05) และมี อั ต รารอดตาย100% ทุ ก ชุ ด การทดลอง โดยสามารถเลื อ กใช ไ ด
ตั้งแตระดับ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T2) ซึ่งสามารถชวยใหปลาทองมีสีเหลืองที่เขมขึ้น และชวยลดตนทุนในการผลิต
อาหารที่มีการเสริมสารแคโรทีนอยดจากผลปาลมลงอีกดวย
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8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองการใช ส ารสกั ด จากผลปาลม เพื่อการเร งสี ข องปลาทอง พบว าอาหารที่ ผ สมสารแคโรที นอยด ใ น
ปริมาณ 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม สามารถทําใหปลาทองมีคาสีเหลืองเฉลี่ย (b*) เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อ
ปลาทองไดรับอาหารที่ผ สมสารแคโรทีนอยดในปริมาณที่มากขึ้นจะทําใหป ลาทองมี คาสีแดงเฉลี่ย (a*) ลดลง ถึงแมวาปลา
ตระกู ล carp จะมี ค วามสามารถเปลี่ ย นลู ที น (lutein), ซี เ อแซนที น (zeaxanthin) ให อยู ใ นรู ป ของแอสตาแซนที น
(astaxanthin)ได แตป ลาตระกูล carp ไมสามารถเปลี่ ยนเบตา-แคโรทีน (Beta-carotene) ซึ่ง เปนอนุพันธขางตนไปเป น
แอสตาแซนทีน (astaxanthin) ได (สุทธวัฒน เบญจกุล, 2554) ดังนั้นเมื่อปลาทองไดรับสารแคโรทีนอยดอยางตอเนื่องจึงพบ
แตการเพิ่ม ของคาความสว าง (L*) และคาสีเหลือง (b*) ซึ่ งจากการทดลองพบวากลุ มปลาทองที่ไดรั บสารแคโรทีนอยดใ น
ปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4) สามารถชวยใหปลาทองมีสีเหลืองทองแวววาวไดตามความตองการของตลาด ซึ่งมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) (P<0.05)
และเมื่อหยุ ด ให อาหารผสมสารแคโรที นอยด พ บวาปลาทองมี แ นวโน ม ลดลงของค าสีเ หลื องเฉลี่ ย (b*) ตามระยะเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเบตา-แคโรทีน (สารสีเหลือง) สามารถเปลี่ยนไปเปนวิตามินเอไดในยามที่รางกายตองการ และสวนที่
ไมถูกเปลี่ยนเปนวิตามินเอจะทําหนาที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ ดังนั้นหากปลาทองไมไดรับอาหารที่มีสารแคโรทีน อยดอยาง
สม่ําเสมอจะทําใหสารสีในตัวปลาหมดไป (นงลักษณ สําราญราษฎร และคณะ, 2556)
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ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมัน
และบอตกตะกอนที่มีหนิ เพอรไลท
The Effectiveness of Household Wastewater Treatment Using
Grease Trap and Sedimentation Pond with Perlite
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอน
ที่มีหินเพอรไลท การศึกษาประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียครัวเรือนนี้ใชน้ําเสียสังเคราะหที่มีคุณสมบัติคลายกับน้ําเสียชุมชน
โดยมีคาบีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ํามันและไขมัน เริ่มตนโดยเฉลี่ยเทากับ 101.00 77.54 และ 58.48 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
ทําการทดลองแบบกะมีน้ําเสียเขาระบบบําบัดในปริมาณ 50 ลิตรตอวัน เปนระยะเวลา 3 วัน ผลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน พบวาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนที่มีถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหิน
เพอรไลทสามารถลดคาบีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ํามันและไขมันโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 วัน ได 25.53 29.11 และ 5.60
มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนรอยละ 74.58 62.48 และ 90.40 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน ถังดักไขมัน บอตกตะกอน หินเพอรไลท
Abstract
This research aimed to study the efficiency of household wastewater treatment. The grease trap and
sedimentation ponds with perlite were used for household wastewater treatment. The synthetic wastewater
was used in this study. The initial properties of synthetic wastewater had average BOD, suspended solid,
oil and grease of 101.00, 77.54 and 58.48 milligram per liter, respectively. The household wastewater
treatment system operated in batch mode with a working volume of 50 liters per day for a period of
three days. The results showed that the BOD, suspended solid, oil and grease could reduce of 25.53
29.11 และ 5.60 mg/L which are 74.58, 62.48 and 90.40 percent, respectively when using the grease trap
and sedimentation ponds with perlite.
Keywords: household wastewater treatment system, grease trap, sedimentation ponds, perlite
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1. บทนํา
ปจจุบันการบําบัดน้ําเสียของไทยประสบปญหาเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนมากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มของ
จํานวนประชากรในประเทศ มีการตั้งที่อยูอาศัยเปนครัวเรือนหลายๆหลังจนกลายเปนหมูบาน ชุมชน ซึ่งในแตล ะครัวเรือนมี
กิจกรรมตางๆในการใชน้ําและทิ้งน้ําโดยไมมีการบําบัดกอนปลอยลงสูทอน้ํารวมหรือแหลงน้ําธรรมชาติ จึงทําใหเกิดมลพิษทาง
น้ํา ดังนั้น เพื่อชวยกันลดปญหามลพิษทางน้ําของแหลงน้ําในอนาคต จึงควรมีการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดครัวเรือนใหมี
ความเหมาะสม (กรมควบคุมมลพิ ษ, 2555) แนวทางในการบําบัดน้ํ าเสีย มีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของน้ําเสี ย
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555) การบําบัดน้ําเสียครัวเรือนดวยเครื่องบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปนั้นมีราคาแพงเมื่อเทียบกับระบบบําบัด
น้ําเสียที่ทําขึ้นเอง (Thawikun, 2550) โดยระบบบําบัดน้ําเสียที่ทําขึ้นเองนั้นสามารถทําไดจากวัสดุตามทองถิ่นหรือวัสดุ ที่มี
ราคาถูก เชน ถังน้ําพลาสติกทั่วไป (บุญสงและคณะ, 2554) วงขอบซีเมนต (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) เปนตน น้ําเสียใน
ครัวเรือนมักจะมีน้ํามันและไขมันเปนองคประกอบโดยพบน้ํามันและไขมันปริมาณรอยละ 10 ของปริมาณสารอินทรียทั้งหมด
(กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ซึ่งน้ํามันและไขมันเหลานี้หากปลอยออกสูสิ่งแวดลอมอาจกอใหเกิดการปนเปอนสูแหลงน้ํา สงผล
ใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา ดังนั้นการลดปริมาณน้ํามันและไขมันในน้ําเสียครัวเรือนจึงเปนสิ่งจําเปนที่ควรดําเนินการกอน
ปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ นอกจากนี้แลวตะกอนหรือของแข็งแขวนลอยที่มีอยูในน้ําเสียครัวเรือนก็ควรไดรับการ
กําจัดกอนปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ เนื่องจากตะกอนเหลานี้จะทําใหเกิดการบดบังแสงที่สองลงสูแหลงน้ําทําให
สิ่งมีชีวิตในน้ําที่สังเคราะหแสงไดรับผลกระทบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของพบวา หินเพอรไลทเปนหินภูเขาไฟที่มีคุณสมบัติเปนตัวกรองและตัวดูดซับที่ดี (กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, มปก) เปนวัสดุที่สามารถพบไดในทองถิ่นพื้นที่การเกษตรของ อําเภอสระโบสถ จังหวัด
สระบุรี มีราคาถูก (1บาทตอกิโลกรัม) นอกจากนี้หินเพอรไลทยังทําหนาที่ปรับคาความเปนกรดดางใหเหมาะสมกับการทํางาน
ของจุลินทรียและลดกลิ่นไมพึงประสงคจากน้ําเสียไดอีกดวย (ดํารงศักดิ์, 2554) งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนซึ่งจําเปนตอการลดปญหามลพิษทางน้ําจากแหลงกําเนิ ดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
โดยใชถังดักไขมันประดิษฐและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลทชวยตกตะกอน
1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลท
1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุญสง และคณะ (2554) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันที่ทําจากวัสดุเหลือใชในการบําบัดน้ําเสี ยจาก
บานเรือนและแผงลอยจําหนายอาหารในเขตชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประสิทธิภาพของถังดักไขมันประดิษฐ
ขึ้นจากถังสีความจุ 18 ลิตร ที่ใชแลวจํานวน 2 ถัง ในการบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนและรานคาแผงลอย ผลการศึกษาพบวา
น้ําเขาสูถังดั กไขมันของบ านเรื อนมีคาน้ํามันและไขมันเฉลี่ย 36.42 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําทิ้งมี คาน้ํ ามันและไขมันเฉลี่ย 8.12
มิลลิกรัมตอลิตร รานคาแผงลอยไดแกรานอาหารตามสั่ง น้ําเขาสูถังดักไขมันมีคาน้ํามันและไขมันเฉลี่ย 125,743.50 มิลลิกรัม
ตอลิตรน้ําทิ้งมีคาน้ํามันและไขมันเฉลี่ย 647.86 มิลลิกรัมตอลิตร และรานกวยเตี๋ยว น้ําเขาสูถังดั กไขมันมีคาน้ํามันและไขมัน
เฉลี่ย 7,199.21 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําทิ้งมีคาน้ํามันและไขมันเฉลี่ย 16.50 มิลลิกรัมตอลิตร การทดสอบประสิทธิภาพถังดักไขมัน
ในการบําบัดน้ํามันและไขมันบานเรือนเทากับรอยละ 77.60 รานกวยเตี๋ยวเทากับรอยละ 99.77 รานอาหารตามสั่งเทากับรอย
ละ 99.48 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง คาน้ํามันและไขมันจากบานเรือนและรานกวยเตี๋ยวอยู ในเกณฑ
มาตรฐาน สานรานอาหารตามสั่งมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบราคาถังดักไขมันจากงานวิจัยครั้งนี้ มีราคาประมาณ
300-500 ซึ่งถูกกวาถังดักไขมันสําเร็จรูปประมาณ 5 เทา และยังชวยลดปริมาณขยะเนื่องจากทําจากวัสดุเหลือใชที่หาไดงายใน
เขตชุมชน
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Thawikun (2550) ไดทําการศึกษาการออกแบบถังดักไขมันประดิษฐสําหรับใชในครัวเรือน โดยทดสอบเปรียบเทียบ
ประสิท ธิภ าพของถั งดักไขมันประดิ ษฐ กับ ถังดั กไขมั นสํ าเร็จรูป และเปรี ยบเที ยบราคาถั งดั กไขมั นสํ าเร็ จรู ปกั บ ถั งดั กไขมั น
ประดิษฐ ซึ่งถังดักไขมันประดิษฐนี้สรางจากถังน้ําพลาสติก ขนาด 15 ลิตร จํานวน 2 ใบ ประกอบกันซึ่งมีระยะเวลาเก็บกัก 6
ชั่วโมง โดยน้ําที่เขาถังดักไขมันเปนน้ําเสียจากครัวเรือนที่มีปริมาณไขมันและน้ํามัน 25 มิลลิกรัมตอลิตรผลการศึกษาพบวา ถัง
ดักไขมั นสํ าเร็ จรู ป และถั งดั กไขมั นประดิ ษฐ มี ประสิ ทธิ ภ าพในการบําบั ด ปริ ม าณไขมันเทากั บ ร อยละ 74.41 และ 74.21
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบราคาพบวาถังดักไขมันประดิษฐมีราคาถูกกวาถังดักไขมันสําเร็จรูปประมาณ 3- 4 เทา คือ ดักไขมัน
สําเร็จรูปมีราคาอยูที่ 2,000-5,000 บาท ขึ้นอยูกับขนาดของถังดักไขมัน สวนถังดักไขมันประดิษฐมีราคาประมาณ 500-700 บาท
ดํารงศักดิ์ (2554) ไดทําการศึกษาดาสตาบอล (Dasts Ball) ดาสตาบอลเกิดจากสายพันธุแบคทีเรียที่สามารถกิน
สารอินทรียเปนอาหาร รวมทั้งมีสวนผสมของเพอรไลทหรือหินภูเขาไฟในการชวยปรับคาความเปนกรด–ดางของน้ําใหอยูที่ 5-8
ซึ่งจะชวยทําใหแบคทีเรียสามารถทํางานไดดีขนึ้ สวนผสมสําคัญของดาสตาบอล ไดแก จุลินทรียน้ํา ขี้ไก น้ําหมักปลา เพอรไลท
ลําละเอียด อาหารกุง กากน้ําตาล สวนผสมดังกลาวจะเปนเพอรไลท 98 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือรวมกัน 2 เปอรเซ็นต หลังจาก
โยนดาสตาบอลลงไปในน้ําเสียแลว รวมกับการปมน้ําเพิ่มออกซิเจนทีพ่ ื้นผิว และลาดน้ําจุลินทรีย ทิ้งไว 2 ชั่วโมง พบวาน้ําใสขึ้น
ปลาหยุดลอยหัว เมื่อผานไป 24 ชั่วโมง น้ําเริ่มใสขึ้นและกลิ่นเหม็นนอยลง เมื่อเวลาผานไป 48 ชั่วโมง น้ําใสขึ้นจนสามารถ
มองเห็นพื้นคลองที่ลึกถึง 80 เซนติเมตร
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
2.1 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะหและวัสดุดดู ซับ
2.1.1 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะห
เตรี ยมน้ํ าเสี ยสั ง เคราะห ให มี คา บีโ อดี โดยรวมใกล เ คีย งกับ น้ํ าเสี ยชุ ม ชนในช วงค านอยที่สุ ด เนื่ องจาก
ลักษณะน้ําเสียชุมชนไดรวบรวมน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ภายในครัวเรือนจึงนําลักษณะน้ําเสียชุมที่มีความเขมขนนอย โดยทํา
การเจือจางน้ําเสียสังเคราะหใหมีคาความเขมขนของบีโอดีอยูที่ 110 มิลลิกรัมตอลิตร โดยน้ําเสียสังเคราะหมีองคประกอบดังที่
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สวนประกอบน้ําเสียสังเคราะห (ณัฐฐิกา และจักรกฤษณ, 2550)
สารอาหาร
น้ํามันพืช
แปงมันสําปะหลัง
น้ําตาล

ปริมาณ (มก./ล.)
55.59
21100
21100

2.1.2 การเตรียมวัสดุดูดซับ
นําหินเพอรไลตมาลางใหสะอาด ตากแดดใหแหง นําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส จนกวาจะ
แหง (ดํารงศักดิ์, 2554)
2.2 การออกแบบถังดักไขมัน
2.2.1 เตรียมถังน้ําขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ใบ เพื่อทําถังดักไขมันเจาะรูดานบนของถังน้ําเสนผาศูนยกลาง
1 นิ้ว หางจากขอบถังน้ํา 5 ซม. เพื่อนําทอน้ําเขาจากถังพักน้ําตอเขากับทอ 3 ทาง ดานใน ตัดทอพีวีซี 3 สวน ยาว 5 ซม.
20 ซม. และ 30 ซม. ประกอบทอเปนรูปคลายตัวที นําทอ 5 ซม. ตอเขากับทอ 3 ทางดานบน และนําทอ 20 ซม. ตอเขากับ
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ทอ 3 ทางดานลาง เจาะรูดานบนของถังน้ําอีกดาน เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว โดยใหปลายทอที่ตอเปนรูปคลายตัวทีดานบนหาง
จากปลายท อดานบนน้ํ าเข า 5 ซม.และปลายทอหางจากก นถั ง 15 ซม. และตอทอให น้ําไหลออกไปสูถั งดั กไขมัน ถั งที่ 2
(ดัดแปลงมาจาก บุญสง, 2554) ดังภาพที่ 1

น้ําเขาระบบ

น้ําไหลเขาสูบอตกตะกอน

ภาพที่ 1 ถังดักไขมัน
2.3 การออกแบบบอตกตะกอน
2.3.1 นําวงปูนซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 ซม. ลึก 40 ซม.วางตอจากถังดักไขมัน เจาะรูดานบนของ
วงปูนซีเมนตเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วเพื่อตอทอน้ําไหลออกจากถังดักไขมันเขาบอตกตะกอน
2.3.2 เจาะรูดานลางของวงปูนซีเมนตฝงตรงขามเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว หางจากกนบอวงปูนซีเมนต 10 ซม.
เพื่อตอทอน้ําไหลออก
2.3.3 นําผาขาวบางมาปูลองพื้นดานลางและปดปากทอระบายน้ําออก จากนั้นนําทรายหยาบมาเทลงไปในบอ
วงปูนซีเมนตใหมีความสูง 15 ซม. ตามดวยหินเพอรไลทที่ผานกระบวนการลางทําความสะอาดแลว สูง 15 ซม. (ดัดแปลงมา
จาก อาทิตย, 2553) ดังภาพที่ 2
น้ําเขาจากถังดักไขมัน

บอตกตะกอน
น้ําไหลออก

น้ําที่ผานการบําบัดน้ํามันและไขมัน
หินเพอรไลท สูง 15 ซม.
ทรายหยาบ สูง 15 ซม.
ผาขาวบางหรือมุงที่ใชแลววางรอง

ภาพที่ 2 บอตกตะกอน
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2.4 การเก็บตัวอยางน้ํา
2.4.1 เก็บตัวอยางน้ํากอนเขาระบบ โดยวิธีเก็บที่ปลายทอระบายน้ํากอนเขาระบบ เพื่อนําไปวิเคราะหหาคา
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ํามันและไขมัน เปนระยะเวลา 3 วัน
2.4.2 เก็ บตั วอยางน้ํ าหลัง ผานการบําบัด โดยวิธีเก็ บ แบบรวม ซึ่ง เก็ บที่ ปลายทอระบายน้ํ าทิ้ ง เพื่ อนํ าไป
วิเคราะหหาคา บีโอดี แขวนลอย น้ํามันและไขมัน เปนระยะเวลา 3 วัน
2.5 การคํานวณประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย
การคํานวณประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย (รอยละ) ของระบบเพื่อดูความสามารถในการบําบัดน้ําเสียกอนเขา
ระบบและหลังออกระบบในแตละบอ โดยการคํานวณประสิทธิภาพในแตละบอ สามารถคํานวณไดจากสูตร (ปริญญา และ
อัจฉรา, 2558)
ประสิทธิภาพ BOD (%) =
เมื่อ

BODin = BOD ของน้ําเสียเริ่มตน (mg/L)
BODout = BOD ของน้ําเสียหลังบําบัด (mg/L)
ประสิทธิภาพ SS (%) =

เมื่อ

SSin = SS ของน้ําเสียเริ่มตน (mg/L)
SSout = SS ของน้ําเสียหลังบําบัด (mg/L)
ประสิทธิภาพ Oil & Grease (%) =

เมื่อ

Oil & Grease in = Oil & Greaseของน้ําเสียเริ่มตน (mg/L)
Oil & Grease out = Oil & Greaseของน้ําเสียหลังบําบัด (mg/L)
2.6 วิธีการวิเคราะห
การทดลองครั้งนี้จะวิเคราะหหาคา บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ํามันและไขมันโดยเก็บตัวอยางน้ําเขาระบบ
บําบัดน้ําเสียครัวเรือนที่วาลวเปด-ปด กอนน้ําเขาชุดถังดักไขมันและเก็บตัวอยางน้ําออกจากบอตกตะกอนเมื่อเวลาผานไป 3
วัน ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหดังตอไปนี้ คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) วิเคราะหโดยวิธีการเอไซดโมดิฟเคชันของไอ
โอโดเมตริก (Azide Modification of Iodometric method) คาของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) วิเคราะหโดย
วิธีการชั่งน้ํ าหนัก (Gravimetric method) น้ํ ามันและไขมัน (Oil and Grease) วิ เคราะหโดยวิธีพ ารทิชั่ น-ชั่งน้ํ าหนั ก
(Partition gravimetric method)
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาประสิท ธิภาพของระบบบํ าบัด น้ําเสียในครั วเรือนโดยใชถั งดักไขมั นและบอตกตะกอนที่มี หินเพอร ไลท
พบวาน้ําเสียสังเคราะหมีคาบีโอดีเริ่มตนในวันที่ 1 2 และ 3 เทากับ 100.00 ± 0.00 mg/l 101.67 ± 2.89 mg/l และ
100.00 ± 0.00 mg/l ตามลําดับ ของแข็งแขวนลอยมีคาเริ่มตนในวันที่ 1 2 และ 3 เทากับ 77.41 ± 0.14 mg/l 77.77 ±
0.15 mg/l และ 77.58 ± 0.07 mg/l ตามลําดับ น้ํามันและไขมันมีคาเริ่มตนในวันที่ 1 2 และ 3 เทากับ 58.05 ± 0.032
mg/l 58.404 ± 0.003 mg/l และ 58.42 ± 0.002 mg/l ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติน้ําเสียสังเคราะหเริ่มตน
วันที่
1
2
3

BOD±SD(mg/l)
100.00 ± 0.00
101.67 ± 2.89
100.00 ± 0.00

พารามิเตอร
SS±SD(mg/l)
77.41 ± 0.14
77.77 ± 0.15
77.58 ± 0.07

Oil & Grease±SD (mg/l)
58.05 ± 0.03
58.40 ± 0.00
58.42 ± 0.00

จากผลการทดลองจะเห็นว าคุ ณสมบั ติน้ําเสี ยสั ง เคราะห เริ่ ม ตนโดยเฉลี่ ยมี ค าใกลเ คี ยงกับ ลั กษณะน้ํ าเสี ย ชุม ชน
กลาวคือมีความเขมขนบีโอดีอยูที่ 110-400 mg/l คาความเขมขนของแข็งแขวนลอย 100-350 mg/l น้ํามันและไขมันมีคา
ความเขมขน 50-150 mg/l เมื่อน้ําเสียสังเคราะหผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน พบวาคาบีโอดีของน้ําเสีย
ที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนเฉลี่ยในวันที่ 1 2 และ 3 มีคาบีโอดีลดลงเปน 30.00 ± 0.00 mg/l 26.67
± 2.89 mg/l และ 20.00 ± 0.00 mg/l ตามลําดับ ของแข็งแขวนลอยมีคาลดลงเปน 28.29 ± 0.34 mg/l 29.20 ± 0.14
mg/l และ 29.83 ± 0.62 mg/l ตามลําดับ น้ํามันและไขมันมีคามีคาลดลงเปน 5.50 ± 0.02 mg/l 5.54 ± 0.02 mg/l และ
5.75 ± 0.03 mg/l ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาคาบีโอดี น้ํามันและไขมันที่ออกจากระบบมีคาลดลง
ใกลเคียงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของกรมควบคุมมลพิษคือ คาบีโอดีไมเกิน 20 mg/l น้ํามันและไขมันไมเกิน 5 mg/l แต
อยางไรก็ตามของแข็งแขวนลอยที่ออกจากระบบมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งคือ มีคาไมเกิน 30 mg/l หากตองการ
ใหระบบสามารถลดคาบีโอดีไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งอาจทําการเติมออกซิเจนใหกับจุลินทรียในระบบมากขึ้ นโดยทําให
น้ําเคลื่ อนไหวหรือมี การหมุนเวี ยนเพิ่ม ขึ้น ติ ดตั้งเครื่องเติมอากาศ เปนตน (ภาควิชาวิ ศวกรรมสิ่งแวดลอม, 2554) เพื่อให
จุลินทรียมีออกซิเจนที่เพียงพอตอการทํางานในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสี ย สวนแนวทางในการลดน้ํามั นและไขมั น
เพิ่มเติมอาจทําไดโดยเพิ่มตัวดูดซับน้ํามันและไขมัน เชน ขี้เลื่อย ฟางขาว ซังขาวโพด ขยะพลาสติก (Aboul-Gheit และคณะ,
2006)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติน้ําเสียสังเคราะหออกจากระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน
วันที่
พารามิเตอร
BOD±SD(mg/l)
SS±SD(mg/l)
1
30.00 ± 0.00
28.29 ± 0.34
2
26.67 ± 2.89
29.20 ± 0.14
3
20.00 ± 0.00
29.83 ± 0.62

Oil & Grease±SD (mg/l)
5.50 ± 0.02
5.54 ± 0.02
5.75 ± 0.03

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนของงานวิจัยนี้ จะพบวาระบบมีประสิทธิภาพในการลด
คาบีโอดีในวันที่ 1 2 และ 3 ไดเทากับ 70.00 ± 0.00 % 73.76 ± 3.28 % และ 80.00 ± 0.00 % ตามลําดับ ประสิทธิภาพ
ในการลดคาของแข็งแขวนลอยในวันที่ 1 2 และ 3 ไดเทากับ 63.45 ± 0.34 % 62.45 ± 0.11 % และ 61.55 ± 0.83 %
ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการลดคาน้ํามันและไขมันในวันที่ 1 2 และ 3 ไดเทากับ 90.53 ± 0.04 % 90.51 ± 0.04 % และ
90.16 ± 0.10 % ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยจะเห็นไดวาระบบมีประสิทธิภาพในการลด
น้ํามันและไขมันไดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 90.4% รองลงมาคือประสิทธิภาพในการลดคาบีโอดี มีประสิทธิภาพ
การลดโดยเฉลี่ยเทากับ 74.58% และประสิทธิการลดของแข็งแขวนลอยโดยเฉลี่ยเทากับ 62.48%
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการบําบัดบีโอดี ของเข็งแขวนลอย น้ํามันและไขมัน
วันที่
บีโอดี
ของแข็งแขวนลอย
น้ํามันและไขมัน
น้ําเขา
น้ําออก กําจัด(%) น้ําเขา
น้ําออก กําจัด(%) น้ําเขา
น้ําออก กําจัด(%)
1
100.00 30.00
70.00
77.41
28.29
63.45
58.05
5.50
90.53
2
101.67 26.67
73.76
77.77
29.20
62.45
58.40
5.54
90.51
3
100.00 20.00
80.00
77.58
29.83
61.55
58.42
5.75
90.16
เฉลี่ย
74.58
62.48
90.4
เมื่อนําผลการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับครัวเรือนที่มีถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลท
มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบวาระบบของงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพในการกําจัดน้ํามันและไขมัน (90.70%) ที่มากกวา
งานวิจัยของ Thawikun (2550) ที่ออกแบบถังดักไขมันประดิษฐสําหรับใชในครัวเรือนโดยมีประสิทธิภาพถังดักไขมันประดิษฐ
มีประสิทธิภ าพ เทากับ 74.21 % จากการเปรีย บเทีย บจะเห็นได วางานวิจัย นี้มีป ระสิท ธิภาพในการกําจั ดน้ํามั นและไขมั น
มากกวาถังดักไขมันประดิษฐของ Thawikun (2550) ซึ่งงานวิจัยนี้มีปริมาณน้ํามันและไขมันเขาระบบ 58.29 มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่อออกจากระบบปริมาณน้ํามันและไขมันลดลงเหลือ 5.60 มิลลิกรัมตอลิตร สวนงานวิจัยของ Thawikun (2550) มีปริมาณ
น้ํามันและไขมันเขาระบบ 25 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อออกจากระบบปริมาณน้ํามันและไขมันลดลงเหลือ 6.40 มิลลิ กรัมตอลิตร
โดยที่มีระยะเวลาเก็บกักและราคาของถังดักไขมันที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ผลจากงานวิจัยยังสอดคลองกับคูมือการออกแบบ
และผลิตระบบบําบัดน้ําเสีย (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) ที่กลาววาประสิทธิภาพของถังดักไขมันสวนใหญจะมากกวา 60%
และเมื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดคาบีโอดี (74.58 %) และของแข็งแขวนลอย (62.48 %) ของงานวิจัยนี้กับการ
บําบัดน้ําเสียดวยวิธีธรรมชาติ (สิริสุดาและคณะ, 2552) พบวาระบบบําบัดน้ําเสียในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพดีกวาการบําบัด
โดยธรรมชาติโดยสามารถลดคาบีโอดีจาก 100 เปน 25.53 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่การบําบัดแบบธรรมชาติสามารถลดคาบี
โอดีจาก 146 เป น 125 มิล ลิ กรั มต อลิ ตร ส วนประสิท ธิภ าพการลดของแข็ งแขวนลอยของงานวิ จัย นี้ส ามารถลดของแข็ ง
แขวนลอยจาก 77.59 เปน 29.11 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่การบําบัดแบบธรรมชาติสามารถลดคาของแข็งแขวนลอยจาก 30
เปน 20 มิลลิกรัมตอลิตร ระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนในงานวิจัยนี้นอกจากจะลดของแข็งแขวนลอย น้ํามันและไขมันไดดี
แลวยังสามารถลดกลิ่นจากน้ําเสียไดดีอีกดวยเนื่องจากหินเพอรไลท มีความเปนรูพรุนสูงซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรีย
และแบคทีเรียที่ชวยในการยอยสลายของเสียและดูดซับสารพิษประเภท แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรต ไฮโดรเจนซัลไฟด ทําให
ลดปริ มาณกลิ่นเหม็นในน้ํ า นอกจากนี้หิ นเพอรไ ลทยัง มีประสิท ธิภาพในการจั บผงฝุนที่ป นเป อนในน้ําทําให ต กตะกอนได ดี
เชนกัน (ดํารงศักดิ์, 2554) โดยองคประกอบหลักของหินเพอรไลทมีซิลิกาและอลูมินา (ประชาติและสุชาดา, 2558) ทําให
กลไกการดูดซับเกิดขึ้นเนื่องจากหมูไฮดรอกซิลจะเกิดพันธะกับซิลิกาและอลูมินา (Dogan และคณะ, 2000)
4. สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการทดลองศึกษาประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มี
หินเพอรไลท สรุปผลไดดังนี้ ระบบสามารถบําบัดน้ําเสียไดในวันที่ 1 2 และ 3 โดยสามารถลดคาบีโอดีลงเปน 30.00 ± 0.00
mg/l 26.67 ± 2.89 mg/l และ 20.00 ± 0.00 mg/l ตามลําดับ ของแข็งแขวนลอยมีคาลดลงเปน 28.29 ± 0.34 mg/l
29.20 ± 0.14 mg/l และ 29.83 ± 0.62 mg/l ตามลําดับ น้ํามันและไขมันมีคามีคาลดลงเปน 5.50 ± 0.02 mg/l 5.54 ±
0.02 mg/l และ 5.75 ± 0.03 mg/l ตามลําดับ ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยในการลดคาบีโอดี ของแข็งแขวนลอย และน้ํามันและ
ไขมันโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 วัน ไดเทากับ 74.58 % 62.48 % และ 90.40 % ตามลําดับ ระบบมีประสิทธิภาพในการลด
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ของแข็งแขวนลอยไดดีและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน สวนประสิทธิภาพของระบบในการลดคาบีโอดีและน้ํามัน
และไขมันนั้นสามารถลดไดคอนขางใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน ดังนั้นระบบบําบัดน้ําเสียจากงานวิจัยนี้จึงสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในครัวเรือน
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การใชสาหรายหางกระรอกในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
The inhibition of phytoplankton growth by using Hydrilla
เสาวลักษณ สังขใหญ ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย สาริพันธ และศตพล มุงค้ํากลาง
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
jeab_croc@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใชสาหรายหางกระรอกยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงก
ตอนพืช ซึ่งทําการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Designs; CRD) โดยนําน้ําเสียชุมชนผสมกับน้ําเสีย
สังเคราะหมาทําการทดลองเปนเวลา 15 วัน แลวทําการวิเคราะหการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก ปริมาณคลอโรฟลล-เอ
บีโอดี ออโทฟอสเฟต อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง และของแข็งแขวนลอย ทุก 3 วัน ผลการศึกษาพบวา สาหรายหางกระรอก
เจริญเติบโตไดดีที่สุดในวันที่ 12 ของการทดลอง โดยมีน้ําหนักสด 12.47±0.06 กรัม สามารถยับยั้งปริมาณแพลงกตอนพืชที่วัด
โดยใชการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ โดยมีคา 0.0718 ไมโครกรัม/ลิตร ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ปริมาณ
คลอโรฟลล-เอมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 และพบวาบีโอดี ออโทฟอสเฟต และของแข็งแขวนลอยมีคาอยูในชวง 0.4-2.5 0.1929-3.4969 และ 0.00650.0666 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณคลอโรฟลล-เอมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับของแข็งแขวนลอยอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: คลอโรฟลล-เอ แพลงกตอนพืช สาหรายหางกระรอก
Abstract
The objective of this research was to study the feasibility of using Hydrilla (Hydrilla verticillata)
to restrain an increase in the phytoplankton growth by using completely randomized designs. The demestic
wastewater was mixed with synthetic wastewater for 15 days. and analyzed the growth of Hydrilla,
chlorophyll-a, biological oxygen demand (BOD), orthophosphate, temperature, pH and suspended solid
(SS) every three days. The best growth of Hydrilla was observed on 12th day of experiment with 12.47 ±
0.06 g of wet weight. The amount of phytoplankton was measured by quantitative analysis of chlorophyll-a
at 0.0718 µg/L. The results showed that the chlorophyll-a was significantly correlated with the growth of
Hydrilla (wet weight) (p<0.01). It was found that BOD, orthophosphate and suspended solids ranged from
0.4-2.5, 0.1929-3.4969, and 0.0065-0.0666. mg/L, respectively. The content of Chlorophyll-a was significantly
correlated with suspended solids in opposite direction at the 0.05 level of significance.
Keywords: chlorophyll-a, phytoplankton, hydrilla
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1. บทนํา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษยไดใชทรัพยากรน้ําทั้งการอุปโภคและบริโ ภคภายใน
ครัวเรื อนไปจนถึงกิ จกรรมในภาคอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ น้ํ าที่ ผานการใชป ระโยชน ในกิ จกรรมต างๆ จะพบว ามี คุณภาพ
เปลี่ยนไปจากเดิมและมีสิ่งปนเปอน เชน จุลินทรีย สารอินทรีย และสารแขวนลอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) สิ่งปนเปอน
เหลานี้เปนผลทําใหน้ําเนาเสีย ซึ่งปญหาน้ําเสียมักพบในเขตเมือง นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนตางๆ ทําใหสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ตลอดจนระบบนิเวศของแหลงน้ํา
การปลอยน้ําทิ้ง และของเสี ยจากการทํากิจกรรมในชี วิตประจําวั นของมนุ ษย ทําใหแ หล งน้ํ าถูกปนเป อนไปด วย
สารอินทรียแ ละสารอนินทรีย ที่ประกอบไปดวยไนโตรเจนและฟอสฟอรั สซึ่ง เป นสารอาหาร (nutrients) ที่จําเป นตอการ
เจริญเติบโตสําหรับพืช น้ํา โดยเฉพาะสาหรายเซลลเดีย วขนาดเล็ กหรือแพลงกตอนพืช ทํ าใหสามารถเจริญเติบ โตและเพิ่ ม
จํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหน้ําในแหลงน้ํามักมีสีเขียวขุน (สันทัด ศิริอนันตไพบูลย, 2557) โดยสีเขียวขุนที่ปรากฏในแหลง
น้ํานั้นเปนสีของคลอโรฟลลที่มีอยูในเซลลของแพลงกตอนพืช (สุวัจน ธัญรส, 2557) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของปญหามลพิษทาง
น้ํา ในการกําจัดสีเขียวขุนของน้ําที่เกิดขึ้นจากแพลงกตอนพืช สามารถทํ าไดโดยการใชพืชน้ําขนาดใหญดูดซับสารอาหารที่
จําเปนตอการเจริ ญเติบโตของแพลงกต อนพืช เนื่ องจากพืชน้ํ าขนาดใหญสามารถดู ดซั บสารอาหารต างๆ ไดอย างรวดเร็ ว
(จรรยา เทพรัตน, 2550) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําสาหรายหางกระรอกซึ่งเปนสาหรายขนาดใหญที่หาไดงายในทองถิ่น
มาใชประโยชนในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการใชสาหรายหางกระรอกยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
3. สมมติฐานของการวิจัย
สาหรายหางกระรอกมีผลในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณั ฐ กานต ทองพั น ธุ พ าน และสุ รี ย พ ร ธรรมิ กพงษ (2558) ได ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสาหร า ยเดนซ า
(EgeriadensaPlanch.) สํ าหรั บ การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากหอพั กนั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย-อลงกรณ ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ เปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาสาหรายเดนซามีความสามารถในการบําบัด SS ไดถึงรอยละ 62.14 และ
รอยละ 11.21 ในการบําบัด COD ของน้ําเสียที่มีความเขมขนรอยละ 50 และการบําบัด PO43- รอยละ 6.12 ของน้ําเสียที่มี
ความเขมขนรอยละ 75 ชวงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดดีที่สุด คือ ชวงเวลาสัปดาหที่ 2 และรอยละของความเขมขน
ของน้ําเสียที่เหมาะสม คือ รอยละ 50-75 จากการศึกษาพบวา สาหรายชนิดนี้สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําไดถึง
รอยละ 11.63 และสาหรายเดนซาเจริญเติบโตไดดีในสภาวะที่มีแสงปานกลางถึงมาก และสามารถเจริญเติบโตไดดีในชวง pH
5-10 และสุจยา ฤทธิศร (2551) ไดศึกษาประสิทธิภาพของสาหรายเกลียวทองในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
สุราแชพื้นบาน โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของสาหรายเกลียวทอง ที่ความหนาแนนเริ่มตนของสาหราย
10% 20% และ 30% ลั กษณะน้ําเสีย ของโรงงานสุร าแชพื้นบานเมื่อตกตะกอนด วยสารสมแลวมี คาซี โอดี เทากั บ 680
มิลลิกรัม/ลิ ตร แอมโมเนี ยไนโตรเจน มี คาเทากับ 9.850 มิลลิ กรัม/ลิตร ไนเตรทมีคาเทากั บ 0.192 มิลลิ กรัม /ลิตร และ
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ฟอสฟอรัส ทั้ งหมด มีค าเท ากับ 5.635 มิ ลลิ กรั ม /ลิ ต ร จากผลการศึ กษาความหนาแนนของสาหร ายที่แ ตกต างกั นพบว า
สาหร า ยความหนาแน น 30% มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบํ า บั ด น้ํ าเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมสุ ร าแช พื้ น บ า นได ดี ที่ สุ ด
เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยมีประสิทธิภาพดังนี้ คาซีโอดี รอยละ 86.03 แอมโมเนียไนโตรเจน รอยละ 52.55
สันธิวัฒน พิทักษพล และคณะ (2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําบางประการกับแพลงกตอนพืชของ
แมน้ําอิงผลการศึกษาพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 7 ดิวิชั่น 55 ชนิด ปริมาณคลอโรฟลล-เอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 0.43 มิลลิกรัม
/ลิตร บริเวณทางออกจากกวานพะเยา และมีต่ําสุ ด 0.08 มิลลิกรัม/ลิต ร บริเวณอําเภอเทิง จังหวัดเชีย งราย อุณหภูมิและ
ปริ ม าณอนิ นทรีย ไ นโตรเจน มี ค าเฉลี่ ย 30.2+0.63 องศาเซลเซี ย ส และ 0.31+0.2 มิ ล ลิ กรัม /ลิ ต ร ตามลํ าดั บ ซึ่ ง ไม มี
ความแตกตางกันระหวางสถานีเก็บตัวอยาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คาการนําไฟฟา ความขุน บีโอดี ออโทฟอสเฟต
มีคาเฉลี่ย 6.35+1.1 มิลลิกรัม/ลิตร 140.31+31.1 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร 89.58+46.0 NTU 1.83+0.55 มิลลิกรัม/ลิตร
และ 0.78+0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางสถานีเก็บตั วอยาง (p<0.05) ความเปนดาง ความ
กระดาง บีโอดี ออโทฟอสเฟตและการนําไฟฟามีแนวโนมความสัมพันธในทางบวกกับปริมาณคลอโรฟลล-เอ
อุไร เพ งพิศ และคณะ (2547) ได ศึกษาการใช พืชน้ํ าในการควบคุม การระบาดของสาหร ายสี เขีย วแกมน้ําเงิ น
โดยแบ ง เป น 3 ทดลองพบว า การทดสอบศั กยภาพของพื ช น้ําในการควบคุม สาหร ายสี เขี ย วแกมน้ํ าเงิ นในบ อขนาดเล็ ก
ในบอซีเมนต ทดสอบพืชน้ํา 6 ชนิด ไดแก ผักตบชวา จอก ผักบุง หญาพองลม แพงพวยน้ํา และหญาแฝก จํานวน 2 อัตรา คือ
5 และ 10 ตนตอบอ พบวา ผักตบชวาอัตรา 10 ตนตอบอมีประสิทธิภาพในการลดคา pH คลอโรฟลล-เอ ไนโตรเจนทั้งหมด
ดีที่สุด โดยมีคา 7.47 88.33 กรัม/ลิตร และ 1.052 ppm ตามลําดับ โดยพืชน้ําที่มีแนวโนมใหผลดีในการควบคุมสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงินคือ ผักตบชวา จอก และแพงพวยน้ํา ระยะเวลาที่ทําการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินเริ่มเห็นผลในชวง
ระหวาง 45-60 วัน หลังทําการทดลอง การทดลองที่ 2 การทดสอบศักยภาพของพืชน้ําในการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมน้ํา
เงินในแปลงทดลองขนาดใหญ โดยทําการเลี้ยงพืชน้ําจํานวน 5 ชนิด ไดแก ผักตบชวา แพงพวยน้ํา จอก ผักบุง และจอกหู หนู
โดยเริ่มใสพืชน้ําเริ่มตนอัตรา 50 เปอรเซ็นตของพืชที่แปลง พบวา แปลงผักตบชวามีประสิทธิภาพในการลดคาคลอโรฟลล -เอ
สูงสุดโดยมีคา 29.12 กรัม/ลิตร โดยพืชน้ําที่มีแนวโนมใหผลดีในการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในบอทดลองขนาดใหญ
คือ ผักตบชวา รองลงมาคือ จอกหูหนู สวนระยะเวลาที่ทําการควบคุมไดอยูในชวง 60 วัน หลังการทดลอง และการทดลองที่ 3
เปนการทดสอบศั กยภาพของผักตบชวาในการควบคุ มสาหรายสี เขียวแกมน้ํ าเงินในสภาพอางเก็บ น้ํา พบวาในการควบคุ ม
ผักตบชวาตางๆกันคือ การใสผักตบชวา 1 ใน 4 สวนของแปลง (25 เปอรเซ็นต) อัตรา 1 ใน 2 สวนของแปลง (50 เปอรเซ็นต)
และการใสผักตบชวาเต็มแปลง (100 เปอรเซ็นต) พบวาแนวโนมการใสผักตบชวาเต็มแปลงมีผลใหคาความขุนปริมาณของแข็ง
แขวนลอยในน้ําปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําเพิ่มขึ้นคาออกซิเจนที่ละลายในน้ําการใชผักตบชวาอัตรา 1 ใน 4 สวนของแปลง
และการใช ผักตบชวาเต็มแปลงใหผลดีแต ไมแตกตางทางสถิติกับ การใช ผักตบชวาอัตรา 1 ใน 2 สวนของแปลงสวนค า
คลอโรฟลล -เอพบวาชุ ดควบคุมมี คาน อยที่สุ ดแต ไมแตกตางทางสถิติ กับการใช ผักตบชวาอัตรา 1 ใน 4 สวนของแปลง
ผักตบชวาเต็มและการใชผักตบชวาอัตรา 1 ใน 2 สวนของแปลงสวนคาเคมีบางประการอื่นๆไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ
ชุดควบคุม
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะห
เตรียมน้ําเสียสังเคราะหสูตรแปงมันสําปะหลัง ดังตารางที่ 1 จากนั้นหาคาบีโอดีเริ่มตนของน้ําเสียสังเคราะห
แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นในถังพักน้ําเสีย เพื่อปรับคาบีโอดีใหเปน 15 มิลลิกรัม/ลิตร ตามคาบีโอดีเริ่มตนของสวรรยา ซื่อเลื่อม
(2546)
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ตารางที่ 1 น้ําเสียสังเคราะหสูตรแปงมันสําปะหลัง (ธนินทร ปญญาภิญโญผล, 2543)
สารอาหาร
แปงมันสําปะหลัง
(NH2)2CO
KH2PO4
CaCl2
MgSO4
FeCl2
nutrient broth
NaHCO3

ปริมาณ (กรัม)
8.940
0.762
0.325
0.141
0.192
0.054
0.100
1.450

5.2 การเตรียมสาหรายหางกระรอก
นําสาหรายหางกระรอกประมาณ 100 กรัม เพาะเลี้ยงในน้ําเสียสังเคราะห เปนระยะเวลา 5 วัน เพื่อปรับสภาพ
สาหรายหางกระรอกกอนทําการทดลอง
5.3 การดําเนินการทดลอง
ตวงตัวอยางน้ําเสียชุมชนที่ผสมกับน้ําเสียน้ําเสียสังเคราะหปริมาตร 5 ลิตร โดยปรับคาบีโอดีของตัวอยางน้ําเสีย
ใหมีเทากับ 15 มิลลิกรัมตอลิตร ใสลงในภาชนะขนาด 6 ลิตร แลวชั่งสาหรายหางกระรอกจํานวน 5 กรัม ใสลงในน้ําตัวอยาง
(สาหรายหางกระรอก 1 กรัม:น้ําตัวอยาง 1 ลิตร) ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา โดยมีชุดควบคุม จํานวน 1 ชุดโดยตั้งชุดทดลอง
ในบริเวณที่มีแสงแดดสองถึงตลอดวัน และปรับสภาวะการทดลองตามสวรรยา ซื่อเลื่อม (2546) คือ ปรับคาความเปนกรดดางของตัวอยางน้ําเสียชุม ชนใหอยูในชวง 6-7.3 อุ ณหภูมิของน้ํา 25-30 องศาเซลเซียส จากนั้นทําการวิเคราะหปริมาณ
คลอโรฟลล-เอ บีโอดี ไนโตรเจนทั้งหมด ออโทฟอสเฟตและของแข็งแขวนลอย พรอมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และความเปนกรดดาง โดยเก็บน้ําตัวอยางจากชุดการทดลองโดยการสุมเก็บตัวอยางที่ระยะเวลา 0 3 6 9 12 และ 15 วัน
5.4 การวิเคราะหตัวอยางน้ํา
1) วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ โดยวิธี Spectrophotometric (Clesceri et al., 1986; อางถึงใน
อําพร, 2544)
2) วิเคราะหคาบีโอดี โดยวิธี Azide Modification (APHA, 1992)
3) วิเคราะหปริมาณออโทฟอสเฟต โดยวิธี Colorimetric & Ascorbic acid method (APHA, 1992;
อางถึงใน วิมลมาศ สตารัตน, 2550)
4) วิเคราะหคาของแข็งแขวนลอย โดยวิธี Gravimetric (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม, 2543)
5.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
5.6 สถานที่ดําเนินงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 ปริมาณคลอโรฟลล-เอ ในน้ําเสีย
ปริมาณคลอโรฟลล-เอมีคานอยที่สุดในวันแรกของการทดลอง คือ -0.1792 ไมโครกรัม/ลิตร เนื่องจากในการทดลอง
ใชน้ําเสียสังเคราะหผสมกับน้ําเสียชุมชน ทําใหปริมาณคลอโรฟลล-เอที่มีอยูในน้ําเสียชุมชนเจือจางลง ตอมาในวันที่ 3 ของการ
ทดลองพบวาปริมาณคลอโรฟลล-เอมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ 0.4679 ไมโครกรัม/ลิตร จากนั้นเริ่มมีคาลดลง ในวันที่ 6 9 และ
12 โดยมีคา 0.2350 0.1323 และ 0.0718 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลําดับ และมีปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้นในวันที่ 15 ของการ
ทดลอง คือ 0.2145 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาความสัมพันธของปริมาณคลอโรฟลล-เอกับการเจริญเติบโตของ
สาหรายหางกระรอกพบวา ในขณะที่สาหรายหางกระรอกมีน้ําหนักสดนอย ปริมาณคลอโรฟลล-เอจะมีคาสูง และเมื่อสาหราย
หางกระรอกเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจนมีน้ําหนักสดมาก จะพบวาปริมาณคลอโรฟลล-เอจะมีแนวโนมลดลง (รูปที่ 1) เมื่อนําขอมูล
การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกและปริมาณคลอโรฟลล-เอมาทําการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณคลอโรฟลล-เอ
ไมมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตเมื่อนําคา
ปริมาณคลอโรฟลล-เอในชวงวันที่ 3-15 ของการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณคลอโรฟลล-เอมีความสัมพันธกับ
การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 เนื่องจากสาหรายหางกระรอกเปนพืชน้ําขนาดใหญ สามารถดูดซับธาตุอาหารไปใชในการเจริญเติบ โตไดดี จึง
ทําใหสาหรายหางกระรอกนําสารอาหารไปใชไปในการเจริญเติบไดดีกวาแพลงกตอนพืช จึงสงใหปริมาณคลอโรฟลล-เอมีคา
ลดลง การย อยสลายสารอิ นทรี ย ทํ าให เ กิ ด ก าซคาร บ อนไดออกไซด เมื่ อทํ าปฏิ กิริ ย ากั บ กรดคาร บ อนิ กและแตกตั วเป น
คารบอเนตและไบคารบอเนต ซึ่งเปนกรดออนและเปนคารบอนในรูปที่แพลงกตอนพืชสามารถนําไปสังเคราะหได จึงสงผลให
น้ํามีสภาพเปนดาง (มัลลิกา ศรีชมภู และคณะ, 2558) โดยการเพิ่มขึ้นของคาความเปนกรด-ดางเกิดขึ้นเนื่องมาจากผลกระทบ
ของการลดลงของคารบอนไดออกไซด จากกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหรายหางกระรอก (ลลินี ทับทิมทอง และมณฑล
ฐานุตตมวงศ, 2554) ซึง่ คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.58-9.69 เมื่อนําขอมูลของแข็งแขวนลอย บีโอดี ออโทฟอสเฟต และ
ปริม าณคลอโรฟล ล-เอ มาวิเคราะหทางสถิ ติ พบว า ปริมาณคลอโรฟลล -เอ มีความสั มพันธกับ ของแข็ง แขวนลอยอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และพบวาปริมาณคลอโรฟลล-เอ
ไมมีความสัมพันธกับปริมาณบีโอดี และออโทฟอสเฟตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจาก

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) และปริมาณคลอโรฟลล-เอ ในน้ําเสีย
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6.2 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก โดยพิจารณาจากน้ําหนักสด พบวา วันแรกของการทดลอง
สาหรายหางกระรอกมีน้ําหนักสดเฉลี่ย 5.20 กรัม จากนั้นมีแนวโนมการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ในวันที่ 3 6 9 และ12 โดยมี
น้ําหนักสด 6.85±0.07 9.76±0.28 10.74±0.96 และ 12.47±0.06 กรัม ตามลําดับ และชะลอการเจริญเติบโตในวันที่ 15
ของการทดลอง โดยพบวามีน้ําหนักสด 11.12±0.20 กรัม จากผลการศึกษาสังเกตไดวาสาหรายหางกระรอกเจริญเติบโตไดดี
ที่สุดในวันที่ 12 มีน้ําหนักสด 12.47±0.06 กรัม เมื่อนําน้ําหนักแหงของสาหรายหางกระรอกมาวิเคราะหปริมาณไนเตรทใน
สาหรายหางกระรอกโดยอางอิงปริมาณไนเตรท (% โดยน้ําหนักสด) จากงานวิจัยของ จุมพต พุมศรีภานนท (2556) พบวา วัน
แรกของการทดลองมีปริมาณไนเตรทในสาหรายหางกระรอก เทากับ 0.00169 % และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 6 9 และ
12 มีปริมาณไนเตรท 0.00222 0.00317 0.00348 และ 0.00405 % ตามลําดับ และลดลงในวันที่ 15 มีปริมาณไนเตรท
0.00361 % วันที่มีปริมาณไนเตรทมากที่สุด คือ วันที่ 12 มีปริมาณไนเตรท 0.00405 % และพบวาสาหรายหางกระรอกมี
แนวโนมในการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยชวงทายของการทดลองสาหรายหางกระรอกเริ่มชะลอการเจริญเติบโต เนื่องจาก
สาหรายหางกระรอกมีสวนของราก ลําตน และใบจมอยูใตน้ํา สามารถแลกเปลี่ยนกาซและธาตุอื่นๆ จากน้ําไดโดยตรง และมี
ความสามารถปรับตัวในการเจริญเติบโตไดดี (กิตติมา วานิชกูล และคณะ, 2558) จึงสงผลใหคาดังกลาวลดลงในชวงสุดทาย
ของการทดลอง จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) มีความสัมพันธ
กับปริมาณบีโอดี ออโทฟอสเฟต และของแข็งแขวนลอยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกัน
ขาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
ตารางที่ 1 ปริมาณคลอโรฟลล-เอ บีโอดี ออโทฟอสเฟต อุณหภูมิ พีเอช และของแข็งแขวนลอยในน้ําเสีย
เวลา (วัน)

0
3
6
9
12
15

ปริมาณคลอโรฟลลเอ (ไมโครกรัม/ลิตร)
เฉลี่ย
-0.1792
0.4679
0.2350
0.1323
0.0718
0.2145

SD
0.1118
0.2048
0.3171
0.0616
0.0297
0.1800

บีโอดี
(มิลลิกรัม/ลิตร)
เฉลี่ย
2.5
2.5
0.7
2.3
0.7
0.4

SD
0.3
0.8
0.2
0.4
0.5
0.4

ออโทฟอสเฟต
(มิลลิกรัม/ลิตร)
เฉลี่ย
3.4969
2.1495
0.3791
0.2961
0.1929
0.6344

SD
0.0117
0.0055
0.0055
0.0069
0.0030
0.0076

อุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)
เฉลี่ย
SD
29.7
0.0
31.0
0.2
31.5
0.6
30.7
0.1
30.2
0.2
29.7
0.4

พีเอช
เฉลี่ย
7.58
9.02
9.75
9.65
9.57
9.69

SD
0.00
0.00
0.01
0.28
0.14
0.03

ของแข็งแขวนลอย
(มิลลิกรัม/ลิตร)
เฉลี่ย
0.0666
0.0065
0.0042
0.0168
0.0090
0.0118

SD
0.0117
0.0012
0.0055
0.0069
0.0030
0.0076

6.3 ปริมาณออโทฟอสเฟตในน้ําเสีย
ปริมาณออโทฟอสเฟตในวันแรกของทดลอง มีคา 3.4969 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นปริมาณออโทฟอสเฟตมีแนวโนม
ลดลง ในวันที่ 3 6 9 และ12 โดยมีปริมาณออโทฟอสเฟต 2.1495 0.3791 0.2961 และ 0.1929 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ
และปริมาณออโทฟอสเฟตเพิ่มขึ้ นในวันที่ 15 ของการทดลอง มีคา 0.6344 มิลลิกรัม/ลิตร (รูปที่ 2) เนื่องจากสาหรายหาง
กระรอกมีการสังเคราะหแสงอยูใตน้ํา จึงเปนพืชน้ําที่สามารถนําไนเตรทและฟอสเฟตไปใชในการเจริญเติบโตไดดี ซึ่งจะสงผล
ใหปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตที่ละลายอยูในน้ําลดลง (จุมพต พุมศรีภานนท, 2556) การดูดซับธาตุอาหารของสาหรายหาง
กระรอกยังคงเปนไปไดอยางตอเนื่อง ส งผลใหภาพรวม เมื่อสิ้นสุด การทดลอง ธาตุอาหารที่ทํ าการศึกษาในทุกชุดทดลองมี
แนวโนมลดลง โดยการนําไปใชของพืชนั้น พืชจะดูดฟอสฟอรัสในรูปของออโทฟอสเฟตไปยังสวนตางๆของพืชเพื่อเปนสวนใน
การสรางเซลลพืช ความสามารถในการกําจัดฟอสฟอรัสจะมีมากในชวงแรกเทานั้น แตเมื่อถึงจุดๆหนึ่ง ประสิทธิภาพการกําจัด
จะลดลง เนื่องจากเมื่อพืชตาย และถูกยอยสลายจะคายฟอสฟอรัสบางสวนออกมา และบางสวนที่เหลืออยูในซากพืชที่ทับถม
กัน ซึ่ งจะถูกย อยสลายโดยจุลินทรีย โดยการยอยสลายซากพืช (decomposition) (ศุ วศา กานตวนิชกู ร, 2557) จากการ
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วิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) มีความสัมพันธกับปริมาณออโทฟอสเฟต
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01

ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) และปริมาณออโทฟอสเฟต ในน้ําเสีย
6.4 ปริมาณบีโอดี
ตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลองพบวา คาบีโอดีอยูในชวง 0.4-2.5 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีคาต่ําสุดในวันที่ 15 ของการ
ทดลอง โดยมีคาเทากับ 0.4±0.40 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1) ปริมาณบีโอดีลดลงเนื่องจากพืชสามารถดูดซึมเอาสารอินทรียที่
มีอยู ในน้ํามาใชเ พิ่ม มวลชี วภาพใหม ากขึ้น เมื่ อปริม าณสารอินทรี ยลดลง ทํ าใหปริ มาณของจุลินทรี ยล ดลง ส งผลต อความ
ตองการออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรียลดลง (สิริสุดา หนูทิมทอง และคณะ, 2552) และจะเห็นไดวาในวันที่ 9
ปริมาณบีโอดีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากอาจเกิดกระบวนการไนตริฟเคชัน ซึ่งน้ําที่ไดรับการบําบัดแลวหลายชนิดที่มีไนตริฟเคชัน
เกิดขึ้น จะทําใหคาบีโอดีสูงขึ้นกวาความเปนจริง เพราะออกซิเจนถูกใชไปในการออกซิไดซสารอนินทรีย ไนโตรเจน จากการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ปริมาณบีโอดีมคี วามสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม และออโทฟอสเฟตมีความสัมพันธ
กับปริมาณบีโอดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6.5 ของแข็งแขวนลอย
ของแข็งแขวนลอยมีคาอยูในชวง 0.0042±0.0055 ถึง 0.0666±0.0017 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีคาต่ําสุดในวันที่ 6
ของการทดลอง โดยมีคาเทากับ 0.0042±0.0055 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1) ปริมาณของแข็งแขวนลอยลดลง เนื่องจาก
จุลินทรีย ยอยสลายสารอิ นทรี ยในน้ําซึ่ งเป นของแข็งแขวนลอยเพื่อนําไปใชพลั งงานและนําไปสรางเซลลใ หม และเกิด การ
ตกตะกอนของสารแขวนลอย และรากพืชจะเปนที่อยูอาศัยของจุลินทรีย จึงทําใหมีจุลินทรียเพิ่มมากขึ้น สามารถยอยสลาย
สารอินทรียไดมากขึ้น (สิริสดุ า หนูทิมทอง และคณะ, 2552) จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ปริมาณของแข็งแขวนลอย
มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (น้ําหนักสด) ปริมาณคลอโรฟลล-เอและฟอสฟอรัสทั้งหมดอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และมีความสัม พันธกับปริม าณคลอโรฟลล-เออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี
ลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ ในน้ําเสียสังเคราะห
8. ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาตอยอด โดยอาจเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกในน้ําเสีย
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ใหความอนุเคราะหวัสดุอุปกรณ
สารเคมี เครื่องมือ และสถานที่ในการทําการวิจัย
10. เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ กองจัดการคุณภาพน้ํา. (2545). น้ําเสียชุมชนและระบบบําบัดน้ําเสีย.กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว.
กิตติมา วานิชกูล, สมิง จําปาศรี, จิราพร กุลคํา, พิรุณ จันทรเทวี, และยุพาวรรณ ประเสริฐโชค. (2558). ประสิทธิภาพ
ของสาหรายหางกระรอกในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา. สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมงคลธัญบุรี
จรรยา เทพรัตน. (2550). รายงานการวิจัย เรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหรายหางกระรอก สําหรับปฏิบัติการ. ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
จุมพต พุมศรีภานนท. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพของสาหรายหางกระรอกในการดูดซับไนเตรทและฟอสเฟตใน
แหลงน้ําธรรมชาติ. สาขาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา.
ณัฐกานต ทองพันธุพาน, และสุรียพร ธรรมิกพงษ. (2558). ประสิทธิภาพของสาหรายเดนซา (Egeriadensa Planch.)
สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ.
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ.
ธนินทร ปญญาภิญโญผล. (2543). ผลของอัตราสวนเวลากักแอนแอโรบิก/แอโรบิกที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํา
เสียสังเคราะหแปงมันสําปะหลัง โดยกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจชนิดเอสบีอารแบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก.
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มั่นสิน ตัณฑุลเวศม. 2543. คูมือวิเคราะหคุณภาพน้ํา. พิมพครั้งที่ 4. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
มัลลิกา ศรีชมภู, ทัศนีย บุญประคอง, เกษม จันทรแกว, ธนิศร ปททมพิฑูร, และนพวรรณ เสมวิมล. (2558). ผลของการ
เพิ่มจํานวน Microcystis aerugiosa ตอคุณภาพน้ําเสียชุมชนในระบบเทคโนโลยีบอบําบัด. ภาควิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ลลินี ทับทิมทอง, และมณฑล ฐานุตตมวงศ. (2554). การบําบัดน้ําเสียจากหอพักนิสิตดวยระบบบึงประดิษฐ. สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2023

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ศุวศา กานตวนิชกูร. (2557). การบําบัดน้ําเสียจากโรงฆาสัตวดวยระบบบึงประดิษฐ. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สวรรยา ซื่อเลื่อม. (2546). การใชประโยชนน้ําเสียจากบอกาซชีวภาพในฟารมสุกรสําหรับเปนธาตุอาหารของสาหรายน้ํา
จืด. มหาวิทยาลัยมหิดล.
สัตถาภูมิ ไทยพานิช. (2553). การพยากรณคาคลอโรฟลลในใบขาวโดยใชวิธีวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนพหุ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สันทัด ศิริอนันตไพบูลย. (2557). ระบบบําบัดน้ําเสีย. กรุงเทพฯ: ทอป.
สันธิวัฒน พิทักษพล, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, และศิริลักษณ วลัญชเพียร. (2556). คุณภาพน้ําและความหลากหลาย
ของแพลงกตอนพืชในแมน้ําอิง. สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา.
สิริสดุ า หนูทิมทอง, สมพจน กรรณนุช, วิวัฒน ศัลยกําธร, และธวัชชัย ศุภดิษฐ. (2552). ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย
ดวยวิธีธรรมชาติบําบัด กรณีศึกษา:ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
สุจยา ฤทธิศร. (2551). การใชประโยชนจากสาหรายเกลียวทองเพื่อการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช
พื้นบาน. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี.
สุวัจน ธัญรส. (2557). มลพิษทางทะเลและชายฝง. ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
อุไร เพงพิศ, แสงดาว วงศปน, และเฉลียว แกวเนตร. (2547). การใชพืชน้ําในการควบคุมการระบาดของสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงิน. นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดกลุมวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนา
กรมชลประทาน.
อําพร ศักดิ์เศรษฐ. 2544. การประเมินผลผลิตขั้นตอนและการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บนาเขื่อนเขาแหลม
จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 104 หนา.
American Public Health Association (APHA). (1992). Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater. 18th ed. Washington, DC.APHA.

2024 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสําหรับวัวลาน
Effectiveness of microsatellite primers for Whua-Lan cattle
ดํารงศักดิ์ อาลัย1* มนัญญา ปริยวิชญภักดี1 จันทรจริ า ภวภูตานนท2 สุดธิษา เหลาเปยม3
กาวิล นันทกลาง2 และธีระพล ศิรินฤมิตร4
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บทคัดยอ
วัวลาน ถือเปนหนึ่งในสัตววัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของคนในภาคกลางของประเทศไทยที่กําลังประสบปญหาการปนเปอน
ทางพันธุกรรมจากวัวที่มาจากตางประเทศ อันเนื่องจากคานิยมของเกษตรกรในการเลี้ยงวัวที่ลักษณะตอบสนองความตองการตลาด
และขาดการวางแผนอนุรักษพันธุสัตวที่เหมาะสม จึงมีผลทําใหพันธุกรรมของวัวลานพันธุดั้งเดิมลดจํานวนลง ปจจุบันไมโคร
แซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายพันธุกรรมที่นิยมเลือกใชในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตวพื้นเมือง ดังนั้น
ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลท ไพรเมอรสําหรับวัวลานจึงมีความสําคัญในการศึกษาทางพันธุกรรม ทดสอบไดจากค า
ความหลากหลาย (Polymorphic information content; PIC) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องหมายทั้งหมด 20 คู ผลการศึกษาพบ
7 เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่มีความหลากหลายสูง (PIC >0.6) มี 7 ตําแหนงคือ ETH225, BM1237, BMC1222, ILSTS006,
BMC8012, BM226, TGLA122) 9 เครื่องหมายที่มีความหลากหลายในระดับปานกลาง (PIC 0.30- 0.59) (TGLA126, CSSM66,
TGLA53, BM848, BM6436, BM2113, BM1824, BM1818, INRA023) และ 4 เครื่องหมายที่ความหลากหลายในระดับต่ํา
(PIC <0.30) (BM6445, BM1260, BM2515 และ BM6117) โดยเมื่อนําทั้ง 20 คู มาวิเคราะหหาคา PIC ของวัวลานรวม
(เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ) พบวามีคาเทากับ 0.504 ซึ่งถือวาในระดับปานกลาง ดังนั้นการนําไมโครแซทเทลไลท
ไพรเมอรทั้ง 20 คู ในครั้งนี้จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเพื่อนําใชในการศึกษาความหลายหลายทางพันธุกรรมของ
วัวลานในภาคกลางได
คําสําคัญ: วัวลาน ไมโครแซทเทลไลทไพรเมอร ความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอ็นเอ
Abstract
Whua-Lan cattle is one breed of the endemic animals of Central Thailand. These breed are
suffering from genetic contamination with cattle from overseas. Because, the farmer′s preference of the
cattle that high economic trait and lack of proper animal breeding plan. Thus, the heredity of traditional
herd decreases. Nowadays, Microsatellite DNA is a popular genetic marker for studying genetic diversity
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of native animals. Therefore, the efficiency of microsatellite markers for Whua-Lan cattle is essential for
genetic study. Polymorphic information content (PIC) is data that test the polymorphism of the marker
and show the power of the makers. In this study, a total of 20 markers were used. The result found 7
microsatellite markers with high levels of diversity (PIC> 0.6) (ETH225, BM1237, BMC1222, ILSTS006, BMC8012,
BM226, TGLA122), 9 markers with moderate levels of diversity (PIC 0.30- 0.59) (TGLA126, CSSM66, TGLA53,
BM848, BM6436, BM2113, BM1824, BM1818, INRA023) and 4 markers with low level of diversity (PIC <0.30)
(BM6445, BM1260, BM2515 and BM6117). The average PIC value analysis of 20 microsatellite markers of
total Who-Lan cattle (Phetchaburi, Ratchaburi and Prachuap Khiri khan) were 0.504, which is considered
moderate levels. Therefore, the 20 microsatellite primers are sufficiently effective to be used for future
studying of the genetic diversity of Whua-Lan cattle in the central region of Thailand.
Keywords: Who-Lan cattle, microsatellite marker, polymorphic information content (PIC)
1. บทนํา
วัวลานถือเปนสัตวพื้นเมืองอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอรากฐานทางพันธุกรรมของประเทศที่กําลังถูกคุกคาม อัน
เนื่องมาจากความตองการของตลาดในการปรับปรุงลักษณะทางเศรษฐกิจใหตอบสนองตอความตองการ เชนปริมาณเนื้อแดงที่
มากกวาจากวัวลูกผสมเลือดยุโรปซึ่งมากกวาวัวพื้นเมือง จนทําใหพันธุกรรมวัวลานเกิดปญหาการปนเปอนทางพันธุกรรม ซึ่ง
ถือเปนสถานการณที่นาเปนหวงตอทรัพยากรพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองของไทยที่เหลืออยู ดังนั้นหากไมมีการวางแผนจัดการ
อนุรักษพันธุกรรมอยางเหมาะสมแลว ในอนาคตสัตวชนิดนี้อาจจะมีจํานวนประชากรลดลงไป จนนําไปสูสูญเสียวัวลานพันธุแท
ไปได แตเนื่องดวยวัวลานเปนสัตววัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลาง ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเปนดานการศึกษา และวิจัยในทองถิ่น จึงไดดําเนินโครงการวิจัยเพื่ออนุรักษพันธุกรรมวัวลาน และศึกษา
การใชประโยชนจากพันธุกรรมวัวลานใหเกิดผลอยางยั่งยืนตอเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
2. วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อทดสอบไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรจํานวน 20 คู ที่ มีความเหมาะสมสําหรั บ
นํามาใชในการศึกษาความหลายหลายทางพันธุกรรมของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็ นเอเปนเครื่องหมายพั นธุกรรมที่ได รับการยอมรับวามีประสิทธิภ าพสูง ในการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว โดยไมโครแซทเทลไลท เปนดีเอ็นเอที่มีลําดับเบสซ้ําเรียงตัวกันประมาณ 1-6 นิวคลีโอไทด
ซ้ําติดตอกันไปเรื่อยๆมีลักษณะเปนชวงๆ และพบวาเบสซ้ําชนิดนี้มกี ารกระจายตัวอยูในบริเวณตางๆของจีโนม และมีความผัน
แปรคอนขางสูง ไมโครแซทเทลไลทจะแสดงผลเปนลั กษณะรวม (co-dominant) ซึ่ งสามารถแปรผลเปนลักษณะยี โนไทป
คล ายข อมูล ของไอโอไซม ทํ าให ไ ดข อมูล ที่ มี ความเหมาะสมในการวิ เคราะห ป ระชากร หรื อชนิ ด พั นธุ ที่ มีค วามใกลชิ ด กั น
(O’Reilly และ Wright, 1995)
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4. วิธีดําเนินการศึกษา
การเก็บตัวอยางเลือดวัว
ตัวอยางที่ไดจากเลือดวัวลานในจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมวัวลานทั้งหมด 76 ตัว
ตัวละ 5 มิลลิลิตร นํามาสกัดดีเอ็นเอตามวิธี standard phenol-chloroform (Sambrook and Russell, 2001) และ
ตัวอยางดีเอ็นเอที่ไดจะนํามาวัดความเขมขน และตรวจสอบความบริสุทธิ์ โดยใช spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 260
nm ปรับความเขมขนเปน 50 ng/µl ดวย TE buffer เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -20 °C เตรียมพรอมสําหรับวิเคราะหกับ
เครื่องหมายดีเอ็นเอตอไป
เครื่องหมายดีเอ็นเอ
การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลทจํานวน 20 เครื่องหมาย ตําแหนง และลําดับเบสของไพรเมอร
โดยเลือกไพรเมอรใหมีการกระจายตัวในจีโนม ซึ่งมีลําดับเบสจาก 5′--->3′ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Chromosome position and primer sequences of 20 microsatellite markers
Marker

STR

Chromosomal

Forward primer

Reverse primer

1

BM1824

1

GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC

CATTCTCCAACTGCTTCCTTG

2

BM2113

2

GCTGCCTTCTACCAAATACCC

CTTCCTGAGAGAAGCAACACC

3

INRA023

3

GAGTAGAGCTACAAGATAAACTTC

TAACTACAGGGTGTTAGATGAACTC

4

BM1260

4

AAGTACATGCATGCTGCTGC

TCCTAAGTTCCATCAACAGGTG

5

ILSTS006

7

TGTCTGTATTTCTGCTGTGG

ACACGGAAGCGATCTAAACG

6

BM6117

7

GTTCTGAGGTTTGTAAAGCCC

GGTGAGCTACAATCCATAGGG

7

ETH225

9

GATCACCTTGCCACTATTTCCT

ACATGACAGCCAGCTGCTACT

8

BM1237

10

TCATCTTGGGCATAAGACAGG

ATTGTTCCCAGCATCTTAGAGG

9

BM6445

11

GTGTCTGTCAAAAGATGAATGG

GACAACTGCTTCTCGTTGGG

10

BMC1222

13

CCAATTTTGCAGATAAGAAAACA

CCTGAGTGTTCCTCCTGAGT

11

CSSM66

14

AATTTAATGCACTGAGGAGCTTGG

ACACAAATCCTTTCTGCCAGCTGA

12

BM848

15

TGGTTGGAAGGAAAACTTGG

CCTCTGCTCCTCAAGACAC

13

TGLA53

16

GCTTTCAGAAATAGTTTGCATTCA

ATCTTCACATGATATTACAGCAGA

14

TGLA126

20

CTAATTTAGAATGAGAGAGGCTTCT

TTGGTCCTCTATTCTCTGAATATTCC

15

TGLA122

21

AATCACATGGCAAATAAGTACATAC

CCCTCCTCCAGGTAAATCAGC

16

BM1818

23

AGCTGGGAATATAACCAAAGG

AGTGCTTTCAAGGTCCATGC

17

BM226

24

ATTGCCTTGTCCGTGTATCC

CCGGCTGAATTGCTATAAGC

18

BMC8012

25

AATTCCATGCACAGAGGACC

GATTCCAGAAAGTTCCCCCA

19

BM2515

28

GATTCCCTGACTCTCTGTCCC

AGTATTGGCAAGTCAATGGAGG

20

BM6436

29

AAAGACTGCTTGCCTGAAGC

CAACCAGTGATGCTGTACTCTG

ที่มา : ISAG / FAO (1998)
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การทดสอบไพรเมอร และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอของไมโครแซทเลไลทดีเอ็นเอวัวลาน
เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลทจํานวน 20 เครื่องหมาย นํามาทดสอบกับดีเอ็นเอวัวลานจํานวน 76 ตัว ดวย
เทคนิคพีซีอารโดยใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และเวลาอัตโนมัติดังนี้ ขั้นตอนที่ 1) 94°C เปนเวลา 3 นาที จํานวน 1 รอบ 2)
94°C เปนเวลา 30 วินาที, อุณหภูมิ annealing temperature 58°C เปนเวลา 30 วินาที, 72°C เปนเวลา 45 วินาที โดย
ขั้นตอนที่ 2) จะเกิดการทํางานแบบ cycle จํานวน 35 รอบ 3) 72°C เปนเวลา 5 นาที จํานวน 1 รอบ ภายหลังจากเพิ่ม
จํานวนชิ้ นดีเ อ็ นเอที่ ต องการโดยเทคนิ ค พี ซีอาร แ ล ว นํ าแยกความแตกต างของชิ้นดี เ อ็ นเอโดยใช เ ครื่ อง Capillary gel
electrophoresis device และวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรม BioCalculator Analysis software
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ในการวิเคราะหข อมูลนําผลจีโนไทป ของวัวลานมาประเมิน ความหลากหลายความถี่ของอัลลี ลหลัก จํานวนอัลลี ล
และเพื่อประเมินคุณสมบัติของเครื่องหมายดี เอ็นเอไดทําการวิเคราะหหาคา polymorphic information content (PIC)
จากขอมูลจีโนไทปที่ไดจากแตละเครื่องหมายดีเอ็นเอในวัวลานทั้ง 3 แหลง นํามาคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
n
 n 1
PIC  1   pi 2  2 
i 1
 i 1

n



j i 1


pi 2 pj 2 


โดยให pi, pj เปนความถี่ของอัลลีล i และ j ตามลําดับ และ n คือจํานวนอัลลีล (Botstein, et al., 1980)
โดยคา PIC บงชี้ถึงความสามารถของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรที่เลือกใชตอการแยกความแตกตางของพันธุกรรม
สัตวที่ศึกษานั้นๆ ตามการศึกษาของ Mateescu et al., (2005) โดยกําหนดให:
คา PIC >0.6 หมายถึงสามารถแยกความแตกตางของพันธุกรรมสัตวที่ศึกษานั้นๆไดระดับสูง
คา PIC ≤0.30- 0.59: หมายถึงสามารถแยกความแตกตางของพันธุกรรมสัตวที่ศึกษานั้นๆไดระดับปานกลาง
คา PIC <0.30: หมายถึงสามารถแยกความแตกตางของพันธุกรรมสัตวที่ศึกษานั้นๆไดระดับต่ํา
5. ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะหขอมูลจีโ นไทปวัวลานดวยเครื่องหมายโมเลกุล ไมโครแซทเทลไลท จากตัวอย างเลือดของวัวลาน
ทั้งสิ้น 76 ตัว โดยใชคูไพรเมอรทั้งหมด 20 คู แสดงผลการวิเคราะหเครื่องหมายโมเลกุลของไมโครแซทเทลไลทของวัวลาน
ดังกลาวประกอบดวย อัลลีลหลัก (Major allele) จํานวนอัลลีล และคา PIC (Polymorphic information content) แสดง
ดังตารางที่ 2 โดยพบวาจากการวิเคราะหเครื่องหมายดีเอ็นเอจํานวน 20 ตําแหนงของวัวลานในครั้งนี้ พบอัลลีลทั้งหมด 110
อัลลีล มีคาเฉลี่ยจํานวนอัลลีลเทากับ 5.5 อัลลีลตอโลคัส สวนคา Major allele frequency (MAF) พบวามีคาตั้งแต 0.225 –
1.000 ในจํานวนนี้มี 1 ตําแหนงคือ BM6445 ที่ใหคา MAF เทากับ 1 และมีอัลลีลเพียง 1 อัลลีล (monomorphic) ในวัวลาน
จากราชบุรี จํานวนอัลลีลที่พบในแตละพื้นที่ (เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ) มีคาตั้งแต 1-9 อัลลีล คาเฉลี่ยจํานวนอัล
ลีลทั้ง 20 ตําแหนงของเครื่องหมายดีเอ็นเอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 4.100 อัลลีลในวัวลานจากราชบุรี และมีคาสูงสุด 4.950 อัลลีลใน
วัวลานจากเพชรบุรี ดังตารางที่ 2
เมื่อวิเคราะหความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอ็นทั้ง 20 ตําแหนงในวัวลาน พบวามีคา PIC ของวัวลานรวมทั้ง 3
จังหวัดเทากับ 0.504 โดยแยกเปนคา PIC ของวัวลานจังหวัดเพชรบุรี เทากับ 0.498 ในจังหวัดราชบุรี มีคา PIC เทากับ 0.478
และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคา PIC เทากับ 0.461 (ตารางที่ 2) โดยในจํานวน 20 ตําแหนง เมื่อวิเคราะหจากวัวลาน
ทั้งหมดพบ 7 ตําแหนง (ETH225, BM1237, BMC1222, ILSTS006, BMC8012, BM226, TGLA122) เปนเครื่องหมายดีเอ็น
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ที่มีความหลากหลายสูง (PIC >0.6) 9 ตําแหนง (TGLA126, CSSM66, TGLA53, BM848, BM6436, BM2113, BM1824,
BM1818, INRA023) มีความหลากหลายในระดับปานกลาง (PIC 0.30- 0.59) และ 4 ตําแหนง (BM6445, BM1260,
BM2515, BM6117) มีความหลากหลายในระดับต่ํา (PIC <0.30)
ตารางที่ 2 Major allele frequency (MAF), allele number and Polymorphic information content (PIC) of 20
microsatellite markers of Who-Lan cattle in Petchaburi province (Pet), Ratchburi province
(Rat), Prachuabkhirikhan province (Pra) and T (Total)
Marker
MAF
Allele number
PIC
Pet
Rat
Pra
T
Pet
Rat
Pra T
Pet
Rat
Pra
T
BM1824
0.450 0.438 0.600 0.467 4
3
4
5 0.514 0.568 0.476 0.530
BM2113
0.600 0.563 0.725 0.625 4
4
4
4 0.516 0.556 0.406 0.503
INRA023
0.400 0.719 0.675 0.539 6
4
3
6 0.615 0.417 0.437 0.553
BM1260
0.950 0.688 0.950 0.895 2
3
2
3 0.090 0.427 0.090 0.181
ILSTS006 0.500 0.438 0.425 0.414 7
6
7
8 0.650 0.699 0.702 0.697
BM6117
0.750 0.781 0.900 0.796 3
2
2
3 0.317 0.283 0.164 0.278
ETH225
0.500 0.531 0.625 0.539 8
5
5
8 0.670 0.549 0.503 0.633
BM1237
0.400 0.656 0.400 0.414 5
4
4
6 0.656 0.475 0.651 0.657
BM6445
0.925 1.000 0.850 0.921 2
1
2
2 0.129 0.000 0.222 0.135
BMC1222 0.475 0.531 0.650 0.461 8
7
5
9 0.692 0.626 0.507 0.694
CSSM66
0.488 0.500 0.525 0.500 3
3
2
4 0.411 0.419 0.374 0.404
BM848
0.688 0.469 0.875 0.691 5
3
4
6 0.454 0.457 0.220 0.435
TGLA153 0.725 0.813 0.675 0.730 6
4
6
6 0.436 0.299 0.497 0.431
TGLA126
0.563 0.500 0.625 0.566 2
4
2
4 0.371 0.459 0.359 0.389
TGLA122 0.313 0.406 0.225 0.309 9
7
9
9 0.815 0.734 0.811 0.813
BM1818
0.600 0.688 0.500 0.592 5
5
5
6 0.542 0.447 0.588 0.551
BM226
0.438 0.313 0.550 0.441 9
7
6
9 0.736 0.734 0.606 0.720
BMC8012 0.375 0.781 0.400 0.382 5
2
6
6 0.698 0.283 0.721 0.715
BM2515
0.875 0.571 0.725 0.816 2
3
2
2 0.195 0.453 0.319 0.255
BM6436
0.474 0.375 0.425 0.473 4
5
4
4 0.462 0.679 0.575 0.499
Mean
0.574 0.588 0.616 0.579 4.950 4.100 4.200 5.5 0.498 0.478 0.461 0.504
6. อภิปรายผลการทดลอง
เมื่อพิจารณาที่โลคัสของวัวพื้นเมืองภาคกลางในการศึกษาครั้งนี้ที่ตําแหนง BM2113 พบวามี 4 อัลลีล, ที่ตําแหนง
ETH225 มี 8 อัลลีล และที่ตําแหนง TGLA153 มี 6 อัลลีล แตกตางจากการศึกษาของมนตชัย และยุพิน (2551) ที่สุมเก็บ
ตัวอยางจากวัวพื้นเมืองทุกภาคของประเทศไทย แยกเปนภาคเหนือ 20 ตัวอยาง ภาคอีสานตอนบน 20 ตัวอยาง ภาคอีสาน
ตอนลาง 20 ตัวอยาง ภาคกลาง 20 ตัวอย าง ภาคใตตอนบน 20 ตัวอยาง และภาคใตตอนบน 8 ตัวอยาง รวมเปน 108
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ตัวอยาง ซึ่งแตละภาคก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกตางกัน โดยที่ตําแหนงโลคัส BM2113 มี 10 อัลลีล, ที่ตําแหนง
ETH225 มี 10 อัลลีล และที่ตําแหนง TGLA153 มี 9 อัลลีล จึงพบความหลากหลายของอัลลีลที่มากกวาการศึกษาในครั้งที่
ทําการศึ กษาที่ตําแหนงเดียวกันกั บ พันธุกรรมวัวลาน (เพชรบุรี, ราชบุรี และประจวบคีรี ขันธ) 76 ตัวอย าง ซึ่งศึ กษาเป น
ตัวแทนของวัวพื้นเมืองภาคกลาง แตผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาการวิเคราะหความหลากหลายพันธุกรรมของ
วัวพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ ซึ่งศึกษาเปนรายจังหวัดตัวแทนของวัวภาคภาคเหนือ (เชียงใหม, แพร, ลําพูน, ลําปางและ
พิษณุโลก รวม 38 ตั วอยาง) ของ ศุภ มิตร และคณะ (2550) พบว าที่ตําแหนงโลคัส BM2113 มี 9 อัล ลีล, ที่ตํ าแหน ง
ETH225 มี 6 อัลลีล และที่ตําแหนง TGLA153 มี 3 อัลลีล ซึ่งวัวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่
นอยกวาการศึกษาของ มนตชัย และยุพิน (2551) เชนกัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากประชากรวัวที่ใชในการศึกษาของแตละ
งานวิจัยเปนประชากรคนละกลุมกัน จึงมีโอกาสที่จะพบอัลลีลแตกตางกัน โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียอัลลีลของงานวิจัยครั้งนี้
กับงานวิจัยของมนตชัย และยุพิน (2551) และงานวิจัยของศุภมิตร และคณะ (2550) มาวิเคราะห จะเห็นไดวาอัลลีลบนโลคัส
เหลานี้มีการกระจายอยูทั่วไปในประชากรวัวทุกสายพันธุ นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากจํานวนตัวอยางสัตวที่ใชในการศึกษา
นอยกวาจึงทําใหโอกาสในการพบจํานวนอัลลีลตอตําแหนงนอยลงไปตามจํานวนสัตวที่ศึกษา
ตามมาตรฐานของ International Society of Animal Genetics. ( ISAG) การใชไมโครแซทเทลไลทไพเมอร
จํานวน 10 ตําแหนง ก็สามารถใชในการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวสัตวได (กัลยา, 2551) จากผลการทดสอบไมโค
รแซทเทลไลทไพรเมอรจํานวน 20 ตําแหนงในวัวลาน พบวามีคา PIC เฉลี่ยเทากับ 0.504 แสดงใหเห็นวาเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ที่นํามาใชใ นครั้ง นี้ สามารถบอกความแตกต างระหว างจี โ นไทป ของวัวลานอยู ในระดั บ ปานกลาง ทั้ งนี้ อาจเป นเพราะว า
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่นํามาในการทดลองนี้ไมไดสรางมาจากจีโนมิคไรบารี่ของวัวพื้นเมืองในประเทศไทยโดยตรง
แตเปนเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่พัฒนามาจากสายพั นธุวัวทั่วโลก จึงทําใหประสิทธิภาพของเครื่องหมายอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นจึงสามารถนําไพรเมอรทั้ง 20 คูที่ศึกษาในครั้งนี้ มาใชเพื่อนําใชในการศึกษาความหลายหลายทางพันธุกรรม
ของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธตอไป
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ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา
Sensory characteristics of germinated brown rice probiotic drink with low sugar
ณัฐธญาณ ศรีสุวอ* รุงทิวา วงคไพศาลฤทธิ์ และดวงฤทัย ธํารงโชติ
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
*
Srisuvor@gmail.com
บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยคือ ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษาของเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่
ทําจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา โดยนําขาวกลองหอมมะลิและขาวกลองหอมลานนาแชน้ํา บมขาวจนงอก บดพรอมกับงาขาวคั่ว
และถั่วเหลืองที่แชน้ําแลว ศึกษาการใชอินูลินทดแทนซูโครสที่ระดับรอยละ 1.85 โดยน้ําหนัก ใหความรอน กรอง ทําใหเย็น
เติม Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และประเมินผลทางประสาทสัมผัสดวย
วิธีการทดสอบความชอบ (preference test) ทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ในวันที่ 1 7 และ 14 ของการเก็บรักษา โดยใชผูทดสอบทั่วไปจํานวน 100 คน ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส
พบวา ตัวอยางที่เสริมอินลู ินบางสวนและเติมซูโครสเพียงชนิดเดียวมีคะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่น
รส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และเมื่อเก็บรักษานาน
1 7 และ 14 วัน คะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ระหวางตัวอยางทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอก
ซึ่งเปนทางเลือกสําหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากขาว โดยเติมอินูลินเปนพรีไบโอติกและสารลดน้ําตาล ทําใหผลิตภัณฑมีใยอาหาร
เพิ่มขึ้นและใหพลังงานต่ํา
คําสําคัญ: ลักษณะทางประสาทสัมผัส เครื่องดื่มโพรไบโอติก ขาวกลองงอก อินูลิน
Abstract
The purpose of the research is to evaluate on the sensory characteristics during the storage of
germinated brown rice probiotic drink with low sugar. Brown Jasmine rice and brown Hom-Lanna rice
was soaked in some water, incubated until the rice germination, mashed with roasted white sesame seeds
and soaked soybean. Sucrose replacement with Inulin was investigated at the level 1.85 % (w/w). The
samples were heated, filtered, cooled and added with Lactobacillus rhamnosus TISTR 047and kept at 4
C. The sensory characteristics were evaluated by preference test in the appearance, color, odor, flavor,
taste, texture and overall liking on the 1st, 7th and 14thday of the storage by 100 general consumers. The
sensory evaluation revealed that the samples supplemented with partially inulin and added with only
sucrose had the scores in appearance color flavor taste texture and overall liking was not significantly
different (p > 0.05). When kept for 1 7 and 14 days, the scores of appearance color flavor taste texture
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and overall liking between the two sample groups, there were no significant difference. This research is a
probiotic drink development from germinated brown rice which is an alternative way for the health drink
from rice by adding inulin as prebiotic and agent of sugar reduction. It makes the products have some fiber
increase and calories decrease.
Keywords: sensory characteristic, probiotic drink, germinated brown rice, inulin
1. บทนํา
ขาวกลองงอก (Germinated brown rice หรือ GABA-rice) เปนนวัตกรรมหนึ่งที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก
เปนขาวที่ผานกระบวนการทําใหงอกมีลักษณะเปนตุมเล็ก ๆ โดยการแชขาวเปลือกหรือขาวกลองในน้ํา บมเพาะจนเกิดรากซึ่ง
มีความยาวประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร แลวนําไปผานความรอน นึ่ง อบ ตม หรือลดความชื้น เพื่อทําใหแหง (มกษ. 40032555) มีคุณคาทางโภชนาการสูง พบสาร α-tocopherol และ γ-tocopherol ในขาวกลองงอกเทากับ 0.93-5.74 และ
0.24-3.37 ไมโครกรั ม ต อ 100 กรั ม ตามลํ าดั บ ส วนในข าวกล อ งมี 0.77-4.6 และ 0.27-2.91 ไมโครกรั ม ต อ 100 กรั ม
ตามลําดับ มี ฤทธิ์ต านอนุมู ลอิ สระ และชวยลดคอเรสเตอรอลในเลือด พบกรดแกมมาแอมิ โนบิวทิ ริกหรื อกาบา (gamma
amino butyric acid, GABA) ในขาวกลองงอก 8.9-50.5 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม สวนในขาวกลองมีเพียง 0.9-4.9 มิลลิกรัม
ตอ 100 กรัม (ภคินี อัครเวสสะพงศ และคณะ, 2556) ชวยลดความวิตกกังวล เพิ่มระบบภูมิคุมกันของรางกาย ลดความดัน
เลือด และยับยั้งการพัฒนาเซลลมะเร็ง (Patil & Khan, 2011) ปจจุบันเครื่องดื่มน้ําขาวกลองไดรับความนิยม เนื่องจากคุณคา
ทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแรจากขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้
น้ําขาวกลองยังสามารถเพิ่มสารอาหารจากวัตถุดิบแหลงอื่น ๆ ได เชน ถั่วเหลือง งา และลูกเดือย เปนตน ซึ่งเปนแหลงโปรตีน
จากพืช ที่ย อยงายเหมาะสําหรั บกลุม ผูบ ริโ ภคที่แ พน้ําตาลแลคโตส (lactose intolerant) ในนมวัว น้ํ าข าวกล องจึง เป น
ทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่ตองการบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทนนมซึ่งมีราคาสูง และยังไมพบน้ําขาวกลองงอกในทางการคา
ซึ่ง มี รายงานวาข าวกล องงอกมี สารกาบาซึ่ง เปนกรดแอมิโ นชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไม ใ ชโ ปรตี นที่ร างกายไม ส ามารถสั ง เคราะห เองได
(Karladee & Suriyong, 2012) ชวยปองกันโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และชวยในการควบคุมน้ําหนักตัว สามารถปองกันการ
ทําลายของสมอง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจํา (สุวิมล โตนวุธ, 2552) มีงานวิจัยไดรายงานการทําขาวกลองงอก
ใหไดสารกาบาปริมาณสูงสุดวาควรแชน้ํานาน 4 ชั่วโมง และบมเพาะนาน 20 ชั่วโมง สําหรับการทําเครื่องดื่มขาวกลองงอก
ผสมธัญพืชมีการศึกษาใชขาวกลองงอกขาวดอกมะลิ 105 ตอขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา ตอถั่วเหลืองแชน้ําคางคืน ตองาขาว
คั่ว ตอน้ํา เทากับ 1 : 0.5 : 0.3 : 0.3 : 20 เทาโดยน้ําหนัก และเติมน้ําตาลทรายรอยละ 5 (w/v) แตเก็บในตูเย็นไดไมเกิน 7
วัน (Wongplyachon et al., 2011) และมีรายงานการทําขาวกลองงอกและน้ําขาวกลองงอกเพื่อการจําหนาย (สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2552) แตยังไมพบงานวิจัยรายงานการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลอง
งอก และน้ําขาวกลองงอกโพรไบโอติกผสมอินูลิน ซึ่งโพรไบโอติกจะชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคภายในลําไส โดย
การสรางสารตอตานจุลินทรีย (Šuškovicet al., 2010) สวนอินูลินเปนพอลิเมอรของฟรักโทส มีสูตรโครงสราง Fm หรือ GFn
ชวยลดความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคโดยทําให เกิ ดความสมดุ ลของจุลิ นทรี ยใ นลํ าไส (Roberfroid, 2006) ใหพ ลัง งาน 1.5
กิโลแคลอรีตอกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับคารโบไฮเดรตที่ยอยไดซึ่งมีคา 3.75 กิโลแคลอรี ตอกรัม รวมทั้งเปนเสนใยอาหาร
(dietary fiber) (Roberfroid, 2007)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษาของเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่
ทําจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา เพื่อเปนแนวทางในการพั ฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากขาวกลองงอกหอมมะลิและขาว
กลองหอมลานนา ซึ่งเปนขาวที่ใหกลิ่นหอมและมีแอนโทไซยานิน ใสถวั่ เหลืองและงาขาวคั่วเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ และ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2033

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ทําใหมีกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังใชอินูลินเพื่อทดแทนซูโครส ซึ่งอินูลินถือเปนพรีไบโอติกที่ชวยสงเสริมการทํางานของจุลินทรีย
โพรไบโอติกในระบบสําไส (Mussatto & Mancilha, 2007)
2. วัตถุประสงค
ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษาเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่ทําจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัตถุดิบและเชื้อจุลินทรีย
ขาวกลองหอมมะลิ ตรามาบุญครอง ถั่วเหลื องผาซีก และงาขาว ตราไรทิพย น้ําตาลทรายขาว ตรามิต รผล จาก
ซุป เปอร มารเ กตในเขตสาทร กรุง เทพมหานคร ขาวกล องหอมล านนา (ข าวเจ าสี ดํา) จากสถาบั นวิ จัย เทคโนโลยีเ กษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดลําปาง อินูลินสายกลาง (Orafti®GR, Tienen, Belgium) มี DP อยูระหวาง
2-60 (DP เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 10) จากบริษัทดีพีโอ (ประเทศไทย) จํากัด
3.2 เชื้อจุลินทรียและอาหารเลี้ยงจุลินทรีย
Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 จากศู นยจุลินทรีย วว. สถาบันวิ จัย วิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ ห ง
ประเทศไทย อาหารเลี้ยงจุลินทรียโพรไบโอติก ไดแก Lactobacilli de Man Rogosa Sharpe broth (Lactobacilli MRS
broth) (Merck, Germany) และ Lactobacilli MRS agar (Merck, Germany)
3.3 การเตรียมกลาจุลินทรียโพรไบโอติก
เพาะเลี้ยงโพรไบโอติกสายพันธุ Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 ลงในอาหารเหลว MRS ที่ผานการฆาเชื้อ
แลว บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ชั่วโมง นําไปหมุนเหวี่ยงดวยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็ว 3,000 รอบตอ
นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที และลางเซลลดวยการหมุนเหวี่ยงดวยน้ําเกลือรอยละ 0.85 จํานวน 2 ครั้ง
และเติมน้ําเกลือรอยละ 0.85 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร สําหรับใชเปนเซลลจุลินทรียที่มีชีวิตสําหรับเติมลงในผลิตภัณฑ
3.4 การใชอินูลินทดแทนซูโครสในการผลิตน้ําขาวกลองงอกโพรไบโอติก
นําขาวกลองหอมมะลิและขาวกลองหอมลานนาที่กระเทาะเอาเปลือกออกแลว ลางน้ําใหสะอาด แชน้ําทิ้งไวนาน 4
ชั่วโมง ลางดวยน้ําสะอาดและทําใหสะเด็ดน้ํา บมเพาะไวในภาชนะนาน 6 ชั่วโมง นํามาลางน้ําใหสะอาด และบมเพาะตอใน
ภาชนะนาน 14 ชั่วโมง (ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี, 2557) จนขาวกลองงอก 0.5-1.0 มิลลิเมตร นําถั่วเหลืองผาซีกมาลางน้ําให
สะอาด และแชน้ําทิ้งไว 2 ชั่วโมง และลางน้ําอีกครั้ง คั่วงาขาวใหมีกลิ่นหอม ชั่งขาวกลองหอมมะลิงอก 280 กรัม และขาว
กลองหอมลานนางอก 120 กรัม ถั่วเหลืองที่ ผานการแชน้ําแลว 80 กรัม และงาขาวคั่ว 80 กรัม ปนพรอมน้ําตมสุก 4,000
กรัม ดวยเครื่องปนความเร็วสูงนาน 3 นาที นําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที กรองเอากาก
ออก แลวเทน้ํารอนที่เหลืออีก 1,600 กรัม เพื่อสกัดกากอีก 2 ครั้ง แบงสวนผสมออกเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 เติมน้ําตาล
ทรายหรือซูโครส 160 กรัม สวนที่ 2 เติมซูโครส 100 กรัม และอินูลิน 60 กรัม นําไปพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นทันที และเติมกลาจุลินทรีย Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 ใหมีจํานวนจุลินทรียเริ่มตน
8 log CFU ตอกรัม ผสมใหเขากันดี และแบงใสขวดพลาสติกโพลีโพรพีลีน (polypropylene) ขนาด 100 มิลลิลิตร และเก็บ
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3.5 การประเมินทางประสาทสัมผัส
ประเมินผลทางประสาทสัมผัสของน้ําขาวกลองงอกโพรไบโอติกหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใน
วันที่ 1, 7 และ 14 โดยแบงตัวอยางใสถวยทดสอบชิมปริมาตร 30 มิลลิลิตร และจัดเสริฟที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส

2034 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ประเมินความชอบของผูบริโภคทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
โดยใชแบบประเมินทางประสาทสัมผัสดวยสเกลความชอบ 7 คะแนน (7-point hedonic scale) ใชผูทดสอบทั่วไป (general
consumers) จํานวน 100 คน
3.6 การวิเคราะหทางสถิติ
วิเ คราะห ขอมู ลทางประสาทสัม ผั สของเครื่ องดื่ มโพรไบโอติกจากขาวกล องงอกโดยใช ค าเฉลี่ย และคาเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (p  0.05)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมของน้ําขาวกลองงอกโพรไบโอติ กแสดงในภาพที่ 1-7 โดยการเติมอิ นูลินร อยละ 1.85 โดยน้ํ าหนัก เพื่ อ
ทดแทนน้ําตาลซูโครส (sucrose) ในการผลิตเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติก ซึ่งอินูลินเปนคารโบไฮเดรตที่มีโครงสรางสวน
ใหญเปนพอลิเมอรของฟรักโทส (Fm) หรือมีกลูโคสเปนองคประกอบอยูบางในโครงสราง (GFn) (Roberfroid, 2006; 2007)
เปนผงสีขาว มีความหวานนอย ละลายน้ําไดปานกลาง (De Leenheer, 1996) และเปนพรีไบโอติกที่เปนเสนใยอาหารสําหรับ
รางกาย (Gibson และ Roberfroid, 2008) ใหพลังงานและรสหวานนอยกวาน้ําตาลซูโครส (Roberfroid, 2006) ผลประเมิน
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ภาพที่ 5 ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานรสชาติของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติก
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ลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ําขาวกลองงอกโพรไบโอติกในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมแสดงในภาพที่ 1-7 ตามลําดับ
ภาพที่ 1 ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกพบวา
การใชอินูลินทดแทนซูโครสในระยะเวลาการเก็บรักษา 1 7 และ 14 วัน ไมทําให คะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตัวอยางที่เสริมอินูลินทดแทนซูโครสที่เก็บรักษา 1 วัน มีตัวเลขที่เปนคะแนน
ความชอบ (5.39) มากกว าตั วอย างที่ เติ มซูโ ครสเพีย งอยางเดีย ว (5.18) อาจเนื่องจากการใช อินูลิ นเพี ยงเล็กนอยในตั วทํ า
ละลายที่เปนน้ํา เมื่อโดนความรอนจะทําใหสารละลายเกิดเจลและความคงตัวแกผลิตภัณฑ (Guardeno et al., 2013) สงผล
ใหตัวอยางมีลักษณะปรากฏที่ดี
ภาพที่ 2 ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานสีของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บ
รักษาพบวา การใชอินูลินทดแทนซูโครสไมมีความแตกตางจากการใชซูโครสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และตัวอยาง
ที่เติมอินูลินที่เก็บรักษา 1 วัน ไดรับคะแนนที่เปนตัวเลขทางดานสีมากกวา (5.64) ตัวอยางอื่น ๆ (5.00-5.39) อาจเนื่องจาก
อินูลินมีสีขาวขุน เมื่อถูกความรอนและเกิดเจลจะมีสีที่เขากันไดดีกับสีของน้ําขาวกลองงอกคือ สีเทาเขม และเมื่อเก็บรักษา
นานขึ้น อินูลินไมไดชวยใหคะแนนความชอบทางดานสีของน้ําขาวกลองงอกเพิ่มขึ้น
ลักษณะทางประสาทสัมผัส ในดานกลิ่นของเครื่องดื่ม ขาวกลองงอกโพรไบโอติ กที่ใชอินูลินทดแทนซูโครสเมื่อเก็ บ
รักษาเปนเวลานาน 1 7 และ 14 วัน (ภาพที่ 3) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) กับตัวอยางที่ใช
ซูโครสแตเพียงอยางเดียว แตเมื่อเก็บรักษานาน 7 วัน ตัวอยางที่เติมซูโครสมีคะแนนที่เปนตัวเลขแสดงความชอบทางดานกลิ่น
(4.19) นอยกวาตัวอยางที่เสริมอินูลิน (4.37) เล็กนอย อาจเนื่องจากจุลินทรียใชซูโครสซึ่งเปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่ประกอบดวย
ฟรักโทสและกลูโคสที่สามารถเปลี่ยนเปนสารใหกลิ่นที่ระเหยไดงายกวาอินูลินซึ่งมีโครงสรางโมเลกุลขนาดใหญกวา (Fm หรือ
GFn) (Roberfroid, 2006; 2007) ทําใหตัวอยางที่เติมซูโครสมีกลิ่นหมักเฉพาะมากกวา ซึ่งผูบริโภคอาจไมคุนเคยกับกลิ่นของ
ขาวหมัก แตมักคุนเคยกับกลิ่นหมักของนมเปรี้ยวมากกวา
ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานกลิ่นรสของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บ
รักษาแสดงในภาพที่ 4 ผูทดสอบชิมสามารถรับรูก ลิ่นรสโดยปุมรับรสและปุมรับกลิ่นซึ่งอยูใกลกันมาก และมีปฏิสัมพันธกันเกิด
เปนความรูสึกทางประสาทสัมผัส จากผลการประเมินทางประสาทสัมผัสไมพบความแตกตางกันของตัวอยางทั้งสองกลุมอยางมี
นัยสําคัญ (p > 0.05) ตัวอยางที่เสริมอินูลินในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา มีคะแนนตัวเลขแสดงความชอบทางดานกลิ่นรสนอย
กวาตัวอยางอื่น ๆ อาจเปนเพราะเมื่อเก็บรักษาตัวอยางไวที่อุณหภูมิต่ําเปนเวลา 7 วัน ผูทดสอบชิมสามารถรับรูถึงกลิ่นรส
ของอินูลินไดวามีกลิ่นรสเฝอนเล็กนอย
ภาพที่ 5 คะแนนความชอบทางดานรสชาติของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บรักษาพบวา
กลุมตัวอยางทั้งสองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) ตัวอยางที่เติมซูโครสและเสริมอินูลินในวันที่ 7 ของการเก็บ
รักษา มีคะแนนที่เปนตัวเลขทางดานรสชาติลดลงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับคะแนนที่เปนตัวเลขทางดานกลิ่น และกลิ่น รสใน
ระหวางการเก็บรักษา 7 วัน (ภาพที่ 3 และ 4) สาเหตุอาจเนื่องมาจากเมื่อเก็บรักษานาน 7 วัน เครื่องดื่มขาวกลองงอกผสม
น้ํานมถั่วเหลืองและงาขาวคั่วมีลักษณะทางประสาทสัมผัสทางดานรสชาติดอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ผลิตเสร็จใหม ๆ
และเมื่อเก็บตัวอยางนานขึ้นเปนเวลา 14 วัน จุลินทรียที่สรางกรดแลคติกสามารถสรางกรดที่ใหผลิตภัณฑมีรสเปรี้ยวและสราง
สารที่ใหกลิ่นรสเฉพาะของขาวหมักไดมากขึ้น ทําใหคะแนนตัวเลขทางดานกลิ่น กลิ่นรส และรสชาติของตัวอยางใกลเคียงกัน
กับเมื่อผลิตเสร็จใหม ๆ
จากผลการประเมิ นลักษณะทางประสาทสัมผัสในภาพที่ 6 พบวา ตัวอยางที่เติมซูโ ครสและเสริมอินูลิ นมีคะแนน
ความชอบไมแตกตางกันในระหวางการเก็บรักษา (p > 0.05) ในตัวอยางที่เติมซูโครสมีคะแนนที่เปนตัวเลขความชอบทางดาน
ลักษณะเนื้อสัมผัสมากกวาอินูลิน อาจเนื่องจากตัวอยางที่เติม อินูลินทําใหผลิตภัณฑมีความขนหนืดมากกวา (Rezaei et al.,
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2014) เนื่องจากอินูลินสามารถรวมตัวกับน้ําเมื่อใหความรอนทําใหเกิดเจล (Guardeno et al., 2013) และมีความหนืดเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ความหนืดของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกเสริมอินูลินยั งขึ้นอยูกับ DP ของอินูลิน อุณหภูมิและเวลาในการให
ความรอนแกผลิตภัณฑ อุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Mensink et al., 2015) และสรางกรดแลคติกของจุลินทรีย
โพรไบโอติก จากการประเมินของผูทดสอบชิมพบวา เครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกที่เติมอินูลินมีความรูสึกในปากคลาย
แปงที่มีลักษณะเปนเจลเล็กนอยทําใหผลิตภัณฑมีความขนหนืดมากกวาตัวอยางที่เติมซูโครส
จากภาพที่ 7 ผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของตัวอยางเครื่องดื่มทั้งสองกลุมในดานความชอบโดยรวม
ของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บรักษาพบวา ไมมีความแตกตางกัน (p > 0.05) ตัวอยางที่เติมซูโครส
ไดรับคะแนนที่เปนตัวเลขในดานความชอบโดยรวมของวันที่ 7 และ 14 มากกวาตัวอยางที่เสริมอินูลิน อาจเปนเพราะตัวอยาง
ที่เติมซูโครสมีคะแนนตัวเลขทางดานสี กลิ่นรส รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสสูงกวาอินูลินเล็กนอยดังที่ไดกลาวมาแลว จึงทํา
ใหคะแนนความชอบโดยรวมของตัวอยางที่เติมซูโครสมากกวา และเมื่อเก็บตัวอยางไวนาน 14 วัน พบวา คะแนนตั วเลขของ
ตัวอยางที่เติมซูโครสและอินูลินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ของการเก็บรักษา ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินทางดานกลิ่น กลิ่นรส
รสชาติของผลิตภัณฑ (ภาพที่ 3-5)
งานวิจัยนี้สามารถใชอินูลินเปนสารลดน้ําตาลได และเปนทางเลือกใหมของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอก
หอมมะลิและขาวกลองงอกหอมลานนา ใสงา ถั่วเหลือง และเสริมอินูลิน ซึ่งไมทําใหลักษณะทางประสาทสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป
ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําเปนระยะเวลานาน 14 วัน
5. บทสรุป
เครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกเสริมอินูลินทดแทนซูโครสไดรับคะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมใกลเคียงกับเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกที่เติมซูโครส
เพียงชนิดเดียวเปนสารใหความหวาน สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไวไดเปนเวลานาน 14 วัน โดยไมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัส
6. ขอเสนอแนะ
ควรวิจัยหาคุณภาพของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ําในดานอื่น ๆ ดวย เพื่อเปนเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพที่มีสมบัติเชิงหนาที่และมีลักษณะของผลิตภัณฑที่ดี
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนงบรายไดประจําป 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) รูปแบบ วิธีการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริม
การเกษตร หลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2) ผลในการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะ 3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา และ 4) ปญหา/อุปสรรค โดยศึกษากลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ นักสงเสริมการเกษตรในหลักสูตร นักสงเสริมการเกษตร
มืออาชีพ 27 คน พี่เลี้ยง 4 คน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับเขต 3 คน ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบ วิธีการพัฒนาความรู
และทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร หลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ แบงระบบการเรียนรูเปน 6 ระยะ
และเนนวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 2) ผลการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะเมื่อเปรียบเทียบผลกอน และหลังการเขา
รวมหลักสูตร พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกประเด็นของแตละดาน 3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในระดับมากที่สุด และ 4) ภารกิจงาน เปนปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคมากที่สุด
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาบุคลากร นักสงเสริมการเกษตร
Abstract
The research was aimed to study 1) Patterns and methods of knowledge and skills development
2) the results of the development 3) factors involved with the development and 4) problems, and difficulties
for the development.The study population consisted of 3 groups: 27 agricultural extensionists studying in
the professional agriculture extensionist curriculum, 4 advisers from provincial agriculture offices and 3
from division-level supervisors in Division 2.
The results showed that 1) The forms of the professional agriculture extensionist curriculum,
consist of 6 steps and focus on learning by doing 2) As for results of the curriculum, a comparison of scores
showed that all participants achieved higher scores in every category after participating. 3) The factors
involved in the development were the learning process. and 4) The problem that was a lot of work.
Keywords: patterns of human resource development, agriculture extensionist
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1. บทนํา
การพัฒ นาบุค ลากรภายในองคก รนับ วามีค วามสํา คัญ และมีค วามจําเปนอยา งมากที่จะชวยใหการปฏิบัติง าน
เปน ไปตามเปา หมายที ่ว างไว ประกอบกับ ในปจจุบ ัน สภาพสัง คมมีก ารเปลี ่ย นแปลงอยา งรวดเร็ว ทํ า ใหท ุก องคก ร
จําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหสามารถรองรับกับสถานการณที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติอยางเรง ดวน บํารุง มีนา (2552 :
18) ได ใหความหมายของการพัฒ นาบุค ลากรไววา การพัฒนาบุค ลากร หมายถึง กระบวนการ หรือกรรมวิ ธีตางๆ ที่ มุง จะ
เพิ่มพู นความรู ความชํ านาญ ประสบการณ และพัฒ นาทัศ นคติ ของผู ปฏิบัติ งานใหเปนไปในทางที่ ดี มีค วามรั บผิ ดชอบต อ
งาน ทํ าใหการปฏิบั ติ งานมี ป ระสิ ทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น และมี ผ ลทํ าให องค การพั ฒ นาเจริ ญก าวหนาขึ้ น ซึ่ง ศุ ภชั ย ยาวะประภาษ
(2548:6) อางถึงใน ภิญญดา เกิดศิลป (2552: 13) กลาววา กระบวนการ หรือกรรมวิธีที่จะพัฒนาบุคลากรตองเปนไปตาม
แนวทางและหลักการในการพัฒนา ดังนี้ คือ 1.การใหการศึกษา/เรียนรู (Education/Learning) 2.การฝกอบรม (Training)
และ 3.การพัฒนาบุคลากร (Employee Development) ซึ่งในการพัฒนาตามหลักการและแนวทางใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น อาชัญญา รัตนอุบล (2542: 14) ไดกลาวถึงหลักในการเรียนรูของคนที่เปนผูใหญที่จําเปนตองพิจารณา คือ เหตุผล
ในการเรียนรู ลักษณะ/รูปแบบการเรียนรู แนวโนมในการเรียนรู และบรรยากาศในการเรียนรู
ในปงบประมาณ 2557 กรมสงเสริมการเกษตรไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจาก ระบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน
(Training & Visit System : T&V System) มาเปนการทํางานสงเสริมการเกษตรรูปแบบ MRCF System ซึ่งเปนระบบและ
กลไกการทํ างานที่ ยึ ด พื้ นที่ เ ป นศู น ย กลางการพั ฒ นา กํ าหนดเป าหมายการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงานด ว ย
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม (กรมสงเสริมการเกษตร, 2558: 89) ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหจําเปนตอง
เรงพัฒนาความรู ความเขาใจในรูปแบบการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ ทั้งนี้การ
พัฒนาบุคลากรระหวางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางดานการสงเสริ ม
การเกษตร ก็ยังคงเปนสิ่งจําเปนเชนกัน (พันธจิตต สีเหนี่ยง, 2559:1) ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ
พั ฒ นานั กส ง เสริ ม การเกษตร ในพื้ นที่ เ ขตที่ 2 กรมส ง เสริ ม การเกษตร ซึ่ ง ได จัด ทํ าโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร หลั กสู ต ร
นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยใชหลักการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทางการจัดทํา
รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความมุงมั่น ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดไว
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร
2.2 เพื่อศึกษาผลในการพัฒนา ความรู ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของ สภาพปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริม
การเกษตร
2.4 เพื่อศึกษาสภาพปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร
3. นิยามศัพท
3.1 พื้น ที่เขตที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานั กสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุ รี
ประกอบดวย 8 จังหวัดภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
และประจวบคีรีขั นธ และ 6 ศูนยป ฏิบัติ การ ได แก ศูนยสง เสริ มและพั ฒนาอาชี พการเกษตร จั งหวั ดสุ พรรณบุรี จัง หวั ด
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สมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
3.2 นักสงเสริมการเกษตร หมายถึง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่สมัครเขารวมเรียนรูในหลักสูตร นักสงเสริม
การเกษตรมืออาชี พ จาก 5 จั งหวั ด และ 1 ศู นย ปฏิบั ติการ ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุ รี สมุท รสาคร สมุ ทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
3.3 รูป แบบการพัฒนา หมายถึง หลักการ วิธีการ กิจกรรม กระบวนการเรียนรูที่ใ ชในการพัฒนานักสงเสริ ม
การเกษตร
3.4 MRCF System หมายถึง กระบวนการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรในการเขาไปปฏิบัติงานในลักษณะ
สรางการเรียนรูและมีสวนรวมกับเกษตรกรในพื้นที่อยางมีจุดมุงเนนที่ชัดเจน ภายใตศักยภาพ ความพรอม และความตองการ
ของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชน โดยใชเครื่องมือ M R C และ F
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 34 คน ประกอบไปดวย 3 กลุม คือ
นักสงเสริมการเกษตร จํานวน 27 คน พี่เลี้ยง จํานวน 4 คน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินงานระดับเขต จํานวน 3 คน
4.2 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 2) ประเด็นการสังเกต
ในเวทีการประชุม/สัมมนา 3) การสนทนากลุม (Focus group)
4.3 การเก็บ รวบรวมขอ มูล ผู ดําเนินการวิจัย ทําหนัง สือประสานงานกับ เกษตรจั งหวัด 5 จัง หวั ดและ 1 ศูนย
ปฏิบัติการ เพื่อขอความอนุเคราะห ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารและรายงานผลการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวของ และเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม (focus group)
4.4 การวิเคราะหขอมูล การจัดทําและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาความถี่ คารอยละ ค าเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลตามเครื่องมือที่กําหนด และนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
และการจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุม (focus group) จัดหมวดหมูขอมูล นํามาสรุป
และวิเคราะหในภาพรวม
5. ผลการวิจัย
5.1 การศึกษารูปแบบ วิธีการพัฒนาความรูและทักษะนักสงเสริมการเกษตร
5.1.1 รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวา มีประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นเขามาเกี่ยวของ ดังนี้
ประเด็นที่ 1: ระบบสงเสริมการเกษตร MRCF System นับตั้งแตป พ.ศ. 2557 กรมสงเสริมการเกษตร
ไดนําระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF System มาใชแทนระบบสงเสริมการเกษตรแบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน (T&V
System) โดยระบบใหมนี้มุงเนนการมีอัตลักษณ และตัวตนของนักสงเสริมการเกษตร
ประเด็น ที่ 2: ความพร อมดานความรู ทัศนคติ ทักษะ (KAP Theory) กลาวคื อ การที่นักสงเสริ ม
การเกษตรจะมี อัต ลั กษณ แ ละตั วตนนั้ น จะต องมี ค วามพร อมใน 3 ด าน ดั ง นี้ ด า นความรู (Knowledge) ด านทั ศ นคติ
(Attitude) และดานทักษะ (Skill) จึงจะสามารถปฎิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นที่ 3: กระบวนการเรียนรู (Learning Process) การออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได โดยแบงการ
เรียนรูออกเปน 6 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1: การปรับกระบวนทัศน ระยะที่ 2: การพัฒนาตนเอง ระยะที่ 3: การสรางทีมงานและ
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เครือขาย ระยะที่ 4: การสรางระบบการทํางาน ระยะที่ 5: การปรับกระบวนการทํางานในพื้นที่ ระยะที่ 6: การบันทึกและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 4: การวิจัยในงานประจํา (R2R) เปนการเรียนรูที่จะจัดการความรูที่ไดรับจากการเรียนรูใน
การปฏิ บั ติ งาน ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี โ อกาสคิด ทดลอง ทํ าการเก็ บ และวิ เคราะห ข อมู ล สรุ ป ผล และนํ าข อมู ลที่ ไ ดม าใช
ประโยชนในการพัฒนางานตอไป ดังแสดงในภาพที่ 1
นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ

2. ความพรอมดานความรู
ทัศนคติ ทักษะ

1. ระบบสงเสริมการเกษตร
MRCF System

3. กระบวนการเรียนรู
(Learning Process)
ปรับกระบวนทัศน

สรางทีมงานและเครือขาย

พัฒนาตนเอง
ปรับกระบวนการทํางาน

สรางระบบการทํางาน

บันทึกและรายงาน

4. วิจัยในงานประจํา
ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร
5.1.2 วิธีการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวา หลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพใชวิธีการ ดังนี้
1) การเรียนรูดวยความสมัครใจและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง นักสงเสริมการเกษตรสมัครใจที่จะ
เขารวมการเรียนรู เพื่อนําผลที่ไดไปใชในชีวิตและในการปฏิบัติงาน การเรียนรูจึงมุงเนนใหคิดออกแบบ และแสวงหาความรู
ดวยตนเองตามความเหมาะสม โดยนําเปาหมายในการพัฒนาของตนเองเปนตัวตั้ ง โดยมีฝายสนับสนุนการเรียนรูจะเปนผู
เอื้ออํานวยและเชื่อมโยง ประสานงาน ใหความตองการของผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค
2) การเรียนรูแบบผสมผสาน คือ การเรียนรูระหวางคนกับงานสงเสริมการเกษตร เรียนรูระหวางตัวนัก
สงเสริมการเกษตร พี่เลี้ยง และปราชญชาวบาน/ผูรู
3) การเรียนรูรวมกันเปนกลุม เปนเครือขาย อันจะนําไปสูการรวมกลุมของคนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจ
ในการพัฒนาตนเองสูการเปนนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ การสรางฐานความรูในการปฏิบัติงานผานรูปแบบการเรียนรูที่
หลากหลาย ตลอดจนนําไปสูการสรางความเขมแข็งของกลุม และเครือขาย กอตัวเปนสังคมเครือขายการเรียนรู
4) การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการนําหลักการ ทฤษฎีตางๆ มาฝกปฏิบัติทดลองในพื้นที่จริง
เชน การจัดเวทีชุมชน การจัดเวทีการเรียนรู การถอดองคองคความรู เปนตน
5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร
พบวา วิธีการพัฒนาตางๆ มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
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มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับ มากที่สุ ด 4 ลํ าดับ ดัง นี้ การเรี ยนรู จากการปฏิบั ติ (Learning by doing) มีค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.59
การเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 การเรียนรูกับพี่เลี้ยง (Coaching) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และการศึกษาดูงาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33
5.2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ยวกั บ ผลในการพั ฒ นาความรู ทั ศ นคติ และทั ก ษะนั ก ส งเสริ ม การเกษตร
เมื่อเปรียบเทียบผลในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรตามหลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ กอน-หลังการพัฒนาใน
3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทัศนคติ และดานทักษะ พบวา ดานความรูมีการพัฒนามากที่สุด (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รายละเอียดผลในการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะนักสงเสริมการเกษตร
N=27
กอนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
ประเด็น
คาเฉลี่ย (µ)
ความหมาย
คาเฉลี่ย (µ)
ความหมาย
1.ดานความรู
2.36
นอย
4.02
มาก
2.ดานทัศนคติ
3.13
ปานกลาง
4.35
มากที่สุด
3.ดานทักษะ
2.78
ปานกลาง
4.00
มาก
5.3 ผลการวิ เ คราะหข อ มู ลเกี่ ยวกั บ ปจ จั ยที่เ กี่ ยวข อ งกั บ การพั ฒนานั กส งเสริ ม การเกษตร พบว ามี ปจจั ย ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาที่อยูในระดับมากที่สุด 2 ปจจัย และระดับมาก 2 ปจจัย โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู มีความเกี่ยวของอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รายละเอียดปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร
ปจจัย
คาเฉลี่ย (µ)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู
4.30
ปจจัยที่เกี่ยวของกับเกษตรกร บุคคลและพื้นที่เปาหมาย
4.23
ปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ
4.20
ปจจัยที่เกีย่ วของกับตัวผูเรียน
4.02

N=27
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

5.4 สภาพปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนา
5.4.1 สภาพปญหา อุปสรรค พบวาประเด็นปญหาที่อยูในระดับมากที่สุด คือ “ภารกิจงานมาก” สวนขออื่นๆ
อยูในระดับมาก (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 รายละเอียดสภาพปญหา อุปสรรคการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร
ประเด็นปญหา/อุปสรรค
ภารกิจงานมาก
มีความคิดยึดติด ไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด/การกระทํา หรือฝกทักษะใหมๆที่จําเปนตอตนเอง
ขาดโอกาสในการนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาตนเอง
ไมมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ
ไมกลาแสดงออก/ขาดความมั่นใจ
ไมมีเปาหมายในชีวิต
ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานและผูบังคับบัญชา
ขาดการนับถือตนเอง ไมเชื่อวาตนเองจะพัฒนาได

N = 27
คาเฉลี่ย (µ) ความหมาย
4.37
มากที่สุด
4.11
มาก
3.89
มาก
3.78
มาก
3.74
มาก
3.74
มาก
3.74
มาก
3.67
มาก
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5.4.2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวา นักสงเสริมการเกษตรให
ขอเสนอแนะตอการพัฒนา จํานวน 7 ดาน โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ 1) ดานตัวผูเรียน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอแนะ
สูงสุด คือ รอยละ 29.6 ตองมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง 2) ดานเนื้อหาหลักสูตร ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอแนะสูงสุด
คือ รอยละ 18.5 เนื้อหาหลักสูตรตองตรงตามความตองการของผูเรียน 3) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีผู
เสนอสูงสุด คือ รอยละ 25.9 เนนการฝกปฏิบัติจริง 4) ดานผูจัดกระบวนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอสูงสุด คือ รอยละ
18.5 ผูจัดกระบวนการเรียนรูตองมีความรูและประสาบการณ และมีความสามารถในการถ ายทอดความรู 5) ดานพี่เลี้ย ง
ขอเสนอแนะที่มีผู เสนอสู งสุด คือ รอยละ 14.8 ตองเป นบุค คลที่มีค วามรูความสามารถ เป นผูป ระสานงานที่ดี 6) ดาน
หนวยงาน ข อเสนอแนะที่ มีผู เสนอเพีย งประเด็นเดี ยวอยู ที่ ร อยละ 40.7 หน วยงานควรใหการสนับ สนุ นและส งเสริ มให
เจาหนาที่พัฒนาความรู ความสามารถเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 7) ดานนโยบาย ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอสูงสุด คือ
รอยละ 25.9 หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 การศึกษารูปแบบ วิธีการที่ใชพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร และความ
เหมาะสมของรูปแบบตางๆ
ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตที่ 2 ของกรมสงเสริมการเกษตร มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหนักสงเสริมการเกษตรเปนนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ (Smart Extension Officer) เพื่อสอดรับ
กับการที่ กรมสงเสริม การเกษตร ไดนําระบบส งเสริมการเกษตรมิติ ใหม MRCF System มาใชเป นเครื่องมือในการบริ หาร
จัดการงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยระบบนี้มุงเนนการมีอัตลักษณและตัวตนของนักสงเสริมการเกษตร (กรมสงเสริม
การเกษตร:2557) จํ าเปนจะต องพิ จารณาความพรอมด านความรู ทัศ นคติ และทักษะของนักสงเสริ มการเกษตร แล วจึ ง
ออกแบบกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และเรียนรูภายใตระบบการเรียนรู 6 ระยะ คือ (1) การปรับกระบวน
ทัศน (2) การพัฒนาตนเอง (3) การสรางทีมงานและเครือขาย (4) การสรางระบบการทํางาน (5) การปรับกระบวนการทํางาน
ในพื้นที่ (6) การบันทึกและรายงานผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ (2553:2-3) ที่กลาวถึง
ลักษณะของการจัด การเรี ยนรู ที่ มีจุด ประสงคให ผูเ รียนเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ด าน ได แก 1) ดานความรู
ความคิด 2) ดานทักษะกระบวนการ 3) ดานเจตคติ โดยใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย และจากการทีน่ ักสงเสริมการเกษตรสวน
ใหญเห็นวา การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by doing) เปนวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคลองกับประสิทธิ์
ชุม ศรี (2555:บทคั ดย อ) ศึ กษารูป แบบการพั ฒนาบุค ลากรดวยการเรีย นรูจากการปฏิ บัติ เ พื่อการประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึ กษาของสํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎรธานี เขต 2 พบวา หลัง จากนํารูป แบบดั งกลาวไปใช
บุคลากรทีท่ ําหนาที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ
ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
7.2 ผลการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักส งเสริม การเกษตรกอน-หลั ง การเขาสู
หลักสูตรนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ผลการศึกษาพบวา หลังเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ นักสงเสริม
การเกษตรมีความรู ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคาคะแนนในชวงกอนเขาสู
การพัฒนา ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากการนํารูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรที่มีรูปแบบการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
มาใช และเรียนรูภายใตระบบการเรียนรู 6 ระยะ ซึ่งเปนระบการเรียนรูที่บูรณาการเนื้อหาดานวิชาการและดานสังคม รวมถึง
ประสบการณตาง ๆ เขาไวดวยกันอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูในเชิงเนื้อหากับการฝกปฏิบัติ เรียนรูใน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตร การสรางแนวรวมภาคีเครือขายการทํางาน สรางระบบการทํางานใหเหมาะสมกับ
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บริบทพื้นที่ และเรียนรูในการสรางองคความรูใหมบนฐานการปฏิบัติ โดยใชระยะเวลาการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิด ศุภชัย ยาวะประภาษ อางถึงใน ภิญญดา เกิดศิลป (2552: 13) ที่กลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรวาการพัฒนา
บุคลากรเปนกิจกรรมที่จะตองสงเสริมใหบุคลากรทุกคน ทุกระดับมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
7.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร
ผลการศึกษาพบวา นักสงเสริมการเกษตรมีความคิด เห็นวา ปจจัยที่เกี่ ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู
เป นป จจั ยที่ เกี่ ยวของในระดั บมากที่สุ ด นักสง เสริม การเกษตรจัด วาเป นวั ยผู ใหญ ซึ่ง มีค วามต องการเรีย นรู ในสิ่ง ที่ต นเอง
อยากจะเรียน อาจจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเพื่อการแกปญหา หรือการหาแนวคิดใหมๆ เพราะฉะนั้นการจัด
กระบวนการเรีย นรู ที่เหมาะสมจึ งจําเป นที่ จะต องให ความสํ าคั ญกั บปจจัย ที่เ กี่ยวของต างๆ อาทิ เช น วิ ทยากร/ผู รู เนื้ อหา
กิจกรรม พี่เลี้ยง ระยะเวลา สื่อที่ใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูและสามารถนําสิ่งที่ไดไปใชประโยชนใหบรรลุผลที่ตั้ง
ไว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สิรินภา กิจเกิ้อกูล (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครู
ตามแนวปฏิรูป ประสบการณ จากวิ ทยานิพ นธ พุท ธศักราช 2543-2551 พบวา ปจจัยที่สง เสริม ใหกระบวนการดําเนินงาน
พัฒนาครูประสบความสําเร็จ คือ ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาครู ความตองการที่จะพัฒนาตนเองของครู การสนับสนุ น
จากผูบริหาร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร และรวมทั้งความรวมมือระหวางครู ผูบริหาร วิทยากร และผูวิจัย
7.4 สภาพปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร
จากผลการศึ กษา พบว า ป ญ หาอุ ป สรรคในการพั ฒ นานั กส ง เสริ ม การเกษตรในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
ที่สุด ไดแก ภารกิจงานมาก ซึ่ งหากพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ หลักของนักสงเสริมการเกษตร คือ มีหนาที่ในการสงเสริมให
เกษตรกรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและปญหาทางดานการผลิตการเกษตร และนําความรูนั้นๆไป
ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/คุณภาพผลผลิตกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองได แตในปจจุบันนักสงเสริมการเกษตร
มีภารกิจงานที่มิใชภารกิจงานหลักเขามาแทรกแซง อาทิเชน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ
ตางๆเหล านี้ จึ งสง ผลกระทบใหนักสง เสริม การเกษตรขาดโอกาสในการพั ฒนาตนเอง รวมถึ งการขาดการสนับ สนุ น/ขาด
กําลังใจจากเพื่อนรวมงาน มองไม เห็นโอกาสและความก าวหน าในตํ าแหน งงาน ผูจัด การฝ กอบรม/ผูรั บผิดชอบการพัฒนา
บุคลากร ไมมีมนุษยสัมพันธและไมตั้งใจจริง ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยของ สิรินภา กิจเกื้อกูล (2553: 47) ที่ทําการศึกษาการ
สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป: ประสบการณจากวิทยานิพนธ พุทธศักราช 2543-2551 พบวา สาเหตุหนึ่งที่
ทําให กระบวนการพัฒนาครู ไมประสบความสําเร็จนั้น มาจากการมองขามภูมิ หลัง ของครู ไมวาจะเปนความเชื่อ ความคิ ด
ประสบการณที่ครูมีอยูแตเดิม รวมทั้งการละเลยการเสริมพลังหรือกําลังใจใหกับครู ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร และขาด
การวางแผนการพัฒนาครูอยางตอเนื่องเปนระบบ จนเปนเหตุใหครูไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง และไมส ามารถ
จัดการเรียนรูตามแนวปฏิบัติไดในที่สุด
ขอเสนอแนะที่ นักสง เสริ มการเกษตรได เสนอแนะตอการพัฒ นานักส งเสริ มการเกษตรนั้ น ในดานตัวผูเ รีย น
จําเปนที่ จะต องมี ค วามมุ งมั่ นตั้ งใจในการพั ฒ นาตนเอง เนื่ องจากระบบส ง เสริ ม การเกษตรมิ ติ ใหม MRCF ไดกําหนดให
นักสงเสริมการเกษตรมีบทบาทเปน ผูจัดการการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งตองทําหนาที่เปนแกนหลักในการประสานงานและเชื่อมโยง
กับหนวยงานทั้งหมดที่เกี่ยวของใหเขามาทํางานในพื้นที่ จึงตองมีความสามารถในการวิเคราะหวางแผน บูรณาการงาน และ
ทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในทุกภาคสวน และปรับปรุงตนเองใหมีความรู ทันสมัย ทันเหตุการณอยูเสมอ หาก
นักสงเสริมการเกษตรขาดความมุงมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเอง ก็คงจะไมสามารถปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ให
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลได ดานเนื้ อหาหลั กสู ต รต องตรงตามความต องการของผู เ รี ย น เนื่ องจากนั กส ง เสริ ม
การเกษตรสวนใหญอยูในวัย ผูใหญ ซึ่ง อาชั ญญา รั ตนอุบล (2542: 14) ได กลาวถึ งหลักในการเรีย นรูข องผูใหญวา ผู ใหญจะ
เรี ย นรู ตามความต องการที่ จะเรีย น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากความสนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เกี่ ย วกับ การปฏิบั ติ ง านของตน อาจเพื่ อ
แกปญหา หรือหาแนวคิดใหมๆ ดานการจั ดกระบวนการเรียนรู ตองมุงเนนที่การฝ กปฏิบัติจริ ง เพราะไมไดเปนการเรียนรู
เฉพาะในสวนแนวคิด ทฤษฎีอยางเดียว แตยังเปนการนําประเด็นปญหา หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานมาเขาสู
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กระบวนการคิด วิเคราะห และแกปญหานั้นดวย ซึ่งจะทําใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรูความเขาใจในเรื่ องนั้นๆ มากกวา
ในตํารา หรือจากผูสอนเพียงดานเดียว ดานผูจัดกระบวนการเรียนรู ควรมีความรูและประสบการณในดานการพัฒนาบุคลากร
หนวยงานควรใหการสนับสนุ นและสงเสริ มให นักสงเสริมการเกษตรพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อนําไปปรับใช กับการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง
และตอเนื่องทั้งในเรื่องกิจกรรมและงบประมาณ ทั้งนี้ การพัฒนาความรูความสามารถ องคกรควรมีการสงเสริมการเพิ่มทักษะ
ความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในทุกระดับ เพื่อสรางใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเปนผูใฝ
รูอยูเสมอ ซึ่งการที่บุคคลดังกลาวมีความรูเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถทําให การปฏิบัติงานในภารกิจและบทบาทหนาที่ทําได ดี
ยิ่งขึ้น สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย (ศรัณยา ชูรัตน, 2556: 58)
8. ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิจัย เรื่ อง รูป แบบการพั ฒนานั กสง เสริม การเกษตรในพื้นที่เ ขตที่ 2 ของกรมสง เสริมการเกษตร
สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบและวิธีการพัฒนาความรูและทักษะของ
นักสงเสริมการเกษตร เพื่อใหสอดรับกับการดําเนินนโยบายเชิงรุกแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร
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การคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืชที่มีคณ
ุ สมบัติยอยสลายไกลโฟเสท
Screening and Characterization of Plant Growth Promoting
Rhizobacteria for Glyphosate Degradation
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ไกลโฟเสท (glyphosate) เปนสารกําจัดวัชพืชที่เกษตรกรไทยนิยมใช แตกอใหเกิดปญหาตกคางในดิน และเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยอยสลายทางชีวภาพของสารไกลโฟเสทโดยแบคทีเรียสงเสริม
การเจริญของพืชหรือพีจีพีอาร (plant growth promoting rhizobacteria: PGPR) จํานวน 62 ไอโซเลท ในขั้นแรกไดทํา
การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุที่สามารถเจริญในอาหาร MS (mineral salt) ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร
เปนแหลงคารบอน ผลการทดลองพบวา ไอโซเลท RB5-3-3, MaH02-3, SoB02-3, KlD02-6 และ MuH01-4 สามารถเจริญ
ไดดีที่สุด จึงคัดเลือกแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท มาทดสอบลักษณะการเจริญ (growth curve) ในอาหารเหลว ผลการศึกษาพบวา
ไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 สามารถเจริญในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสทไดดีที่สุด ในชวง 48 ชั่วโมงแรก ผลการทดสอบ
ลักษณะเบื้องตนทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีทําใหสามารถจัดจําแนกจีนัสของแบคทีเรียไดเป น Acetobacter sp. RB5-3-3
และ Bacillus sp. MuH01-4 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การยอยสลายทางชีวภาพ ไกลโฟเสท แบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืช
Abstract
Glyphosate is the most commonly used herbicide in Thailand which cause of residual soil and harmful
to organisms. This research aimed to study the biodegradation efficiency of the herbicide glyphosate by
62 isolates of plant growth promoting rhizobacteria. At first, these PGPR strains were screened for their
activities to grow in glyphosate-containing Mineral Salt (MS) medium, which adding glyphosate as sole
carbon source at the concentration of 0.5 g/L. The results demonstrated that RB5-3-3, MaH02-3, SoB02-3,
KlD02-6 and MuH01-4 showed a good growth. Therefore, these 5 isolates were selected for the growth
curve experiment in MS broth. The result found that isolates RB5-3-5 and MuH01-4 grew well in the first
48 hours.The results of basic morphology and biochemical tests showed that this two strains were
Acetobacter sp. RB5-3-3 and Bacillus sp. MuH01-4, respectively.
Keywords: biodegradation, glyphosate, plant growth promoting rhizobacteria
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1. บทนํา
ไกลโฟเสท (glyphosate) เปนสารกําจัดวัชพืชที่เกษตรกรนิยมใชมากที่สุด เนื่องจากสามารถกําจัดวัชพืชไดหลาย
ชนิดทั้งใบแคบและใบกวาง ใชไดสะดวก รวดเร็ว และมี ตนทุ นการใชง านต่ํา โดยมีป ริมาณการนําเขาสูงสุ ดเปนอั นดับหนึ่ ง
ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2559 (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2560) แตการใชงานอยางไมระมัดระวัง หรือการรับประทาน
พืชผลทางการเกษตรที่ปนเปอนสารชนิดนี้ จะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพทั้งของเกษตรกรและผูบริ โภค เนื่องจากไกลโฟเสท
เปนอันตรายตอเซลลสืบพันธุและการพัฒนาของตัวออน (ภัทราพร เทียมเกา, 2557) นอกจากนี้การใชสารกําจัดวัชพืชชนิดนี้
ในปริมาณมากทําใหเกิดการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม เนื่องจากไกลโฟเสทสามารถดูดยึดกับอนุภาคของดินเหนียวไดดี ทําใหเกิด
การตกค า งในดิ น ดั ง นั้ น เพื่ อลดป ญ หาการตกค างของสารกํ าจั ด วั ช พื ช ในดิ น จึ ง มี ก ารนํ าวิ ธีก ารย อ ยสลายทางชี ว ภาพ
(biodegradation) ซึ่งเปนการใชจุลินทรียเพื่อยอยสลายหรือเปลี่ยนรูปสารมลพิษจากรูปที่เปนพิษใหมีความเปนพิษนอยลง
หรือหมดไป เพื่อลดผลกระทบตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม (อลิสา วังใน, 2553)
การใชจุลินทรียในกลุมพีจีพีอารสําหรับยอยสลายไกลโฟเสท เปนแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดปญหาการ
ตกคางของสารในสิ่งแวดลอมได การยอยสลายทางชีวภาพของสารพิษเกิดจากกิจกรรมจุลินทรียในดินโดยการดึงคารบอนหรือ
ธาตุ ที่เ ปนประโยชนต อการเจริญ ของจุ ลินทรี ย ออกจากโครงสรางของสาร จึง มีผ ลลดความเปนพิษของสาร เช นเดีย วกั บ
แบคทีเ รีย พีจีพีอาร ที่อยูบ ริเ วณรอบรากพืช ซึ่ง ได รับ สารไกลโฟเสทที่ เกษตรกรฉี ดพ นอยางต อเนื่อง จึง สามารถปรั บระบบ
เมแทบอลิซึมของเซลลใหสามารถทนตอสภาวะที่มีสารกําจัดวัชพืชและสามารถยอยสลายสารพิษได (Luna et al., 2015)
Yu et al. (2015) รายงานผลการศึ กษาการยอยสลายทางชีวภาพของสารกําจัดวัช พืชไกลโฟเสทในหองปฏิ บัติการโดย
Bacillus subtilis สายพันธุ BS-15 ที่สามารถยอยสลายสารไกลโฟเสทได 66.97% ภายหลังการเพาะลี้ยงเปนเวลา 96 ชั่วโมง
ในอาหาร MS1 ที่เติมไกลโฟเสท 10 กรัมตอลิตร สอดคลองกับรายงานที่วาจุลินทรียในดินโดยเฉพาะ แบคทีเรีย รา มีบทบาท
สําคัญในการยอยสลายสารเคมีทางการเกษตร (Beulke et al., 2004) และมีรายงานวาแบคทีเรียหลายจีนัสในดินสามารถ
ยอยสลายสารไกลโฟเสทได เชน Bacillus subtilis, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens
(Abubacker et al., 2016), Escherichia sp., Azotobactor sp., Alcaligenes sp. และ Acetobacter sp. (Moneke et
al., 2010) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืชที่มีคุณสมบัตใิ นการยอยสลายสาร
ไกลโฟเสท ซึ่งอาจสามารถนําผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปประยุกตเพื่อใชในการฟนฟูและบําบัดสภาพดินที่มีการปนเปอนของสาร
กําจัดวัชพืช เพื่อลดความเปนพิษและอันตรายที่อาจจะสงผลตอสิ่งมีชีวิตตอไปได
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารที่สามารถเจริญบนอาหารแข็งที่เติมไกลโฟเสท
การเตรียมหัวเชื้อทําโดยขีดโคโลนีเดี่ยวของแตละไอโซเลทที่เจริญบนอาหารแข็ง Luria Bertani (LB) ที่มีความ
เขมขน 30% (w/v) ซึ่งการเพาะเลี้ยงแบคทีเรี ยยอยสลายสารกําจัดวัชพืชโดยใชสารอาหารที่ไมครบสมบูรณจะชวยรั กษา
คุณสมบัติในการยอยสลายสารทดสอบของเชื้อ บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง
งานวิจัยขั้นแรกเปนการทดสอบความสามารถในการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอาร จํานวน 62 ไอโซเลท ที่ถูกเก็ บ
รักษาไวเปนเชื้อใชงาน (stock culture) ซึ่งเปนแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากดินสวนผลไมจังหวัดจันทบุรี 53 ไอโซเลท และจาก
ดินในปาอนุรักษพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 9 ไอโซเลท ในอาหารที่เติมไกลโฟเสทเปนแหลงคารบอนหลัก
โดยขีดเชื้อบนผิวหนาอาหารแข็ง MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง
สังเกตผลการเจริญของแบคทีเรียแตละไอโซเลท
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2.2 การทดสอบการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท
การทดสอบในขั้นนีท้ ําตามวิธีของ Sharifi et al. (2015) โดยการเขี่ยโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียที่ผานการเพาะเลี้ยง
24 ชั่วโมง จากการคั ด เลื อกในขอ 2.1 ลงในขวดแก วขนาดเล็ กที่บ รรจุ อาหารเหลว MS ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิต ร ที่ เ ติ ม
ไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิต ร เปนแหลงคารบอน นําไปบมเขยาที่ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที อุณหภูมิ 28
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นวัดการเจริญของเชื้อ ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดการดูดกลืน
แสง (spectrophotometer) (Mecasy, Optizen POP)
2.3 การทดสอบลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท
การทดสอบลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือกจากขอ 2.1 และ 2.2 ในอาหารเหลวที่ เติม
ไกลโฟเสทเปนแหลงคารบอน ทําโดยเตรียมสารแขวนลอยเซลลแบคทีเรียในสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.85% ใหมีความขุน
เท ากั บ 0.5 McFarland standards ถายเชื้ อที่ ป รับ ความขุ นแล วลงในอาหารเหลว MS ปริม าตร 90 มิ ล ลิลิ ตร ที่เ ติ ม
ไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน จากนั้นนําไปเขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 168 ชั่ วโมง เก็บ ตัวอย างทุก 12 ชั่วโมง เพื่ อวัดค าการเจริญที่ ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดการ
ดูดกลืนแสง (Mecasy, Optizen POP)
2.4 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกในระดับสกุลของแบคทีเรียพีจีพีอารที่คัดเลือก
ศึกษาลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือกจากขอ 2.3 โดยการศึกษา การสรางรงควัตถุ รูป ราง
โคโลนี ลักษณะขอบโคโลนี ลักษณะการยกตัวของผิวโคโลนี จากนั้นศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลลแบคทีเรีย ไดแก ชนิดแกรม
และรูปรางเซลลแบคทีเรีย จากนั้นทดสอบเพื่อจัดจําแนกแบคทีเรียในระดับสกุลโดยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี นําผลที่
ได ม าวิ เ คราะห เ พื่ อระบุ จีนั ส ของแบคที เ รี ย แต ล ะไอโซเลท โดยเที ย บผลกั บ ข อมู ล ในหนั ง สื อ Bergey’s Manual of
Determinative Bacteriology Ninth Edition (1994)
2.5 การวิเคราะหทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารที่สามารถเจริญบนอาหารแข็งที่เติมไกลโฟเสท
จากการทดสอบความสามารถของแบคทีเ รี ย พี จีพี อาร ทั้ง 62 ไอโซเลท ในการเจริ ญ บนผิวหน าอาหารแข็ ง MS
ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร พบวาจาก 62 ไอโซเลท มีเพียง 29 ไอโซเลท ที่สามารถเจริญไดบนผิวหน า
อาหารทดสอบ และมี 3 ไอโซเลท ไดแก MaH02-3, SoB02-3 และ RB5-3-3 ที่สามารถเจริญไดดีบนอาหารแข็ง MS ที่เติม
ไกลโฟเสท โดยมีลักษณะการเจริญของโคโลนีปรากฏชัดเจนตามแนวขีดบนผิวหนาอาหาร
3.2 ผลการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท
จากการนําแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 29 ไอโซเลท ซึ่งสามารถเจริญไดบนอาหารแข็งที่เติมสารกําจัดวัชพืชทดสอบที่ได
จากการคัดเลือกในขอ 3.1 มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร บมที่อุณหภูมิ 28
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียแตละไอโซเลทมีความสามารถในการเจริญในอาหารเหลวไดแตกตางกัน
โดยมีคา OD660 อยูในชวง 0.003 – 0.071 ซึ่งไอโซเลท KlD02-6 และ MuH01-4 สามารถเจริญไดดีที่สุดในสภาวะดังกลาว
โดยมีคา OD660 เทากับ 0.071 ± 0.000 และ 0.049 ± 0.015 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การเจริญของแบคทีเรียทั้ง 29 ไอโซเลท ในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร
3.3 ผลการทดสอบลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท
จากการนําแบคทีเ รีย พีจีพีอารทั้ ง 5 ไอโซเลท ซึ่งสามารถเจริญ ไดดี ในอาหาร MS ที่เติ มไกลโฟเสท มาทดสอบ
ลักษณะการเจริญโดยการเลี้ยงเชื้อเปนระยะเวลา 168 ชั่วโมง ในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอ
ลิตร ผลการทดลองพบวา ทั้ง 5 ไอโซเลท มีลักษณะการเจริญที่แตกตางกัน ซึ่งไอโซเลท RB5-3-3 มีการเจริญไดดีที่สุด โดยมี
คา OD660 เพิ่มจาก 0.005 ในชั่วโมงที่ 0 เปน 0.028 ในชั่วโมงที่ 48 หลังจากนั้นแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
จนถึงชั่วโมงที่ 168 โดยมีคา OD660 เทากับ 0.037 แบคทีเรียไอโซเลทที่มีการเจริญดีเปนลําดับถัดมาคือ MuH01-4 ซึ่งมีคา
OD660 เริ่ ม ต น เท า กั บ 0.002 และมี ก ารเจริ ญ เพิ่ ม ขึ้ นอย า งต อ เนื่ องโดยมี ค า OD660 เท า กั บ 0.029 ในชั่ วโมงที่ 168
สวนไอโซเลท MaH02-3, SoB02-3 และ KlD02-6 มี ค าการเจริญ น อยมาก โดยมี คา OD660 อยู ใ นช วง 0.014 - 0.016
ภายหลังการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเปนเวลา 48 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือก เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS
ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนเวลา 168 ชั่วโมง
3.4 ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกในระดับสกุลของแบคทีเรียไอโซเลทที่คัดเลือก
3.4.1 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คดั เลือก
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง LB
บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่ วโมง พบวาทั้ง 2 ไอโซเลท มี การเจริญ โดยมีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกัน โดย RB5-3-3
มีโคโลนีสีครีม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 - 2 มิลลิเมตร ทึบแสง รูปรางกลม ผิวและขอบโคโลนีเรียบไมมีรอยหยัก ยกตัวสูงขึ้น
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จากผิวหนาอาหารเล็กนอย สวน MuH01-4 มีลักษณะโคโลนีสีครีม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 - 4 มิลลิเมตร ทึบแสง รูปราง
โคโลนีไมแนนอน ขอบโคโลนีเปนคลื่นโคงหรือเวาเล็กนอย แบนไปตามผิวหนาอาหาร แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีแบคททีเรีย
รหัส

ลักษณะโคโลนี

RB5-3-3

โคโลนีมีสีครีม ทึบแสง รูปรางกลม
ผิวและขอบเรียบ

MuH01-4

โคโลนีมีสีครีม ทึบแสง
รูปรางไมแนนอน
ขอบหยักเล็กนอย

ภาพโคโลนี

3.4.2 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลลแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือก
จากการศึ กษาลั กษณะสั ณฐานวิ ท ยาของแบคที เ รี ย ย อยสลายไกลโฟเสทที่ คั ด เลือกภายใต กล องจุล ทรรศน
กําลัง ขยาย 1,000 เท า เพื่ อสั ง เกตรู ปร างและการติด สีแ กรมของเซลลแ บคทีเ รีย พบว าทั้ ง 2 ไอโซเลท มี ลักษณะเซลล ที่
แตกตางกั น โดย RB5-3-3 จัด อยู ในกลุ มแบคทีเ รีย แกรมลบ มีลั กษณะเซลล แบบ coccobacilli ส วนไอโซเลท MuH01-4
จัดอยูในกลุมแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะเซลลแบบ rod แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลลแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทที่คัดเลือกภายใตกลองจุลทรรศน
รหัสไอโซเลท
ชนิดแกรม
ลักษณะเซลล
ภาพลักษณะเซลล
RB5-3-3

แกรมลบ

coccobacilli

MuH01-4

แกรมบวก

rod

3.4.3 ผลการจัดจําแนกชนิดในระดับสกุลของแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทไอโซเลทที่คัดเลือก
ผลการจัดจําแนกแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทไอโซเลทที่คัดเลือกโดยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พบวา
แบคที เ รีย ทั้ง สองไอโซเลทใหผ ลการทดสอบที่ แ ตกต างกัน โดยไอโซเลท RB5-3-3 สามารถใชซิเตรทเปนแหล งคารบ อน
ใหผลบวกตอการสร างเอนไซมคะตะเลส และสามารถใช กลูโคสเปนแหลงคารบอนได สวนไอโซเลท MuH01-4 มีการสราง
เอนโดสปอร ใหผลบวกตอการทดสอบออกซิเดสและคะตะเลส สามารถใชน้ําตาลกลูโคส ซูโ ครส และแล็กโทสเป นแหล ง
คารบอนได จากขอมู ลดังกลาวทําให สามารถจัดจําแนกแบคที เรียไดเปน Acetobacter sp. RB5-3-3 และ Bacillus sp.
MuH01-4 ตามลําดับ แสดงผลทดสอบทางชีวเคมีในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4
ผลการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี*
การทดสอบ
RB5-3-3
MuH01-4
Endospore stain
negative (-ve)
positive (+ve)
Indole test
negative (-ve)
negative (-ve)
Urease test
negative (-ve)
negative (-ve)
Citrate utilization test
positive (+ve)
negative (-ve)
Nitrate reduction test
negative (-ve)
positive (+ve)
Catalase test
positive (+ve)
positive (+ve)
Oxidase test
negative (-ve)
positive (+ve)
Methyl red test (MR)
negative (-ve)
positive (+ve)
Voges – Prokauer test (VP)
negative (-ve)
negative (-ve)
Motility test
negative (-ve)
positive (+ve)
Hydrogen sulfide test
K/A
A/A
Carbohydrate fermentation
- Glucose fermentation
positive (+ve), A
positive (+ve), A
- Sucrose fermentation
negative (-ve)
positive (+ve), A
- Lactose fermentation
negative (-ve)
positive (+ve), A
Carbohydrate metabolism (O/F) test
fermentation
non-oxidative
Genus
Acetobacter sp.
Bacillus sp.
* หมายเหตุ ผลการทดสอบของแบคทีเรียที่ คัดเลือก: positive (+ve) เกิดปฏิกิริยา, negative (-ve) ไมเกิดปฏิกิริยา,
K/A เกิดการหมักน้ําตาลเพียงชนิดเดียว คือ กลูโคส, A/A แบคทีเรียสามารถใชน้ําตาลไดตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป, A เกิดการสราง
กรด
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในงานวิ จัย นี้ ได ร ายงานผลการคัด เลือกแบคที เรี ย พีจีพี อาร ยอยสลายไกลโฟเสท โดยใชอาหารแข็ ง MS ที่ เ ติ ม
ไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน อาหารชนิดนี้จัดอยูในกลุมที่มีสารอาหารปริมาณนอย (minimal
medium) ที่ไมเติ มแหลง คารบอน เพื่อให สามารถคัดแยกไดเฉพาะแบคที เรียไอโซเลทที่เ จริญโดยใชไกลโฟเสทเปนแหล ง
คาร บ อนหลั ก (Onbasil and Aslim, 2009) ซึ่ ง จั ด เปนการคั ด เลื อกเบื้ องต นเชิ ง คุ ณภาพก อนที่ จะศึกษาในขั้ นต อไป
การใช จุลิ นทรี ย ใ นกลุ ม พี จีพี อาร สํ าหรั บ ย อยสลายไกลโฟเสท จั ด เป นแนวทางหนึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดป ญ หา
การตกคางของไกลโฟเสทในสิ่งแวดลอม โดยการยอยสลายทางชีวภาพของสารพิษเกิดจากกิจกรรมจุลินทรียในดินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแบคทีเรียที่มีระบบเอนไซมและวิถีเมแทบอลิซึมที่หลากหลาย เอนไซมจากจุลินทรียจะไปทําใหเกิดการดึงคารบอนหรือ
ธาตุที่ เปนประโยชนตอการเจริญ ของจุลินทรีย ออกจากโครงสราง จึ งมีผ ลลดความเป นพิษของสาร เชนเดีย วกับ แบคทีเรี ย
พีจีพีอารที่อยูบริเวณรอบรากพืชซึ่งไดรับสารไกลโฟเสทที่เกษตรกรฉีดพนอยางตอเนื่อง จึงสามารถปรับระบบเมแทบอลิซึมของ
เซลลใหสามารถทนตอสภาวะที่มีสารกําจัดวัชพืชและสามารถยอยสลายสารพิษได (Luna et al., 2015) Myresiotis et al.
(2012) รายงานการย อยสลายทางชี วภาพของสารกํ าจั ด วั ช พื ช โดย Bacillus subtilis FZB24 ซึ่ ง สามารถย อยสลาย
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metribuzin และ napropamide ไดในชวง 14-18 และ 9-11 % ตามลําดับ และมีรายงานวาแบคทีเรียหลายจีนัสในดิ น
สามารถยอยสลายสารไกลโฟเสทได เชน Bacillus subtilis, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Pseudomonas
fluorescens (Abubacker et al., 2016), Escherichia sp., Azotobactor sp., Alcaligenes sp. และ Acetobacter sp.
(Moneke et al., 2010) โดยไกลโฟเสทจะถูกใชเปนแหลงคารบอน ฟอสฟอรัส หรือไนโตรเจนสําหรับการเจริญและการสราง
พลังงานของแบคทีเรีย
งานวิจัยในขั้นตอมาไดนําแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 29 ไอโซเลท ที่ไดจากการคัดเลือกบนอาหารแข็ง มาเพาะเลี้ยงใน
อาหารเหลว MS ที่ เติ ม ไกลโฟเสทความเขม ข น 0.5 กรั ม ต อลิ ต ร เป นแหล ง คาร บ อน พบว าแบคที เ รีย แต ละไอโซเลทมี
ความสามารถในการเจริญในอาหารเหลวไดแตกตางกัน โดยมีคา OD660 อยูในชวง 0.003–0.071 ซึ่งใกลเคียงกับคาการเจริญ
ของแบคทีเรีย Seratia marscecens และ Enterobacter cloacae ที่มีคา OD625 ต่ํากวา 0.05 เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่
เติมไกลโฟเสท ความเขมขน 1 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน เปนเวลา 24 ชั่วโมง (Benslama and Boulahrouf, 2013)
จากงานวิจัยนี้ พบวา จากแบคทีเรีย พีจีพีอาร 29 ไอโซเลท มี เพียง 2 ไอโซเลท ที่สามารถเจริ ญไดดีใ นอาหารเหลวทดสอบ
ไดแก ไอโซเลท KlD02-6 และ MuH01-4 โดยมีคา OD660 เทากับ 0.071 และ 0.049 ตามลําดับ ซึ่งผลการเจริญของทั้ง 2
ไอโซเลท ในอาหารเหลวไมสอดคลองกับผลการเจริญบนอาหารแข็ง โดยทั้งสองไอโซเลทดังกลาวมีลักษณะการเจริญของโคโลนี
ไมสม่ําเสมอตามแนวขี ดเชื้อ อยางไรก็ตามการสัง เกตลักษณะการเจริญ ของโคโลนีดวยตาเปลามีความแมนยํานอยกวาการ
วิเคราะหดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร สวนไอโซเลท MaH02-3, SoB02-3 และ RB5-3-3 ที่สามารถเจริญไดดีบนอาหารแข็ง
แตกลับไมสามารถเจริญไดดีที่สุดในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสท อาจเกิดจากการตายของเซลลแบคทีเรียในอาหารเหลวที่
สั ม ผั ส โดยตรงกั บ ไกลโฟเสทซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ล ะลายน้ํ า จึ ง อาจมี ผ ลทํ า ให เ ซลล แ บคที เ รี ย ถู ก ทํ า ลายเนื่ อ งจากพิ ษ ของ
ไกลโฟเสทไดมากกวาการเพาะเลี้ยงบนผิวหนาอาหารแข็ง ซึ่งเซลลแบคทีเรียอาจไมไดสัมผัสกับไกลโฟเสทโดยตรง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Monica et al. (2016) ที่ไดรายงานวา การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Pseudomonas putida, Acinetobacter
sp. และ Arthrobacter sp. บนอาหารแข็ง MS ที่เติมสารกําจัดศัตรูพืชปริมาณ 50 มิลลิกรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงกวาการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว ซึ่งอาจเปนไปไดวา ผลผลิตที่เกิดจากการยอยสลายสารกําจัดศัตรูพืช
มีความเปนพิษ ดังนั้นเมื่อแบคทีเรียเจริญในอาหารเหลว จึงสัมผัสกับผลผลิตนี้ไดโดยตรง สงผลใหเกิดการลดลงของจํานวน
แบคทีเรีย
จากการศึกษากราฟการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 5 ไอโซเลท ในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสท 0.5 กรัม
ตอลิตร เปนระยะเวลา 168 ชั่วโมง ผลการทดลองพบวาแตละไอโซเลทที่คัดเลือกมีลักษณะการเจริญแตกตางกัน โดยไอโซเลท
RB5-3-3 และ MuH01-4 มีการเจริ ญ ได ดี โดยชั่วโมงที่ 0 ถึ ง ชั่ วโมงที่ 48 โดยมีค า OD660 อยู ในช วง 0.005–0.037 ซึ่ ง
ใกลเคียงกับคาที่รายงานโดย Moneke et al. (2010) ที่พบวา Acetobacter sp. และ Pseodomonas fluorescens ที่
เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 7.2 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนแหลงคารบอน เปนเวลา 120 ชั่วโมง มี
การเจริญของแบคทีเรียอยูในชวง OD660 เทากับ 0.000–0.025 งานวิจัยในขั้นสุดทายเปนการศึกษาเพื่อจัดจําแนกชนิดของ
แบคทีเรียพีจีพีอารยอยสลายไกลโฟเสทไอโซเลทที่คัดเลือก โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและผลการทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมี พบวา ไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 ถูกจัดในสกุล Acetobacter และ Bacillus ตามลําดับ สอดคลองกับ
งานวิ จัยของ Moneke et al. (2010) ที่ร ายงานวา Acetobacter sp. มีความสามารถในการยอยสลายไกลโฟเสทได
นอกจากนี้ Fan et al. (2012) และ Abubacker et al. (2016) รายงานวา Bacillus spp. มีความสามารถในการยอยสลาย
ไกลโฟเสทได ซึ่ง Bacillus cereus CB4 สามารถผลิตเอนไซม C-P lyase ออกมายอยโครงสรางของไกลโฟเสท และ Bacillus
subtulis (NCBT-008) สามารถทําให เกิ ดการลดลงของปริม าณไกลโฟเสทความเข มข น 0.5 กรัม ตอลิต ร ภายหลัง การ
เพาะเลี้ยง 48 ชั่วโมง จากการทดสอบดวยเทคนิค Thin Layer Chromatography
โดยสรุป งานวิจัยนี้สามารถคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารที่มีความสามารถในการยอยสลายไกลโฟเสทได 2 ไอโซเลท
คือ RB5-3-3 และ MuH01-4 ซึ่ งสามารถเจริ ญไดดี ในอาหารที่ เ ติม ไกลโฟเสทเป นแหล งคาร บอน ซึ่ง ควรมี การทดสอบใน
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ขั้นต อไปเพื่ อศึ กษาประสิ ท ธิภ าพการยอยสลายไกลโฟเสทของเชื้อดั ง กล าว และอาจมี การเตรี ย มในรู ป ของชีวภั ณฑ ข อง
แบคทีเรีย เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชในพื้นที่เกษตรกรรม และลดปญหาสารตกคางในสิ่งแวดลอม
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ผลของ NAA และ BA ตอการเจริญของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ
Effect of NAA and BA on the plantlet growth
of Bulbophyllum medusae Rchb.f. in vitro
นภาพรรณ ใจดี ชินดนัย เอื้อเฝอพันธุ และจันทรารักษ โตวรานนท*
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
*
jantrararuk@mfu.ac.th
บทคัดยอ
กลวยไมสิงโตดอกไมไฟ (Bulbophyllum medusae Rchb.f.) เปนกลวยไมปาพบในปาดิบเขาปาสนเขาและปาเต็งรัง
ผสมปาสนปจจุบันกลวยไมชนิดนี้ตามธรรมชาติมีจํานวนลดลงเนื่องมาจากการลักลอบเก็บและนําออกมาจากปารวมไปถึงการตัดไม
ทําลายปาซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัย ดังนั้นจึงไดมีการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มจํานวนกลวยไม โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบรูณ (Completely Randomized Design: CRD) ทั้งหมด 10 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 5 ซ้ําบนอาหารสูตร Vacin &
Went (VW) ที่เติม 1 - naphthaleneacetic acid (NAA; auxin) และ benzyladenine (BA; cytokinin) ความเขมขน
แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ในตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟขนาด 1.0 เซนติเมตร โดยบันทึก
ผลการทดลองเปนเวลา 25 สัปดาห พบวากลวยไมสิงโตดอกไมไฟอาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ
BA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร มีน้ําหนักเนื้อเยื่อรวมมากที่สุด เฉลี่ย 1.25 กรัม อีกทั้งยังสามารถสงเสริมความกวางของตนและความสูง
ของตนมากที่สุด เฉลี่ย 1.50 เซนติเมตร อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร
สามารถชักนําใหเกิดจํานวนตนเฉลี่ย 21.25 ตน ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนําไประยุกตใชในการขยายพันธุและเพิ่มจํานวน
กลวยไมสกุลสิงโตอื่น ๆ ไดตอไป
คําสําคัญ: สิงโตดอกไมไฟ 1 - naphthaleneacetic acid (NAA) benzyladenine (BA) อาหารสูตร Vacin & Went (VW)
Abstract
Bulbophyllum medusae Rchb.f. is the sympodial wild orchid that found in the rainforest, pine
forests and deciduous forest. Currently, B. medusa has decreased in numbers because of the smuggling
of this orchids from the forest and deforestation. In-vitro culture is an excellent technique to conserve
and increase the number of this species. A completely randomized design (CRD) was used in this experiment
to find the appropriate medium for increasing the growth. There were 10 treatments with 5 replications.
All data was recorded until 25 weeks on Vacin & Went (VW) medium supplemental with the combination
between naphthalene acetic acid (NAA; auxin) and benzyladenine (BA; cytokinin) in the four different
concentrations at 0, 0.5, 1.0, and 2.0 mg/l. The plantlet length 1.0 cm. was used as explant. It was found
that the medium supplemented with a combination of 2.0 mg/l NAA and 0.5 mg/l BA showed the highest
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weight of plantlet at 1.25 g, the length of leaf and height of bulb at 1.50 cm. In addition, VW medium
supplemented with a combination NAA 1.0 mg/l and BA 2.0 mg/l had induced the highest number of
leaves at 21.25. Finally, this results can be applied to propagate the other Bulbophyllum spp.
Keywords: Bulbophyllum medusae Lindl, 1-naphthaleneacetic acid (NAA), benzyladenine (BA), Vacin &
Went (VW) medium
บทนํา
กลวยไมสิงโตดอกไมไฟ จัดอยูใ นสกุล Bulbphyllum มีชื่อวิทยาศาสตรวา Bulbophyllum medusae Rchb.f ซึ่ง
เปนกลวยไมอิงอาศัย พบบริเวณคาบสมุท รมาลายูประเทศไทยและเกาะบอรเนียว สิงโตดอกไมไฟจัดเปนเปนกลวยไมชนิ ด
เลื้อยและสามารถแพรกระจายไปปกคลุม พื้นที่มันอาศัย อยูได โดยมีใ บสีเขีย วเขม ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัยเป น
กระจุก ในแตละกระจุกมี 30-100 ดอก ดอกมีขนาดเล็กและมีกลีบเลี้ยงยาวเรียว กลีบเลี้ยงอาจยาวไดถึง 15 เซนติเมตร ใน
การเจริญเติบโตสิงโตดอกไมไฟจะเจริญหอยตัวลงตามแรงโนมถวงจากบนตนไมและกอนหิน (รูปที่ 1A) มีดอกที่แหลมเกิดขึ้น
จากฐานของแตละหัวเทียม (pseudobulb) (Reichenbach, 1861) ฤดูกาลที่ออกดอกอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ -เมษายนใน
ประเทศไทย สิงโตดอกไมไฟจัดเปนดอกไมที่ความโดดเดนและบานสะพรั่งตลอดทั้งป จึงเปนที่นิยมมากที่สําหรับนักทองเที่ยว
ในปา ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดการรบกวนระบบนิเวศปาไมและทําใหกลวยไมปาที่มีแนวโนมลดลง (สุพัตรา, 2557) ในปจจุบันมี
รายงานเกี่ยวกับการเลี้ยงกลวยไมในหลอดทดลองที่ประสบความสําเร็จ โดยไดมีการจัดทําโปรโตคอลออกมาเปนจํานวนมาก
เพื่อใชในการพัฒนารากและยอดไดอยางแมนยําสําหรับกลวยไมสกุลสิงโต (Bulbophyllum) โดย ธันว (2546) ไดศึกษาวาผล
ของสูตรอาหารมีผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของกลวยไม สกุลสิงโต 2 ชนิด คือ Bulbophyllum patens Kingex
Hook. F. และ Bulbophyllum longissimum (Ridley) พบวา อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Vacin and Went (VW) โดยเติม
น้ําตาลซูโคสที่ 10 กรัมตอลิตร จะมีโอกาสงอกของเมล็ดอยูที่ 30.41% ของ B. patens หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน
แตในกรณีของ B. longissimum พบวาอาหารชนิด VW ที่ไดรับการปรับปรุงนั้นมีเปอรเซ็นตการงอกสูงกวา B. patens และ
เปรียบเทียบระหวางอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลวพบวา Bulbophyllum เจริญเติบโตบนอาหารชนิดกึ่งแข็งไดดีกวาชนิด
เหลว จากนั้นจึงไดทํ าการศึ กษาเพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการขยายพันธุข อง Bulbophyllum dentiferum (Ridl.) ด วยการ
เพาะเลี้ยงแคลลัสและตนออน ซึ่งพบวาอาหารที่เติม น้ํามะพราว 15% น้ําตาลซูโคลส 2%และผงถาน 0.2% ซึ่งสงผลใหการ
เจริญเติบโตของแคลลัสดีที่สุดและอาหารสูตรนี้สามารถกระตุน protocorm like body ได100% การสรางปลายยอด 92%
และตาขางทั้งหมด เฉลี่ย 10.52 หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห (Samala, 2015) แตในกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ
ยังไมมีผูศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดยอดในสภาพที่ปลอดเชื้อ ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และคาดหวังวาจะสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการขยายพันธุกลวยไมสิงโต
ดอกไมไฟและกลวยไมสกุลสิงโต Bulbophyllum ไดตอไป
อุปกรณและวิธกี าร
นํ า ต น อ อ นกล วยไม สิ ง โตดอกไม ไ ฟที่ มี ข นาดลํ า ต น สู ง 1 เซนติ เ มตร (รู ป ที่ 1B) ซึ่ ง ได จ ากการเพาะเมล็ ด ใน
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Vacin & Went (VW) ที่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต benzyladenine (BA; cytokinin) ที่ความเขมขน 0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร และ 1naphthaleneaceticacid (NAA; auxin) ที่ความเขมขน 0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยอาหารทุกสูตรเติมน้ํา
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มะพราวลงไป 15% และน้ําตาลซูโคลส 3% ปรับความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 5.20 นําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใหความ
เขมแสง 3,000 ลักซ เปดไฟนาน 16 ชั่งโมงตอวัน ที่อุญหภูมิ 25±2 ̊C โดยทําการวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD)
รวมทั้งหมด 10 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 5 ซ้ํา ทําการบันทึกผลการทดลองรวมทั้งสิ้น 25 สัปดาห โดยบันทึกผลการทดลอง
ดังนี้ น้ําหนักรวมของตน จํานวนใบ ความกวางของกอ และความสูงของตน ซึ่งการบันทึกผลการเพิ่มจํานวนใบของกลวยไม
สิงโตดอกไมไฟเพื่อนับจํานวนตน เนื่องจากในธรรมชาติลําตันของกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ (bulb) ประกอบดวยใบเพียง 1 ใบ
เทานั้น ดังนั้นจํานวนของใบจึงเทากับจํานวนของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ (Reichenbach, 1861) ผลการทดลองจะถูก
วิเ คราะห โ ดยใช วิธี one-way ANOVA ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ นที่ 95% และวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนโดยวิธีข องดั นแคน
(Duncan) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

https://www.pinterest.com/pin/
165718461268425009/

ภาพที่ 1 กลวยสิงโตดอกไมไฟ (A) สภาพตนและดอก (B) ตนออนเริ่มตนการทดลอง ขนาดลําตนสูง 1 เซนติเมตร
ผลการทดลอง
เมื่อนําตนออนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร WV ที่เติม NAA และ BA ความ
เขมขนตางๆ ในสัปดาหที่ 25 พบวา น้ําหนักรวม จํานวนใบ ความกวางของตน และความสูงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ตารางที่ 1) โดยที่อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร BA เปนสูตรอาหารที่ดีที่สุดที่ทําใหตนออนมีน้ําหนักรวมมากที่สุด เฉลี่ย 1.25 กรัม อีกทั้งยังสงเสริมความกวางของตน
และความสูงของตนมากที่สุด เฉลี่ย 1.50 เซนติเมตร แตอาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 2.0
มิลลิกรัมตอลิตร BA สามารถชักนําใหเกิดจํานวนใบเฉลี่ย 21.25 ตน และมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับสูตรอาหารที่ไมเติมสารความคุมการเจริญเติบโต
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยจํานวนใบ ความกวางของตน และความสูงของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ เมื่อเลี้ยงครบ 25 สัปดาห
NAA
BA
น้ําหนักรวม
ความกวางของตน
ความสูง
จํานวนใบ
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(กรัม)
(ซม.)
(ซม.)
ab
a
cde
0.0
0.0
0.54±0.26
7.20±1.30
0.96±0.09
0.66±0.13ab
0.5
0.5
0.28±0.06a
7.67±0.58a
*0.30±0.00a
0.50±0.00a
1.0
0.5
0.43±0.15ab *10.40±1.67abc
0.70±0.21bc
*1.00±0.00cd
2.0
0.5
*1.25±0.62c *13.50±1.00c
*1.50±0.36f
*1.50±0.00e

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2059

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตารางที่ 1 (ตอ)
NAA
BA
น้ําหนักรวม
ความกวางของตน
ความสูง
จํานวนใบ
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(กรัม)
(ซม.)
(ซม.)
a
bc
ab
1.0
1.0
0.27±0.06
*12.00±2.16
*0.53±0.22
0.75±0.29b
0.5
1.0
0.44±0.06ab
8.67±1.15ab
1.00±0.00cde
*1.00±0.00cd
2.0
1.0
0.48±0.29ab *12.00±2.35bc
0.90±0.22cde
*1.02±0.04cd
0.5
2.0
0.51±0.16ab
8.75±0.96ab
1.25±0.29ef
*1.00±0.00cd
1.0
2.0
0.93±0.66bc *21.25±4.43d
1.13±0.25de
*1.20±0.24d
2.0
2.0
0.60±0.36ab *10.80±3.11abc
0.84±0.32bcd
0.80±0.21bc
หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภเดียวกันแสดงถึงความไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น95% โดยบันทึก
ผลการทดลองดังนี้ น้ําหนักรวมของตนหมายถึงการชั่งน้ําหนักเนื้อเยื่อทั้งหมดในแตละขวดการทดลอง จํานวนใบเฉลี่ยหมายถึง
จํานวนตนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขวดการทดลอง ความกวางของกอเฉลี่ยหมายถึงการวัดเสนผานศูนยกลางของกอจากจุดนอกสุด
ไปยังอีกจุดหนึ่ง และความสูงของตนเฉลี่ยหมายถึงการวัดจากโคนตนถึงโคนใบในทุกขวดการทดลอง
* หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสูตรอาหารที่ไมเติมสารความคุมการเจริญเติบโตที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
การพัฒนาเปนพืชตนใหมของกลวยไมสิงโตดอกไมไฟพบวา การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินตอไซ
โตไคนิน ในอัตราสวนตั้งแต 1 : 2 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไปสามารถชักนําให เกิดจํ านวนตนเฉลี่ยมากที่สุด ถึง 21.55 ต น
สอดคลองกับการทดลองของชัยชาญและคณะ (2011) พบวาอาหารที่มีการเติม TDZ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D 2.0
มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํากลวยไมสิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.) ใหเกิดยอดใหมเฉลี่ยไดมากที่สุด อีก
ทั้ง Nayak et. al. (1997) พบวาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมกะเรกะรอน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) กลวยไม
เอื้ องสายล องแล ง (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisch.) และกล วยไม เอื้ องจําปา (Dendrobium moschatum
(Buch-Ham.) Sw.) บนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 2.2-4.5 ไมโครโมล สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดมาก
ที่สุดและอาหารเพาะเลี้ยงที่เติม 2,4-D 4.52 ไมโครโมล รวมกับ TDZ 0.45 ไมโครโมล สามารถชักนําใหเกิดยอดไดดีที่สุด ซึ่ง
Sainiya และคณะ (2016) ไดทําการเปรียบเทียบสารควบคุมการเจริญเติบโตซึ่งพบวา BA ซึ่งเปนสารควบคุมการเจริญเติบโต
ในกลุมไซโตไคนินจึงใหเปอรเซ็นตการสรางยอดและจํานวนยอดสูงกวา NAA และ 2,4-D ซึ่งเปนสารกลุมออกซิน ทั้งนี้ปริมาณ
สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินและไซโตไคนินถาสัดสวนระหวางไซโตไคนินมากกวาออกซินจะกระตุนใหเ กิดยอด
หากออกซินมากกวาทําใหเกิดราก (รังสฤษฏ, 2540)
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ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟบนอาหารแข็งสูตร VW ที่เติม NAA รวมกับ BA
ในอัตราสวน (A) 0.0 : 0.0, (B) 0.5 : 0.5, (C) 0.5 : 1.0, (D) 0.5 : 2.0, (E) 1.0 : 0.5, (F) 1.0 : 1.0, (G) 1.0 : 2.0,
(H) 2.0 : 0.5, (I) 2.0 : 1.0 และ (J) 2.0 : 20 หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 25 สัปดาห
การเติม BA ในอาหารสามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุด โดยทั่วไปการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมมีการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโต เชน ออกซิน (auxin) และไซโตไคนิน (cytokinin) เพื่อชวยในการสรางแคลลัสและโปรโตคอรมไลคบอดี้ ซึ่ง
ออกซินเปนฮอรโมนพืชที่มีอิทธิพลตอ การชักนําการเกิดยอด ราก รวมไปถึงการขยายขนาดของเซลล (Kyte and Kleyn,
1996) ในการศึกษานี้พบวา อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA รวมกับ BA ในอัตราสวนที่เทากัน และอัตราสวน 2 : 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร สามารถสงเสริมความกวางของตนมากที่สุด ซึ่งปริมาณ BA ในระดับความเขมขนต่ําๆ นั้นสามารถชักนําให
เกิดการเพิ่มจํานวนยอดไดมากกวาฮอรโมนชนิดอื่นๆ ในกลุมไซโตไคนิน แตมีผลไปยับยั้งการยืดยาวออกของยอด ทั้งนี้กลวยไม
สิงโตดอกไมไ ฟมีการเจริญตามแนวราบ (sympodial) สง ผลใหความสู งของตนแปรผั นตรงกับความกวางของกออยางมี
นัยสําคัญทางสถิตบิ นอาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA และ BA ทุกความเขมขนในสัปดาหที่ 25 เปนตนไป
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุปผลไดวาสามารถเลี้ยงกลวยไมสิงโตดอกไมไฟบนสูตรอาหาร VW ไดสําเร็จ และตนออนกลวยไม
สิงโตดอกไมไฟบนอาหาร VW ประยุกตที่ผสม 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร BA มีน้ําหนักเนื้อเยื่อ
รวมมากที่สุด เฉลี่ย 1.25 กรัม อีกทั้งยังสามารถสงเสริมความกวางของตนและความสูงของตนมากที่สุด เฉลี่ย 1.50 เซนติเมตร
อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร BA สามารถชักนําใหเกิดจํานวนตนเฉลี่ย
21.25 ตน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษานี้สารมารถชักนําใหตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟเพิ่ม
จํานวนตนและเจริญเติบโตไดเร็วกวาอาหารสูตร VW ปกติ อีกทั้งสามารถประยุกตใชสูตรอาหารประยุกตจากการทดลองนี้เพื่อ
เพิ่มจํานวนกลวยไมสิงโตสายพันธุอื่น ในสกุลเดียวกับกลวยไมสิงโตดอกไมไฟได แมวาในการศึกษาจะมีจํานวนการทดลองซ้ําที่
นอยเกินไป ซึ่งยังคงตองทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลการทดลองในตอไป ทั้งนี้การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชนิด BA และ NAA ในครั้ง นี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะการเพาะเลี้ ยงในห องปฏิบัติ การเปนระยะเวลา 25 สัป ดาห เท านั้ น
กลวยไมสิงโตดอกไมไฟจึงยังเจริญเติบโตไมเต็มที่สําหรับการศึกษาการอนุบาลตนออนกอนออกสูธรรมชาติ จึ งไดมีแนวคิดใน
การศึกษาวิธีการอบุบาลตนออนสิงโตดอกไมไฟตอไป
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การศึกษานี้ และสํานักงานสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่ไดสนับสนุนตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟเพื่อใชใน
การศึกษา จนทําใหการศึกษานี้เสร็จสมบูรณดวยดี

2062 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบ ริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
Behavior of Rice Noodle Consumption of Mueang District,
Phetchaburi Province
สุคนธา สุคนธธารา1* และพูนศิริ ทิพยเนตร2
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อศึกษา
หาขอเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจกวยเตี๋ยวในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคกวยเตี๋ยว
จํานวนทั้งหมด 400 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการบริโภค ผลการศึกษา พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.75 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 21 ถึง 40 ป คิดเปนรอยละ 29.25
สวนใหญมีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 32.50 สวนใหญเปนนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเปนรอ ยละ 32.50
สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001 ถึง 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.50 สวนใหญนิยมบริโภคกวยเตี๋ยวผัดไทย
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.50 สวนใหญจายเงินในการบริโภคกวยเตี๋ยวตอครั้ง 21-30 บาท คิดเปนรอยละ 60.50
คําสําคัญ: พฤติกรรม การบริโภคกวยเตี๋ยว เพชรบุรี
Abstract
The purpose of this study were to study the influences on noodle consumption behavior of Mueang
district, Phetchaburi province and to find guideline for business development strategies. The samples used in
this study were 400 consumers who consumed noodle. The research instruments for collecting information of
consumption behavior were questionnaires for collecting information of consumption behavior. The research
results showed that people in this study were between 21 and 40 years and majority of the subjects were
female (29.25 %). The majority of consumer graduated a bachelor degree (32.50 %). Most of them were
student (32.50 %), had an income between 5,001 and 20,000 baht (46.50 %), and very liked to consume
Pad Thai. The consumer paid an average of 21-30 baht/time (60.50 %)
Keywords: behavior, rice noodle consumption, Phetchaburi
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1. บทนํา
การปลูกขาวนั้นเกิดขึ้นควบคูไปกับวัฒนธรรมไทยมากวา 5,500 ปมาแลว โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญก็
คือเครื่องปนดินเผาที่เปนภาชนะไวใสขาว ในสมัยสุโขทัยศิลาจารึกยังถูกบันทึกไวดวยขอมูลที่ระบุถอยคําวา "ในน้ํามีปลา ในนา
มีขาว" นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตรก็คือการเปดเสรีทางการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา ดวยเหตุนี้จึงทําให
ขาวเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนสินคาสงออกของประเทศไทยตั้งแตนั้นเปนตนมา (วิกิพีเดีย, 2560) ปจจุบันการผลิตขาว
ของไทยมีแนวโนมปริมาณขาวที่ผลิตไดมากกวาความตองการของตลาดโลก ทั้งนี้เนื่องจากผลของการควบคุมจํานวนประชากร
ในประเทศตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากนี้เทคโนโลยีในการผลิตขาวมีความกาวหนา
มากขึ้นทําใหประเทศ ผูซื้อขาวสามารถผลิตขาวไดในประเทศของตนมากขึ้น ปริมาณการนําเขาจึงลดลง และขาวเปนสินคา
เกษตรที่มีเปาหมายเพื่อการสงออก ดังนั้น ราคาขาวถูกกําหนดดวยปริมาณความตองการและปริมาณขาวที่มีในตลาดโลก ถา
ปริมาณขาวมีมากกวาความตองการ ราคาขาวในตลาดโลกจะลดลง และราคาขาวในประเทศไทยก็จะลดลงดวย (กรมวิชาการ
เกษตร, 2546) แนวทางหนึ่งที่จะลดปญหานี้ไดคือ การแปรรูปขาวและพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวชนิดตาง ๆ (ศจี และปุณฑริกา,
2560) กวยเตี๋ยวเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปจากแปงขาวเจา ซึ่งคนไทยนิยมบริโภคเปนอาหารรองจากขาวเนื่องจากใหพลังงานและ
ราคาถูก เพชรบุรีถือวาเปนจังหวัดที่มีการปลูกขาวที่สําคัญอีกจังหวัดของประเทศ ประชากรสวนใหญมีการทํานาขาวมากกกวา
การเกษตรชนิดอื่นๆ จึงประสบปญหาราคาขาวถูก จากปญหาดังกลาว ทําใหจําเปนตองมีการแปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑใหมที่
ชวยแกปญหาราคาขาว การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยว ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนองคความรูใหกับผู
ที่สนใจทําธุรกิจเกี่ยวกับกวยเตี๋ยวในพื้นที่ดังกลาว และเปนการเพิ่มปริมาณความตองการใชขาวในประเทศใหมากขึ้นดวยการนํา
ขาวมาเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนผลิตภัณฑจากขาวชนิดใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและสงเปนสินคาออกที่ สําคัญตอไป (งามชื่น,
2546)
2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองจังหวัดเพชรบุรี
3. วิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคกวยเตี๋ยว และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 89,634 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560)
ใชวิธีการเลือกขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1976) คํานวณไดขนาดตัวอยางจํานวน 398.22 คน เปน
อยางนอย ดังนั้น จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ โดยกระจายการเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ อําเภอเมื องจั ง หวัด เพชรบุ รี เครื่ องมื อที่ ใช ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถามที่ ได ต รวจสอบคุ ณภาพโดยผู เ ชี่ ยวชาญ และ
แบบสอบถามกั บ กลุ ม ตั ว อย างจํ า นวน 50 ชุ ด ได ค า ความเชื่ อมั่ น 0.82 ใช ใ นการสั ม ภาษณ กลุ ม เป า หมายเพื่ อให บ รรลุ
วัตถุประสงค ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภค
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3.2 วิธีวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยผูวิจัยนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for window โดยมีวิธีจัดกระทํ ากับขอมูลดั งกลาว ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ ก
คาความถี่ และคารอยละ โดยใชวิเคราะหตัวแปรขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได สําหรับการวิเคราะหดานปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดใช คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุมตัวอยาง (S.D.) ของผูบริโภค โดยกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ (มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน ปาน
กลาง = 3 คะแนน น อย = 2 คะแนน น อยที่สุ ด = 1 คะแนน) จากนั้นนํ ามาวิ เคราะหร ะดับ ความสําคั ญของปจจั ยที่ กลุ ม
ผูบริโภคใชในการตัดสินใจบริโภคกวยเตี๋ยวดวยคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
4. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางแสดงดวยตารางที่ 1 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ที่
ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.75 มีอายุอยูระหวาง 21 ถึง 40
ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.25 มีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรีมากที่สุ ด คิดเปนรอยละ 32.50 เปนนักเรียนหรือนักศึกษา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.50 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001 ถึง 20,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.50 และอยู
บานพักสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.25
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี
ขอมูลสํารวจ
ความถี่
เพศ
ชาย
165
หญิง
235
อายุ
ต่ํากวา 20 ป ลงมา
105
21-40 ป
117
41-60 ป
103
มากกวา 61 ป ขึ้นไป
75
การศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
70
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน
85
มัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา
80
ปริญญาตรี
130
สูงกวาปริญญาตรี
35

รอยละ
41.25
58.75
26.25
29.25
25.75
18.75
17.5
21.25
20
32.5
8.75
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลสํารวจ

ความถี่

รอยละ

130
102
83
73
12

32.5
25.5
20.75
18.25
3

109
186
100
5

27.25
46.5
25
1.25

86
75
237
2

21.5
18.75
59.25
0.5

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท ลงมา
5,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป
สถานที่พัก
หอพักในมหาวิทยาลัย/เอกชน
บานเชา
บานพักสวนตัว
อื่นๆ

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริโภคกวยเตี๋ยว
ผลการวิเคราะหขอมูลการบริโภคกวยเตี๋ยวแสดงดวยตารางที่ 2 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวน
ใหญนิยมบริโภคกวยเตี๋ยวผัดไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.50 รับประทานกวยเตี๋ยวจํานวน 5-10 ครั้งตอเดือนมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 60.25 นิยมเลือกซื้อกวยเตี๋ยวที่รานอาหารตามทองตลาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.25 จายเงินในการบริโภค
กวยเตี๋ยวตอครั้ง 21-30 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.50 พึงพอใจตอคาใชจายที่ไดรับจากการบริโภคกวยเตี๋ยวที่ผานมา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.00 และอยูบานพักสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.25
ตารางที่ 2 ขอมูลการบริโภคกวยเตี๋ยวของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี
ขอมูลสํารวจ
ความถี่
กวยเตี๋ยวที่ทานบริโภคมากที่สุด
ผัดไทย
162
ผัดซีอิ๊ว
46
กวยเตี๋ยวน้ํา
158
กวยเตี๋ยวแหง
34
อื่นๆ
0
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รอยละ
40.5
11.5
39.5
8.5
0.0
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลสํารวจ
ความถี่
ความถี่ของการรับประทานกวยเตี๋ยว
นอยกวา 5 ครั้งตอเดือน
25
จํานวน 5-10 ครั้งตอเดือน
241
จํานวน 11-20 ตอเดือน
98
มากกวา 21 ครั้งตอเดือน
36
สถานที่ที่ทานนิยมเลือกซื้อกวยเตี๋ยวประจํา
ศูนยอาหารภายในหางสรรพสินคา
32
รานอาหารตามสถานที่ทองเที่ยว
55
รานอาหารภายในโรงเรียนหรือมหาลัย
67
รานอาหารตามทองตลาด
241
อื่นๆ
5
คาใชจายเฉลี่ยในการบริโภคกวยเตี๋ยวตอครั้ง
ต่ํากวา 20 บาท ลงมา
12
21-30 บาท
242
31-40 บาท
67
41-50 บาท
26
51 บาท ขึ้นไป
10
ความพึงพอใจตอคาใชจายที่ไดรับจากการบริโภคกวยเตี๋ยวที่ผานมา
พึงพอใจนอยที่สุด
20
พึงพอใจนอย
96
พึงพอใจ
244
พึงพอใจมาก
38
พึงพอใจมากที่สุด
2

รอยละ
6.25
60.25
24.5
9
8
1.75
16.75
60.25
1.25
3
60.5
16.75
6.5
2.5
5
24
61
9.5
0.5

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกบริโภคกวยเตี๋ยว
ปจจั ย ด านการผลิ ต ประชาชนในเขตอํ าเภอเมื องจั ง หวั ด เพชรบุ รี ส วนใหญ คํ านึง ถึ ง รสชาติ ที่ อร อยถูกปากของ
กวยเตี๋ยว คาเฉลี่ย 3.93 อยูในระดับมาก รองลงมาคือลักษณะภายนอก (รูปราง หนาตา และสีสัน) ที่นาสนใจของกวยเตี๋ยว มี
คาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับจากการรับประทานกวยเตี๋ยว มีคาเฉลี่ย 3.88 อยู
ในระดับมาก
ป จ จั ย ด า นราคา ประชาชนในเขตอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด เพชรบุ รี ส วนใหญ ใ ห ค วามสํ าคั ญ กั บ ราคาที่ คุ ม ค า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ มากที่สุดคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ราคาของกวยเตี๋ยวมีความดึงดูดความ
สนใจใหคนหันมาบริโภคมากยิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.75 อยูในระดับมาก กวยเตี๋ยวมีราคาถูกกวาอาหารประเภทอื่น มีคาเฉลี่ย 3.57
อยูในระดับมาก กวยเตี๋ยวมีการแสดงราคากํากับอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.52 อยูในระดับมาก
ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญใหความสําคัญกับกวยเตี๋ยวมี
สถานที่จัดจําหนายทั่วไป มากที่สุดคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ กวยเตี๋ยวสามารถหาซื้อไดงายและรวดเร็ว มี
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คาเฉลี่ย 3.88 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ สถานที่จัดจําหนายกวยเตี๋ยวสะดวกตอการเดินทางไปใชบริการกวยเตี๋ยวมี
ราคาถูกกวาอาหารประเภทอื่น มีคาเฉลี่ย 3.53 อยูในระดับมาก
ตารางที่ 3 ปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกบริโภคกวยเตี๋ยวของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี
ขอมูลสํารวจ
Mean
S.D.
ปจจัยดานการผลิต
1) คุณคาทางโภชนาการที่ไดรับจากการรับประทานกวยเตี๋ยว
3.88
0.91
2) ลักษณะภายนอก (รูปราง หนาตา สีสัน) ที่นาสนใจ
3.92
0.98
3) รสชาติที่อรอยถูกปากของกวยเตี๋ยว
3.93
1.11
ปจจัยดานราคา
1) กวยเตี๋ยวมีราคาที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ
3.90
0.85
2) กวยเตี๋ยวมีราคาถูกกวาอาหารประเภทอื่น
3.57
0.92
3) กวยเตี๋ยวมีการแสดงราคากํากับอยางชัดเจน
3.52
1.02
4) ราคาของก วยเตี๋ย วมี ค วามดึ ง ดู ด ความสนใจให ค นหั นมา
3.75
0.91
บริโภคมากยิ่งขึ้น
ปจจัยดานชองทางการจําหนาย
1) กวยเตี๋ยวสามารถหาซื้อไดงายและรวดเร็ว
3.88
0.94
2) กวยเตี๋ยวมีสถานที่จัดจําหนายทั่วไป
3.92
0.89
3) สถานที่ จัด จําหน ายก วยเตี๋ ยวสะดวกตอการเดินทางไปใช
3.53
0.96
บริการ

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

5. อภิปรายผล
จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญ จะ
รับประทานจํานวน 5-10 ครั้งตอเดือน โดยทานสลับกับมื้อหลักซึ่งถือวาควรปฏิบัติ กองโภชนาการไดกําหนดโภชนบัญญัติไว
เปนแนวทางในการบริ โภคสํ าหรับ คนไทยใช ยึดเป นแนวทางในการกินอาหารใหถูกตองตามหลั กโภชนาการที่จะนํา ไปสูการ
ปองกันไมใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการเกิน โดยใหรับประทานขาวเปนหลัก แตสามารถสลับกับอาหาร
ประเภทแป งต างๆ เชน ก วยเตี๋ย ว บะหมี่ ขนมจี น ดัง นั้นการกินขาวเปนอาหารหลั กในสั ด สวนที่ พอเหมาะสลั บกั บอาหาร
ประเภทแปงเปนบางมื้อจึงเปนสิ่งที่พึงปฏิบัติเพื่อนําไปสูการมีภาวะโภชนาการที่ดี (ทัศนา, 2555) ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรม
บริโ ภคอาหารของกลุมนั กเรี ยนและนั กศึ กษาในจั งหวั ดสุร าษฎรธานี ที่มีค วามถี่ใ นการรับ ประทานอาหารประเภทแปง คื อ
กวยเตี๋ยว ขนมจีน วุนเสน คาเฉลี่ย 3.62 อยูในระดับมาก (มโนลี, 2559) นอกจากนี้ผูบริโภคยังใหความสําคัญกับราคา โดย
กวยเตี๋ยวตองมีราคาที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ โดยวสุนธรี (2543) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่สําคัญคือรายไดซึ่งเปนตัวกําหนดการตัดสินใจในการเลือกซื้อ หรือไมซื้ออาหารชนิดตางๆ และอํานาจการซื้อ
มีผลตอการมีอาหารแตอยูภายใตอิทธิพลของการโฆษณา
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6. สรุปผล
จากผลการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวา ผูบริโภคสวน
ใหญยังคงมีการบริโภคกวยเตี๋ยวในชีวิตประจําวันตามปกติ โดยเฉพาะผัดไทย และกวยเตี๋ยวน้ํา นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึง
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคกวยเตี๋ยวของของกลุมตัวอยางในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สามารถนํามาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาธุรกิจกวยเตี๋ยวในจังหวัดเพชรบุรีได ดังนี้ดานการผลิต ผูประกอบการตองเนนดานรสชาติที่อรอยถูก
ปาก ดานราคาตองคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับและมีการจําหนายทั่วไปและหาซื้องายในจังหวัดเพชรบุรี
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทั้งดานพฤติกรรมการบริโภคการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีนั้น
สามารถนํามาทําแผนในการพัฒนาธุรกิจกวยเตี๋ยว โดยนําผลการศึกษามาเพิ่มยอดขายของราน ไดแกควรตั้งราคาใหเหมาะสม
กับคุณภาพและปริมาณของสินคา ควรมีการติดปายราคาใหชัดเจน ควรมีการเพิ่ มสถานที่และเวลาในการจัดจําหนายใหมาก
ขึ้น มีการประชาสัมพันธคุณคาและประโยชนของกวยเตี๋ยว
8. เอกสารอางอิง
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การประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
An Evaluation of the Training Program on New Theory Agriculture
Adhering to Sufficiency Economy Philosophy of Huay Sai Royal
Development Study Center
แสงนภา เกิดรอด1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และภรณี ตางวิวัฒน3
1

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
รองศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
รองศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*
sangnapa10@gmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) ความตองการของเกษตรกรที่จะฝกอบรมเพิ่มเติม และ 4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับ
การฝกอบรม ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 300 ราย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ สุมตัวอยาง
แบบงาย จํานวนกลุมตัวอยาง 172 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมฯ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 49.26 ป จบชั้นประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.05 คน อาชีพหลักทําไร สวนใหญไมมีอาชีพรอง พื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 9.94 ไร รายไดของครัวเรือน
เฉลี่ย 135,651.16 บาท ความคิดเห็นหลังจากเขารับการฝกอบรมฯ ในภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก ความพึงพอใจการ
ดําเนินการฝกอบรมฯ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ความเขาใจหลังจากการอบรม รอยละ 42.4 ไดคะแนนระหวาง 13 – 15
คะแนน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ ก อนการฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง หลังการฝ กอบรม อยูในระดับมาก
ความแตกตางพฤติกรรมกอน และหลังการอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือประเด็นการทําเกษตรอินทรีย เชน การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การปลูกขาวอินทรีย ระดับคาความแตกตางสูงสุดคาเฉลี่ยอยูที่ 1.17 ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม ดานพืช
อยูในระดับมาก ดานสัตวอยูในระดับปานกลาง ดานประมงอยูในระดับปานกลาง ดานการจัดการตลาดอยูในระดับปานกลาง
ดานรูปแบบการทําการเกษตรและอื่น ๆ ภาพรวมอยูในระดับมาก ปญหาดานการฝกอบรมฯ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
โดยคาเฉลี่ย 2.80 ปญหาดานการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.33 ขอเสนอแนะดานการอบรม
ใหมีการอบรมสม่ําเสมอ ดานการดําเนินการฝกอบรม ใหทําการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในเวลาที่เหมาะสมและควรจะสนับสนุน
ปจจัยการผลิต ดานความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม เสนอแนะวา ควรมีการเพิ่มวิทยาการสมัยใหมเขามาเพิ่มเติมในการอบรม
ใหมากขึ้นใหทันกับการพัฒนาในยุคปจจุบัน
คําสําคัญ: การประเมินผล ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the socio-economic status of a sample group of
farmers who passed a training program on New Theory Agriculture Adhering to Sufficiency Economy
Philosophy; 2) to evaluate the training program; 3) to assess the farmers’ demand for additional training;
and 4) difficulties and suggestions of farmers who participated in the training.
This was a survey research. The study population was all the farmers who attended a training
program on NEW Theory Agriculture Adhering to Sufficiency Economy Philosophy at Huay Sai Royal
Development Study Center in the 2015 and 2016 budget years, for a total of 300 samples, 172 from
each group. The data collection tool was an interview form. Data were statistically analyzed using
frequency, percentage, mean, maximum, minimum and standard deviation.
The results showed that the majority of farmers who attended training were female, average
age 49.26 years, educated to primary school level, with average 4.05 household members. Their primary
occupation was farming and most did not have other jobs. They owned on average 1.59 hectares of land
and had average household income of 135,651.16 baht a year. After attending training, the participants
had a very positive attitude about the training overall. They reported being very satisfied with the training.
Almost half, 42.4%, had scores of 13-15 for understanding. As for changes in behavior, before training
most farmers applied the NEW theory in practice to only a medium level, but after training they applied
it to a high level. They reported that their behavior that changed the most was using organic farming
methods such as growing organic vegetables and organic rice. The maximum difference value was 1.17.
The farmers had a high level of demand for additional training about plants and a medium demand for
additional training about livestock, fish farming, and marketing. The participants reported a medium level
of problems with the training (2.80). Most said they would have a medium level difficulty applying what
they learned (3.33). As for suggestions, the farmers suggested that training should be held regularly to
give them more knowledge. They wanted the training to be practical training at an appropriate time,
and asked that the center should provide materials for them for their farm production. They suggested
that more modern teaching methods should be added to match real world developments.
Keywords: demand for farmer training, training assessment, training evaluation
บทนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) เปนปรั ชญาที่พระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเวลานานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยา งมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนสิ่งที่พระองคทรงทําใหเปนตัวอยางวาการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศนาจะเปน
เชนไร (ปรียานุช พิบูลสารวุธ. 2550) แตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไมสามารถเปนรูปเปนรางไดหากสังคมในวงกวางไมมี
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ความเขาใจ จึงเปนที่มาของโครงการตามแนวพระราชดําริที่มีอยูกวา 3,000 โครงการ ทั้งโครงการดานการเกษตร ดานการ
สงเสริมอาชีพสวัสดิการสังคม เพื่อขับเคลื่อนการนําปรัชญานี้ไปสูการปฏิบัติจริง
ปญหาหลักของเกษตรกรไทยในอดีตจนถึงปจจุบันที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่อาศัยน้ําฝน ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศที่อยูในเขตที่ฝนตกคอนขางนอย
และสวนมากเปนขาวนาปและพืชไร เกษตรกรยังคงทําการเพาะปลูกขาวไดปละครั้งในชวงฤดูฝนเทานั้น และมีค วามเสี่ยงกับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟา อากาศและฝนทิ้งชวง แมวาจะมีการขุดบอหรือสระเก็บน้ําไวใชบาง
แตก็ไมมีขนาดแนนอน หรือมีปจจัยอื่น ๆ ทําใหมีน้ําใชไมเพียงพอ ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ จึงไดพระราชทาน
พระราชดําริเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลําบากดังกลาวใหสามารถผานพนชวงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลน
น้ําโดยไมเดือดรอนและลําบากนัก พระราชดํารินี้ทรงเรียกวา “ทฤษฎีใหม”
ศูนย ศึกษาการพัฒนาห วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดําริได มีการจั ดฝ กอบรมหลักสูต รเกษตรทฤษฎี ใหม ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกษตรกรมีความรูและมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ ยวกับทฤษฎีใหมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ในเรื่องความเปนมา หลักแนวคิด องค ประกอบและเงื่อนไข ประโยชน ที่จะเกิดขึ้นจากการ
บริ หารจั ดการพื้นที่ การทํ าการเกษตรแบบผสมผสานและฟาร มผสมผสาน การทํ าการเกษตรอิ นทรีย ประโยชน ของการ
รวมกลุม ประโยชนของบัญชีครัวเรือนและวิธีการทําบัญชีครัวเรือน เขาใจถึงเงื่อนไขเวลาในการปรับเปลี่ยนอยางเปนขั้นตอน
ไมใจรอนจนทําใหตองลมเลิกกลางคัน และมุงหมายใหเกษตรกรมีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปน เพื่อนําไปใชปรับการทํา
การเกษตรเขาสูเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
การดําเนินงานฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2556 - 2559 มีเกษตรกรรอบพื้นที่ศูนยฯ ผานการอบรมแลวจํานวนกวา
600 ราย โดยเกษตรกรสวนใหญจะเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ตนถนัดและมีทักษะตลอดจนมีความพรอมอยูบ างแลว มักเลือก
รูปแบบวิธีการที่เรียบงาย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมซับซอนสามารถทําความเขาใจไดงายและนําไปปฏิบัติไดเอง
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนิ นงานให ดีเหมาะสมและสอดคลองกับความต องการของเกษตรกรในบริเวณรอบพื้นที่ ตลอดจนเกิ ดประโยชนใ นการ
พัฒนาการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อประเมินการฝกอบรมตามหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่ อศึกษาความต องการของเกษตรกรที่ จะฝ กอบรมเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บเกษตรทฤษฎี ใหม ตามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. แบบการวิจัยเรื่อง การประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมฯ ปงบประมาณ 2558 และ 2559 จํานวน 300
ราย และกําหนดจํานวนกลุ ม ตัวอย างเทากั บ 172 ราย โดยการคํานวณจากสูต รของ Taro Yamane (อางถึง ใน จินดา
ขลิบทอง 2544 หนา 19 - 20) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดจากการสุมรอยละ 0.05 ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (simple random sampling)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ประกอบดวยคําถาม
แบบปลายปด (closed – ened question) แบบคําถามแบบปลายเปด (open – ended question) ซึ่งแบงออกเปน 4
ตอน คือ
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 การประเมิ นผลการอบรม ประกอบด วย การประเมิ นปฏิ กิริ ย า (reaction) ความคิ ด เห็ นของ
เกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม ความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม การประเมินพฤติกรรม
(behavior) ความรูหลังจากการอบรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปฏิบัติกอน และหลังการฝกอบรม
ตอนที่ 3 ความตองการฝกอบรมเพิ่มเติมความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้นในประเด็นตาง ๆ ดานพืช ดานสัตว ดานประมง
การจัดการตลาด รูปแบบการทําการเกษตร และอื่น ๆ
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการฝกอบรม
4. สถิ ติ ที่ใ ช ในการวิ เคราะห ขอ มู ล ไดแ ก ค าความถี่ ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย ค าต่ํ าสุด คาสู งสุ ด และส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. สภาพสังคมของเกษตรกร
ผู เ ข ารั บ การฝ ก อบรมฯ ส ว นใหญ เ ป นเพศหญิ ง เฉลี่ ย อายุ 49.26 ป ระดั บ การศึ ก ษาส วนใหญ ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึ กษา ส วนใหญมี สมาชิกในครอบครั วเฉลี่ย 4.05 คน เกษตรกรส วนใหญ ไมมี สถานภาพทางสั งคม อาชีพ หลักของ
เกษตรกรประกอบอาชี พ ทํ า ไร ส ว นใหญ ไ ม มี อาชี พ รอง พื้ นที่ ทํ า การเกษตรเฉลี่ ย 9.94 ไร รายได ข องครั วเรื อ นเฉลี่ ย
135,651.16 บาท
2. ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม
เกษตรกรสวนใหญใหความคิดเห็นหลังจากเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการประเมินปฏิกิริยา (reaction) เกษตรกรผูผานการฝกอบรมทั้งหมดระบุวาในภาพรวมอยูในระดับมาก
ใน 10 ประเด็นเรียงลําดับดังนี้ ทฤษฎีใหมเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปาหมายเพื่อใหเลี้ยง
ตัวเองไดในระดับประหยัดโดยอาศัยความสามัคคีในชุมชน การนําหลักทฤษฎีใหมมาปรับใชในชีวิตประจําวันจะชวยใหเราพอ
อยูพอกินพึ่งตนเองได ถามีการวางแผนการตลาดจะทําใหไดผลประโยชนสูงสุดในการขายผลผลิต การจัดการที่ดินขนาดเล็กจะ
ชวยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางของทฤษฎีใหม การจัดการน้ําโดยใชระบบอางใหญเติมอางเล็กจะทําใหมีน้ําใชตลอดป
การจัดทําบัญชีครัวเรือนมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ประโยชนจากการรวมกลุมนอกจากเพื่อการค าแลวยังเพื่อ
การดูและและพึ่งพาอาศัยกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สามารถแนะนําใหผูอื่นทราบถึงประโยชนของทฤษฎีใหมตาม
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แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได การรวมพลังในรูปแบบกลุมหรือสหกรณจะชวยสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชน
และหลังจากฝกอบรมหลักสูตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวสามารถนําความรูไปถายทอดได
3. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม
ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาแยกออกเปนแตละดานพบวาดานวิทยากร อยูในระดับมาก โดย
เรี ยงลํ าดั บ ดัง นี้ การให โอกาสผูเ ข าอบรมแสดงความคิ ดเห็ น ความรูใ นเรื่ องที่ ถายทอด การชี้ แ จงวัต ถุ ประสงค การอบรม
ความสามารถในการถายทอด และการใชโสตทัศนูปกรณชวยในการฝกอบรม ดานเอกสารประกอบการอบรม เมื่อพิจารณาแต
ละประเด็นแลวพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการอบรมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ เนื้อหาสาระ
ของเอกสารประกอบ และเอกสารแจกไดทันเวลา ดานหลักสูตรในการฝกอบรม ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละ
ประเด็นแลวพบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ประเด็น คือ ความมีประโยชนของเนื้อหาสาระ อยูในระดับมาก จํานวน 3
ประเด็น โดยเรียงลําดับดังนี้ เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการฝกอบรม และความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาวิชา
ดานการบริการของเจาหนาที่ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นแลวพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจดาน
การบริการของเจาหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด ทุกประเด็น โดยเรียงลําดับดังนี้ ความเปนกันเองของเจาหนาที่ การอํานวย
ความสะดวกของเจาหนาที่ และการมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ ดานสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นแลวพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ อยูในระดับมาก
ที่สุด ทุกประเด็น โดยเรียงลําดับดังนี้ อาคารที่ใชฝกอบรมตั้งอยูในที่เหมาะสมสะดวกแกการฝกอบรม อาคารสถานที่ภายใน
ศูนยฯ มีความสะอาดและสวยงาม หองน้ํา สุขา สะอาดถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับเกษตรกรที่เขามาฝกอบรม
4. ความรูหลังจากการอบรม
เกษตรกรที่ผานการอบรมมีความรูความเขาใจ จากขอคําถามที่เกษตรกรตอบไดถูกตองมากที่สุด 3 อันดับแรก
ไดแก เกษตรทฤษฎีใหมเปนสวนหนึ่งของวิถีทางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม คือการทําการผลิตหลาย ๆ
อยาง ไมใชทําการผลิตเพียงอยางเดียว เศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมวิถีชีวิตทุกสวนของคนไทย โดยไมใชเรื่องเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียว คะแนนความรู ความเขาใจหลังจากการอบรม ของเกษตรกรผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อนําผลคะแนนของเกษตรกรผูผานการฝกอบรมทั้งหมดมาพิจารณา พบวา เกษตรกรผู ผาน
การฝกอบรมสวนใหญ รอยละ 42.4 ไดคะแนนระหวาง 13 – 15 คะแนน รองลงมา รอยละ 39.0 ไดคะแนนระหวาง 10 – 12
คะแนน รอยละ 18.0 ไดคะแนนระหวาง 7 – 9 คะแนน และ เกษตรกรสวนนอยรอยละ 0.6 ไดคะแนนระหวาง 4 – 6
คะแนน โดยมีคะแนนต่ําสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 11.74 คะแนน
5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ กอน การฝกอบรม
พฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกร กอน การฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง โดยมี 2 ระดับใน 16 ประเด็น คือ
ระดั บปานกลาง ใน 15 ประเด็ นเรี ยงลําดั บดั งนี้ การใช หลั กธรรมในการดํ าเนินชี วิต การอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากร
สิ่งแวดลอม การดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พออยู พอกินพอใช มีความสุข) การจัดทําแผนการผลิตของ
ตนเอง การนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน การจัดการแผนชีวิตและแผนชุมชนสูการเกษตรพอเพียง การจัดทําบัญ ชี
ครัวเรือนและบัญชีฟารม การจัดทําแผนการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งและ
การจัดการขยะ การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปอาหาร การทําเกษตรผสมผสาน เชน ปลูกพืชและเลี้ ยง
สัตว (เปด ไก หมูหลุม ฯลฯ) การปรับปรุงบํารุงดิน เชน ไมเผา ไมใชสารเคมี ใชปุยหมัก ปุยพืชสด และปลูกพืชหมุนเวียน การ
เพาะปลูกพืชและขยายพันธุพืชดวยวิธีตางๆ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชเอง (ปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยน้ํา หัวเชื้อจุลินทรีย)
และการทําเกษตรอินทรีย เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกขาวอินทรีย ระดับนอย ใน 1 ประเด็นดังนี้การผลิตสาร
กําจัดศัตรูพืชและฮอรโมน (สมุนไพรไลแมลง ปุยฮอรโมนจากสัตว น้ําสมควันไม ฯลฯ)
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6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ หลัง การฝกอบรม
พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ข องเกษตรกร หลั ง การฝ กอบรมอยู ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งลํ าดั บ ดั ง นี้ การอนุ รั ก ษ
ธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดลอม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พออยู พอกินพอใช มีความสุข) การ
ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การจัดทําแผนการผลิตของตนเอง การทําเกษตรอินทรีย เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การ
ปลูกขาวอินทรีย การปรับปรุงบํารุงดิน เชน ไมเผา ไมใชสารเคมี ใชปุยหมัก ปุยพืชสด และปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการแผน
ชีวิตและแผนชุมชนสูการเกษตรพอเพียง การจัดทําแผนการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม การนําวัส ดุ
เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปอาหาร การปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งและการ
จัดการขยะ การจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม การทําเกษตรผสมผสาน เชน ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว (เปด ไก หมูหลุม
ฯลฯ) การผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชเอง (ปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยน้ํา หัวเชื้อจุลินทรีย) การเพาะปลูกพืชและขยายพันธุพืชดวย
วิธีตางๆ และการผลิตสารกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมน (สมุนไพรไลแมลง ปุยฮอรโมนจากสัตว น้ําสมควันไม ฯลฯ)
7. ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติมของเกษตรกร
ความต องการการฝกอบรมเพิ่ม เติม ของเกษตรกรที่เ ขารับการฝกอบรมหลั กสู ตรเกษตรทฤษฎีใ หมต ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจําแนกเปน 6 ดานดังนี้ ดานพืช ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายหัวขอวิชาพบวา
อยูในระดับมาก จํานวน 7 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การปองกันกําจัดโรค การใชปุยอยาง
เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตพืชไร การใชปุยอยางเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตผัก การขยายพันธุพืช เทคโนโลยีการผลิตไม
ผล และการผลิตเห็ด อยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 หัวขอวิชา คือเทคโนโลยีการผลิตขาว ดานสัตว ภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิ จารณารายหัวขอวิช าพบวา อยูใ นระดั บมาก จํ านวน 1 หั วข อวิ ช า คือการผลิต สัต วป ก (ไกเ นื้อ ไกไ ข ไก
พื้นเมือง) อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การผลิตสัตว (วัวเนื้อ วัว
นม) และเทคนิคการผลิตสัตวที่เหมาะสม ดานประมง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายหัวขอวิชาพบว าอยูใน
ระดับมาก จํานวน 1 หัวขอวิชา คือการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การเพาะพันธุปลาน้ําจืด และการเลี้ยงกบ ดานการจัดการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายหัวขอวิชาพบวาอยูในระดับมาก จํานวน 2 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การ
จัดหาสินเชื่อการเกษตร และการตลาดและการจําหนายผลิตผลการเกษตร อยูในระดับปานกลาง จํานวน 5 หัวขอวิชา โดย
เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การจัดการในไรนา การจัดการโรงเรือน การรวมกลุมเพื่อการผลิต และการตลาด
การทําบัญชีฟารม และสหกรณการเกษตร รูปแบบการทําการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายหัวขอวิชา
พบวาอยูในระดับมากทุกหัวขอวิชาโดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม การผลิตพืชผักแบบปลอดสารพิษ และการทําการเกษตรผสมผสานทางพืช ดานอื่น ๆ ภาพรวมอยูในระดั บ
มาก เมื่อพิจารณารายหัวขอวิชาพบวาอยูในระดับมากทุกหัวขอวิชาโดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ การติดตั้ง
ระบบการใหน้ําพืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใชและซอมบํารุงเครื่องทุนแรงทางการเกษตร และการแปรรูปและ
ถนอมอาหาร
8. ปญหาดานการฝกอบรม
ปญหาในการฝกอบรมของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นแล ว
พบวามีปญหา 3 ระดับ ใน 9 ประเด็นคือ ปญหาระดับปานกลาง พบวา เกษตรกรประสบปญหาดานการฝกอบรมโดยประเด็น
ที่พ บมากที่สุ ดคื อ เกษตรกรติด ภารกิ จส วนตัวทําใหไ มส ามารถเขารับ การอบรมได ครบตลอดหลักสู ตร รองลงมาประเด็ น
เกษตรกรไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือไดและขาดความกลาที่จะซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ไมไดฝกปฏิบัติจริง
เนื่องจากวัสดุอุปกรณในการอบรมมีไมเพียงพอ ระยะเวลาในการฝกอบรมไมเหมาะสม กิจกรรมระหวางการฝกอบรมยั งไม
เหมาะสม ยังไมเขาใจหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาสาระของเอกสารที่ใชในการอบรมไมเพียงพอ เนื้อหา
หลักสูตรยังไมตรงตามวัตถุประสงค ในสวนที่มีปญหานอยคือ การถายทอดความรูของวิทยากรยังไมดีพอ
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9. ปญหาดานการนําไปปฏิบัติ

ปญหาดานการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละประเด็นแลวพบวามีปญหา
2 ระดั บ ใน 6 ประเด็ น คือ ป ญหาที่ พบในระดั บมาก พบว าเกษตรกรขาดแหล งน้ําในการทํ าการเกษตร และขาดเงิ นทุ น
วัตถุดิบ แรงงาน ปญหาระดับปานกลาง พบวา เกษตรกรยังขาดการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนําไปปฏิบัติ
ยังไมเปนไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวไมใหการสนับสนุนเนื่องจากเห็นผลชา และเกษตรกรไมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดเนื่องจากสภาพแวดลอมไมอํานวย
10. ขอเสนอแนะ
เกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญให
ขอเสนอแนะดังนี้ ดานการอบรม ดีใหมีการอบรมบอย ๆ จะไดมีความรูเพิ่มขึ้น ใหมีการฝกอบรมที่หลากหลายด าน ดานการ
ดําเนินการฝกอบรม ดีมาก ให ทําการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในเวลาที่เหมาะสมและนาจะสนับสนุนปจจัยการผลิ ต ดาน
ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม ควรมีการเพิม่ วิทยาการสมัยใหมเขามาเพิ่มเติมในการอบรมใหมากขึ้นใหทันกับการพัฒนา
ในยุคปจจุบัน ควรจัดอบรมใหนานขึ้นเมื่อเกษตรกรไดรับการฝกอบรมแลวจากหนวยงานตาง ๆ ควรใหเจาหนาที่ออกติดตาม
ผลการดําเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงานของเกษตรกรจริง ขอใหจัดการอบรมอยางตอเนื่องทุกกิจกรรมและตองการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมเรื่องการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การเลือกใชระบบและอุปกรณการใหน้ําพืช และการตอนกิ่งพืช
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพสังคม
เกษตรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 49.26 ป ระดับการศึกษาสวนใหญระดับชั้น
ประถมศึกษา สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน และสวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคมซึ่งสอดคลองในบางประเด็น
และแตกตางในประเด็นกับการศึกษาของ ธีระ กิจเจริญ (2549:บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการวิจัยการประเมินผลการฝกอบรมตาม
โครงการโรงเรียนเกษตรกรไมผล จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา (1) เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 61.6 อายุเฉลี่ย
51 ปขึ้ นไป ระดั บการศึ กษาชั้ นประถมศึกษา มี สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ ย 3 คน เป นสมาชิกกลุม เกษตรกร มี แ รงงานใน
ครอบครัวต่ํากวาเฉลี่ย 3 คน ความแตกตางคือเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนเพศหญิงและมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา
2. สภาพเศรษฐกิจ
ผูที่ ผานการฝกอบรมส วนใหญมี อาชี พ ทําไร มีพื้ นที่ทํ าการเกษตรเฉลี่ ย 9.94 ไร รายไดข องครัวเรือนเฉลี่ ย
135,651.16 บาท สอดคลองในบางประเด็นและแตกตางในบางประเด็นกับการศึกษาของ ธนัดดา ปทมเกตุ (2556:บทคัดยอ)
ซึ่งไดทํ าการวิจัยการประเมิ นผลการฝกอบรมโครงการสง เสริม และพั ฒนาอาชีพ เฉพาะด าน หลักสูตรการเลี้ย งชั นโรงเพื่ อ
การเกษตร ป 2556 ของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดภาคเกษตรของครัวเรือนตอป เฉลี่ย 276,093.75 บาท มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 23.72 ไร
ความแตกตางคือเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ทํา
การเกษตรเฉลี่ย 9.94 ไรและรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
3. ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม
พบวาความคิดเห็นของเกษตรกรสวนใหญ คือ ทฤษฎีใหมเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเปาหมายเพื่อใหเลี้ยงตัวเองไดในระดับประหยัดโดยอาศัยความสามัคคีในชุมชน การนําหลักทฤษฎีใหมม าปรับใชใน
ชีวิตประจําวันจะชวยใหเราพออยูพอกินพึ่งตนเองได ถามีการวางแผนการตลาดจะทํ าใหได ผลประโยชนสู งสุดในการขาย
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ผลผลิต การจัดการที่ดินขนาดเล็กจะชวยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางของทฤษฎีใหม การจัดการน้ําโดยใชระบบอาง
ใหญเติมอางเล็กจะทําใหมีน้ําใชตลอดป เปนตน เนื่องจากเมื่อเกษตรกรไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวมีความเขาใจและมีความคิดเห็นหลังจากการฝกอบรม ทําใหการวิจัยพบวา เกษตรกรมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วัลลภ พรหมทอง และคณะ (2551:บทคัดยอ) สําหรับการดําเนินกิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหมของเกษตรกรนั้น พบวา เกษตรกรทั้งหมดมี ความรูและความเขาใจตอโครงการ โดยมีกิจกรรมทั้งการขุดสระน้ํา
ปลูกขาว ปลูกพืช และจัดแบงพื้นที่เปนที่อยูอาศัยและเลี้ยงสัตว รวมทั้งเกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวา หลังจากทําเกษตร
ทฤษฎีใหมแลวมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีสภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้นกวาเดิม
4. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
โดยประเด็นดานการบริการของเจาหนาที่เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานการมีมนุษยสัมพันธของเจาหน าที่ ความ
เปนกันเองของเจาหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ( 2560,น.227)[ออนไลน] การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคล
อื่น และเขากับบุคคลอื่นไดอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดรับความสนับสนุนรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิต ตลอดจนการสราง
บรรยากาศในการอยู รวมกั นกับ บุค คลอื่น ให เป นไปในทางที่ เกิ ดความสัม พันธที่ ดี ตลอดเวลา รูจั กทั กทาย ยิ้ม แย มแจม ใส
สนุกสนานรางเริ ง สดชื่น กระฉั บกระเฉง พู ดกับ บุค คลอื่นดวยถอยคํ าที่ เปนมิต ร นุมนวล สุ ภาพ อ อนโยน และถอยคํ า ที่
กอใหเกิดความรูสึกรวมกัน เชน "พวกเรา" และใหเกียรติกัน ควรงดเวนการเปนนักวิชาการบางในบางขณะ หาเรื่องสนุกสนาน
มาพูดคุย หลีกเลี่ยงการโตเถียง และอาจเห็นคลอยตามในเรื่องที่ไมสลักสําคัญ อยานินทาวาราย วิพากษวิจารณบุคคลอื่นโดย
ไมจําเปน ในกรณีที่ตองออกคําสั่งใหผูอื่น ปฏิบัติตามก็ควรจะเปนคําสั่ง ที่ออนโยนละมุนละมอม และถามความรูสึกกอนที่จะ
ออกคําสั่งก็จะไดรับการปฏิบัติตามอยางเต็มใจ
5. ความรูหลังจากการอบรม
เกษตรกรมีความรูหลังจากการเขารับการหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เฉลี่ย 11.74 ขอ จาก 15 ขอ มีความรูมากที่สุดในประเด็น เกษตรทฤษฎีใหมเปนสวนหนึ่งของวิถีทางตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญที่เขารับการฝกอบรมไดทราบถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตร
ทฤษฎีใ หม ซึ่ง สอดคล องกับ วัต ถุประสงค ของโครงการที่ กล าววา มุง หมายใหเ กษตรกรมีค วามรูแ ละมีค วามเข าใจที่ ถูกตอง
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมในเรื่องความเปนมา หลักแนวคิด องคประกอบและเงื่อนไข ประโยชนที่
จะเกิดขึ้นจากการจัดบริหารจัดการพื้นที่ การทําการเกษตร
6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติกอนการฝกอบรม
ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรกอนการฝกอบรมเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับ
ปานกลาง โดยพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ กอนการฝ กอบรมที่ ป ฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อประเด็ นการใช ห ลั กธรรมในการดํ าเนิ นชี วิ ต
เนื่องจากพื้นฐานการดําเนินชีวิตของคนไทยจะยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตในสังคมได อยางมี
ความสุข
7. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติหลังการฝกอบรม
ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรหลังการฝกอบรมเฉลี่ย 3.77 อยูในระดับมาก
โดยพฤติกรรมการปฏิบัติหลังการฝกอบรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือประเด็นการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซึ่ง
หลั งจากได รับ การฝ กอบรมแล วเกษตรกรได เห็ นความสํ าคั ญ ของการทําเกษตรทฤษฎี ใหม ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย งซึ่งเปนทฤษฎีที่ถูกคิดคนขึ้ นโดยใชแนวคิดแห งการใชทรัพ ยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทํ าการเกษตร
ตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดลอม
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8. ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม
ความต องการการฝกอบรมเพิ่ม เติม ของเกษตรกรที่เ ขารับการฝกอบรมหลั กสู ตรเกษตรทฤษฎีใ หมต ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจําแนกเปน 6 ดานดังนี้
8.1 ด านพืช ภาพรวมอยูใ นระดั บมาก (ค าเฉลี่ ย 3.60) โดยหัวขอวิช าที่ เกษตรกรตองการฝกอบรม
เพิ่มเติมมากที่สุดคือ การปองกันกําจัดโรคพืช เนื่องจากปญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชนับไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรง
ตอการผลิตพืชของเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการระบาดของโรคพืชซึ่งจะสงผลใหเกิดความเสียหาย ทําใหผลผลิตลดลงทั้ ง
ทางดานคุณภาพและปริมาณ การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และฉีดพนอยางสม่ําเสมอ สามารถนํามาใชเพื่อลดความเสียหาย
ของพืชได แตนอกจากจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตแลว สารปองกันกําจัดศัตรูพืชยังมีโอกาสที่จะตกคางในผลผลิต ซึ่งเปน
อันตรายตอผูบริโภคและตกคางในสิ่งแวดลอมอีกดวย หากมีการฝกอบรมใหกับเกษตรกรดานการปองกันกําจัดโรคพืชอยางถูก
วิธีก็จะชวยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการใชสารเคมีในการผลิตพืชได
8.2 ดานสัตว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.23) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกรตองการฝกอบรม
เพิ่มเติมมากที่สุดคือ การผลิตสัตวปก (ไกเนื้อ ไกไข ไกพื้นเมือง) ซึ่งสอดคลองกับ เทอดศักดิ์ คําเหม็ง และคณะ (2550 : บท
นํา) การผลิตสัตวปกมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการจางงานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ไดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงสีขาว เศษเหลือทางการเกษตรนอกจากนี้ มูลไกยังเปนปุยที่จําเปนสําหรับการทํ านาในภาค
ตะวั นออกเฉี ย งเหนือ เป นการเพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละอินทรี ย วั ต ถุ แ ทนปุ ย เคมี เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณภาพข าวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตสัตวปที่สําคัญของไทยและสามารถสงออกเปนสินคานําเงินตราเขาประเทศสูงถึงหมื่นลานบาทตอ
ป ไดแก ไกสดแชแข็ง
8.3 ดานประมง ภาพรวมอยู ในระดั บ ปานกลาง (ค าเฉลี่ ย 3.13) โดยหัวข อวิ ชาที่ เกษตรกรต องการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด การเลี้ยงปลา เป นอาชีพ ที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน และ
กระจายอยูทั่วประเทศ โดยสามารถเลี้ยงไดทั่วไป ลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรสวนใหญก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ แตก็มี
โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพใหเปนการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชยได แตตองไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
หากไดรับการสนับสนุนจนเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมก็จะเปนโอกาสดีของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไดในอนาคต
8.4 ดานการจัดการตลาด ภาพรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง (ค าเฉลี่ย 3.18) โดยหัวขอวิ ชาที่เกษตรกร
ตองการฝกอบรมเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การจัดหาสินเชื่อการเกษตร สอดคลองกับ วรกฤษ ธงภักดี (2554 : บทนํา) ในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาสวนใหญภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกของประเทศ และเกษตรกรสวนใหญ
นั้นมีรายไดต่ํา ซึ่งการที่ประเทศกําลังพัฒนาจะพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และระดับการครองชีพให ดีขึ้นนั้น ควร
จะตองเอาใจใสกับการพัฒนาทางการเกษตรอยางจริ งจังเพื่อใหเกิดการกระจายรายได ในสวนของประเทศไทยรัฐบาลก็ไ ด
ตระหนักอยูเสมอวาความเจริญ ของประเทศไมวาทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชากรในชาติมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดี ไมใชอยูในลักษณะที่มองเห็นความแตกตางกันอยางชัดเจน ในการพัฒนาและแกไ ขปญหาทาง
เศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ วิธีการสหกรณก็เปนอีกวิ ธีการหนึ่ งที่รั ฐบาลได นํามาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและความ
เปนอยูข องประชาชน การแกปญ หาในการประกอบอาชี พและการครองชีพด วยวิ ธีการสหกรณนี้ส ามารถใชไ ดในกลุม ของ
ประชากรทุกกลุมอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากเปนกลุมประชากรกลุมใหญที่สุด ธุรกิจสินเชื่อถือ
วาเปนธุรกิจที่มีความสําคัญธุรกิจหนึ่ง กลาวคือ สินเชื่อหรือเงินทุนเปนปจจัยการผลิตอีกอยางหนึ่งนอกเหนือจากที่ดิน แรงงาน
และปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่เกษตรกรจําเปนตองใชในการทําการเกษตร เมื่อสินเชื่อหรือเงินทุนเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญแลว
การขาดแคลนเงินทุนจึงมีผลทําใหผลผลิตตอไรตกต่ําได ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณไมมีเงินทุนไปซื้อปจจัยการ
ผลิตตาง ๆ เชน ปุย ยาฆาแมลง หรือคาจางแรงงานเพื่อใชในไรนา ไมสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุที่ดีมาเพาะปลูก และไมอาจใช
เทคโนโลยีแผนใหมได ดังนั้นถาเกษตรกรมีเงินทุนไมเพียงพอก็จะทําใหการลงทุนการผลิตกระทําไดไมเต็มที่ ซึ่งมีผลกระทบทํา
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ใหผลผลิตหรือผลตอบแทนไดนอยดวย การใหความรูดานสินเชื่อแกเกษตรกรจะชวยใหผูไดรับสินเชื่อและผูจายสินเชื่อประสบ
ผลดีเปนประโยชนทั้ง 2 ฝาย
8.5 รูปแบบการทําการเกษตร ภาพรวมอยูในระดั บมาก (ค าเฉลี่ย 3.90) โดยหัวข อวิชาที่เกษตรกร
ตองการฝกอบรมเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เนื่องจากปจจุบันเกษตรกร
ไดหันมาใหความสําคัญของการทําการเกษตรผสมผสาน ซึ่งเกษตรผสมผสานเปนเทคโนโลยีการจัดการไรนาระบบหนึ่ง โดยใช
หลักการของความเกื้อกูลใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
8.6 อื่น ๆ ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.57) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกรตองการฝกอบรมเพิ่มเติม
มากที่สุดคือ การติดตั้งระบบการใหน้ําพืช เนื่องจากปจจุบันในพื้นที่บริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มักจะประสบกับปญหาภัยแลงไมสามารถทําการเกษตรได หากมีการบริหารจัดการน้ําที่ดีและใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ดวยการเรียนรูการใชเทคโนโลยีการติดตั้งระบบการใหน้ําพืชแบบประหยัดเขามาชวยก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร
สามารถเลือกใชในการทํากิจกรรมการเกษตรได
9. ระดับปญหาของการฝกอบรม
ระดับปญหาในการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยหัวขอที่เปนปญหาของการฝกอบรมมากที่สุดคือ เกษตรกรติดภารกิจสวนตัวทําใหไมสามารถเขารับการ
อบรมไดครบตลอดหลักสูตร อภิปรายไดวาการจัดฝกอบรมแตละครั้งตองคํานึงถึงระยะเวลาในการฝกอบรม ควรจัดฝกอบรม
ในชวงที่เกษตรกรสามารถเขารวมไดตลอดหลักสูตร
10. ระดับปญหาของการนําไปปฏิบัติ
ระดับปญหาของการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.01) โดยหัวขอที่เปนปญหาแก
เกษตรกรมากที่สุ ดคือ การขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตร เนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ มักจะประสบปญหาเรื่องความแหงแลง จึงเปนปญหาในการที่จะทําการเกษตร แตหากมีการจัดสรร
พื้นที่อยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการที่ดินและน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อทํา
การเกษตรก็จะสามารถทําการผลิตได
11. ขอเสนอแนะในการฝกอบรม
เกษตรกรผูผานการฝกอบรมไดใ หขอเสนอแนะในการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎี ใหมตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง สวนใหญใ ห ขอเสนอแนะดั ง นี้ ด านการอบรม ดี ให มี การอบรมบ อย ๆ จะได มีค วามรูเ พิ่ มขึ้ น ให มีการ
ฝกอบรมที่หลากหลายดาน ดานการดําเนินการฝกอบรม ดีมาก ใหทําการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในเวลาที่เหมาะสมและ
นาจะสนั บ สนุ นป จจั ย การผลิต ควรจั ด อบรมให นานขึ้นเมื่ อเกษตรกรได รับ การฝกอบรมแลวจากหน วยงานตาง ๆ ควรให
เจาหนาที่ออกติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงานของเกษตรกรจริง ดานความตองการการฝก อบรม
เพิ่มเติม ควรมีการเพิ่มวิทยาการสมัยใหมเขามาเพิ่มเติมในการอบรมใหมากขึ้นใหทันกับการพัฒนาในยุคปจจุบัน ขอใหจัดการ
อบรมอยางตอเนื่องทุกกิจกรรมและตองการฝกอบรมเพิ่มเติมเรื่องการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การเลือกใชระบบและ
อุปกรณการใหน้ําพืช และการตอนกิ่งพืช สอดคลองกับศักดา จิรไพโรจน (2546:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการประเมินผลความ
พึง พอใจหลั ง การฝ กของเกษตรกรผู เ ข ารับ การฝ กอบรมโครงการการจั ด การผลิ ตข าวตามแนวทางโรงเรี ยนเกษตรกรใน
พระราชดําริในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2546 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะที่เกษตรกรระบุ เรียงลําดับไดแก สมควรมีการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องตอไป ควรมีวิทยากรสอนเฉพาะเรื่อง ควรมีการพาไปดูงานนอกสถานที่
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับ
เพศ อายุ และความรูของเกษตรกร ตองใชสื่อภาษาที่เขาใจงาย ใชหลักการมีสวนรวม หลักสูตรที่จัดทําจะตองมีความสัมพันธ
กับเกษตรกรที่สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรแบบเกา มาเปนการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม เพิ่มหลักสูตรการ
ฝกอบรมเนื้อหาวิชาที่เกษตรกรตองการที่จะรูเพิ่มเติม
2. ควรคัดเลือกกลุมเกษตรกรใหตรงกับเปาหมาย เพื่อที่จะไดรับความรูตรงตามความตองการ หากคั ดเลือก
เกษตรกรที่ไมใชกลุมเปาหมายจะทําใหการฝกอบรมมีปญหาและลมเหลวในที่สุด
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลเกษตรกรหลังจากการอบรม เพื่อแนะนําใหเกษตรกรปฏิบัติอยางถูกตอง
จนถึงในระยะเวลาที่เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดจนเห็นผลอยางชัดเจน
4. ควรนําหลักสูตรการจัดการตลาด การรวมกลุม และการแปรรูปผลิตภัณฑ มาพัฒนาตอเนื่องจากหลักสูตร
เกษตรทฤษฎี ใหมต ามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่อรองรับ ผลผลิ ตที่ จะออกสู ตลาดและสามารถรั บมื อกั บราคา
ผลผลิตที่จะออกมาได
5. ควรจัดทําแปลงสาธิตประกอบการฝกอบรม เพื่อใหเกษตรกรสามารถมองเห็นภาพ และไดฝกปฏิบัติจริงดวย
ไมใชใหความรูดานวิชาการเพียงอยางเดียว เพราะเกษตรกรบางรายอายุมากและบางรายก็ไมไดเรียนหนังสือ หากไดปฏิบัติใน
แปลงจริงก็ไดเปนการเรียนรูไปดวย
6. เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร หลักสูตรการฝกอบรม
ควรเนนเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อทําการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด
7. ควรมีการฝกอบรมและคัดเลือกวิทยากรหลักหรือวิทยากรที่ผานการฝกอบรมแลวนําเกษตรทฤษฎีใหมไป
ปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จมาเปนผูจัดการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรรุนตอๆ ไป เพือ่ ที่จะไดเผยแพรเทคนิคในการทํา
การเกษตร ทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยตอไป
1. ผูที่สนใจในการทําวิจัยควรศึกษาขอมูลจากผูที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรทฤษฎีใหม และศึกษา
ขั้นตอนการทํ าการเกษตรใหป ระสบความสําเร็ จ และนําผลการวิจัยมาเป นแนวทางในการพัฒ นาหลักสู ตรการฝกอบรม
เกษตรกรตอไป
2. ควรศึกษาวิ จัย เกี่ย วกับการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอื่น ๆ ที่มีความแตกตางกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม เพราะจะสามารถนําไปเปน
แบบอยางในแตละภูมิภาคไดและจะทําใหไดขอมูลในภาพรวมเพื่อการประยุกตหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาเรื่องการผลิตสื่อในการถายทอดการฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถเขาใจไดงาย นอกเหนือจากการ
อานเอกสารวิชาการเพียงอยางเดียว
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คุณภาพการยอมดายฝายจากสารสกัดของกลีบดอกอัญชันที่มีสภาวะเหมาะสม
โดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ
Quality of cotton yarn dyeing from butterfly pea petal extract with appropriate
conditions by using a synthetic mordant and a natural mordant
พรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม* และกนกนุช ทวีไกรกุล
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
sangsukaium@gmail.com
บทคัดยอ
สภาวะการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชันแหงที่เหมาะสมดวยวิธีพนื้ ผิวตอบสนอง (RSM) ไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้
ผลการทดสองแสดงใหเห็นวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับตัวแปรตอบสนอง คือ ใชปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 1.68 กรัม ที่อุณหภูมิ
78 องศาเซลเซียส เปนเวลา 88 นาที สภาวะดังกลาวใหความเขมของสียอมสูงที่สุด (2.2709 ที่ความยาวคลื่นแสงมากสุด 575
นาโนเมตร) สภาวะที่เหมาะสมของการยอมดายฝายโดยการใชสารสกัดกลีบดอกอัญชันแหง คือ การยอมที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 60 นาที ที่ pH 4.7 (pH ของสารละลาย) นอกจากนี้อิทธิพลของประเภทของมอรแดน (มอรแดนทสังเคราะห;
คอปเปอรซัลเฟต และมอรแดนทธรรมชาติ; น้ํามะขามเปยก) และขั้นตอนของกระบวนการยอมตอคุณภาพของดายฝายก็ได
ทําการศึกษาเชนเดียวกัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการยอมดายฝายดวยคอปเปอรซัลเฟตกอนการยอมสีที่สกัดไดจากกลีบ
ดอกอัญชันแหงจะไดสขี องดายฝายเปนโทนสีของดายฝายเปนสีน้ําเงินเขมแกมเหลือง โดยคาความเขมของสีดาย (K/S) เทากับ
5.9987 (L* = 41.35 a* = 2.14 b* = -19.02)
คําสําคัญ: ดอกอัญชัน พื้นที่ผิวตอบสนอง การสกัดสียอม มอรแดนท
Abstract
The optimization of extraction condition of dried butterfly pea petal using surface response
methodology (RSM) was studied in this research. The result showed that the optimized condition for
response variables was obtained with using 1.68 gram of dried butterfly pea petal, dying at 78 oC for 88
min (Abs. of 2.2709, at λmax 575 nm) The optimization of cotton yarn dyeing condition using butterfly pea
petal extract was obtained at 90 oC for 60 min and pH 4.7 (of solvent) In addition, effects of mordant
types (synthetic mordant; CuSO4 and natural mordant; tamarind sauce) and the sequence of dyeing
process on quality of cotton yarn color were also evaluated. The result showed that cotton yarn mordanted
with CuSO4 before dyeing with butterfly pea petal extract gave blue-yellow with the K/S value of 5.9987
(L* = 41.35 a* = 2.14 b* = -19.02).
Keywords: butterfly pea, response surface methodology, dye extraction, mordant
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1. บทนํา
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมสิ่งทอสวนใหญนิยมใชสีสังเคราะหในการยอมดาย เนื่องจากสะดวกสามารถเลือกใชสีจากสารเคมี
ที่ใ ห สีต รงตามความต องการ ขณะที่ สี ยอมธรรมชาติ มี ข อจํากั ด หลายประการ เช น วั ตถุ ดิ บ ที่จะนํามาสกั ด สีจําเป นตองใช
ในปริมาณมาก จึงจะไดสีที่เขม หรือคุณภาพของสีที่ไดไมสม่ําเสมอ รวมถึงไมสามารถทําใหสีเหมือนเดิมไดทุกครั้ง เนื่องจากมีปจจัย
หลายประการที่ผูผลิตไมสามารถควบคุมได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,.2555)[1] การใชสียอมธรรมชาติ
จึงลดความสําคัญลงไป แตจากปญหาเศรษฐกิจภาคครัวเรือน รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ตองการผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็ง
มีจุดยืนที่เนนเอกลักษณของชุมชน รวมถึงการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (value-based economy)
(Dr. Borworn, 2017)[2] รวมถึงการที่ชุมชนตางๆ ที่มีอาชีพทอผาพื้นเมือง ไดหันกลับมาใชวิธีการดั้งเดิมของบรรพบุรุษในการยอมผา
จากสารธรรมชาติ โดยอาศัยภูมิปญญา ปญหาหลายดาน เชน ผลผลิตของวัตถุดิบที่จะนํามาสกัดสียอม การทําใหคุณภาพของการยอม
มีมาตรฐานยังไมไดรับการแกไข
ดอกอัญชันเปนพืชธรรมชาติที่ใหสารสี ขึ้นงาย มีผลผลิตสม่ําเสมอทั้งป และสามารถขึ้นไดทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย
จัดเปนพืชที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อการสกัดสารสีไดดีชนิดหนึ่ง สารสกัดที่ไดเปนสารแอนโทไซยายิน (anthocyanins) ซึ่งเปน
สารประกอบในกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) โดยมีสารสําคัญคือ 2- phenyl ebenzopyrylium ซึ่งใหสารสีมวงหรือน้ําเงิน[3] นิยม
นําสารสีดั งกล าวมาใชเ ปนสี ผสมอาหารไทยหลายชนิ ด และยั งไมเ คยมี การนําสารสกั ด จากดอกอั ญชั นมาใช ใ นการย อมผ า
นอกจากนี้ การนํ าวิ ธีการวั ดสีแบบมาตรฐานโดยใช ระบบ CIE Lab scale ซึ่งกํ าหนดโดย International Commission on
Illumination (t_phuttharat, 2560) [4] มาใชในการหาคุณภาพที่ไดจากการยอมดาย เชน คาความเขมในการติดสี (k/s) คาโทนสี
(L* a* และ b*) ของดายที่ได จากการยอม จะทําให สามารถพัฒนาการยอมด ายดวยสารสกัดธรรมชาติโดยใชนวั ตกรรมที่เหมาะสม
เพื่อใหผลิตภัณฑมีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น
จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี
พื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) สภาวะที่มีผลตอคุณภาพการยอม รวมถึงผลของการใชสารชวย
ติดสี หรือมอรแดนทในการยอมดายฝาย โดยใชระบบ CIE Lab scale ในการอธิบายสีที่ไดจากการยอม เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
การนํานวัตกรรมมาใช สําหรับการพัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับนโยบาย ไทยแลนด
4.0 ของภาครัฐ และเปนการลดมลพิษจากสารเคมี ลดการนําเขาของสีสังเคราะหในอนาคต
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันแหงดวยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM)
2.2 เพื่อศึกษาหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการยอมดายฝาย
2.3 เพื่อเปรียบเทียบการยอมติดสีดายฝายโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.1 วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง
วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) เปนเทคนิคการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ
สามมิติ เพื่อนําไปใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว ที่มีตอตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว จะอยูบน
แกน X และแกน Y สวนตัวแปรตามจะอยูบนแกน Z (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 แกน X และ Y ซึ่งอยูในแนวระนาบ แกน Z อยูในแนวตั้งฉาก
สําหรับแสดงความสัมพันธของตัวแปรแบบสามมิติ
การนําเสนอกราฟ 3 มิติ ที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรหลายตัวแปร เพื่อหาสภาวะที่สามารถแสดงความสัมพันธ
ของตัวแปรที่ดีที่สุด ผูทดลองตองทําการออกแบบการทดลอง (design of experiment, DOE) เพื่อกําหนดสภาวะการทดลอง
ว าควรมี จํานวนการทดลองกี่ การทดลองจึ ง เหมาะสม และการทดลองนั้ นต องสามารถแสดงความสั มพั นธ ร ะหว างตั วแปร
ไดครอบคลุมทั้งหมด เชน ตองการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 5 ตัวแปร ตองใชจํานวนการทดลองถึง 234 การทดลอง
(3 5) ซึ่ งจํ านวนการทดลองที่ มากนี้ อาจไมเหมาะกับสถานการณป จจุ บัน ดั งนั้ นการนํ าวิ ธีการทางคณิตศาสตร มาประยุ กต ใช
ในการแกปญหา เชน การใชการออกแบบการทดลองแบบสวนผสมกลาง (Central composite design; CCD) ซึ่งเปนการ
ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรเชิงเสนโคง แตใชจํานวนการทดลองไมมาก ตัวอยางกรณี 5 ตัวแปรใชเพียง
30 การทดลอง เปนตน การออกแบบการทดลองแบบ CCD เปนการใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติมาชวยในการออกแบบ โดยจะ
ทําการออกแบบการทดลองที่ 3 ระดับ มีการปรับตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรละ 3 คา ซึ่งนิยมแทนคาตัวแปรนั้นดวยสัญลักษณ -1, 0,
+1 โดย -1 และ +1 เปนคาต่ําสุด และสูงสุดของตัวแปรแตละตัวตามลําดับ ทําใหการนําเสนอขอมูลของตัวแปรจะประกอบดวย
3 สวน คือ 1) Factorial points ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 โดยการนําตัวแปร 2 ระดับมาใชในการทดลอง (2 level
full factorial) แสดงความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 ดวยแกน X, Y และ Z ดังภาพที่ 2 (ก) 2) Axial points เปนการปรับเปลี่ยน ตัว
แปรใดตัวแปรหนึ่ง โดยใหตัวแปรอื่นอยูที่คากลางคือ 0 และ 3) Center points เปนการปรับเปลี่ยนตัวแปรทุกตัวเปนคากลาง เมื่อ
ทําการออกแบบการทดลอง จึงยังคงมีผลของตัวแปรหลัก (main effect) ความสัมพันธของตัวแปร (interaction) และสมการ
กําลังสอง (quadratic terms) โดยใชทรัพยากรไมมาก[5] ดังแสดงในภาพที่ 2 (ข)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 (ก) Factorial points กรณี 3 ตัวแปร [6]
(ข) การออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลาง 3 ตัวแปร [7]

เมื่อทําการทดลองตามแบบจําลองการทดลองที่มีการออกแบบไว จะมีการสรางกราฟ 3 มิติที่แสดงพื้นผิวตอบสนอง
(Surface Plot) เพื่อแสดงสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กราฟ 3 มิติ (Surface Plot) [8]
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประเภทของการวิจัย
เป นการวิ จัยเชิง ทดลอง (Experimantal Research) โดยใช การทดลองร วมกับการนํ าวิธีทางคณิ ตศาสตร และสถิ ติ
เพื่อการวิเคราะหและทํานายผลของขอมูล
4.2 วัสดุอุปกรณและสารเคมี ที่จําเปน ไดแก
เครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร เครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร (UV–Visible Spectrophotometer)
เครื่องวัดสี (spectrophotometer) เครื่องอังไอน้ํา (water bath) โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4) สารลดแรงตึงผิว (Aminon CO2SA) ดอกอัญชันแหง ดายฝาย และ
น้ํามะขามเปยก
4.3 วิธีการดําเนินงานวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ คือ
4.3.1 การเตรียมดายฝายกอนการทดลอง ชั่งดายฝาย 50 กรัม ใสโซเดียมคารบอเนต 0.5 กรัม น้ํา 500 mL และ
AMINON 5 กรัม ตมที่อุณหภูมิ 1000C เปนเวลา 1 ชัว่ โมง พลิกกลับไปมาเปนครั้งคราว จากนั้นลางดายฝายดวยน้ําสะอาดจน pH
ของดายฝายเทากับ 7 ผึ่งดายฝายใหแหงและนํามาทําการทดลองตอไป
4.3.2 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี RSM ทําการทดลองดังนี้
1) ชั่งกลีบดอกอัญชันแหง 0.5 กรัม (ผึง่ ใหแหงเปนเวลา 5วัน) สกัดดวยน้ํา 50 mL ที่อุณหภูมิ 290C เปนเวลา
45 นาที นําสารที่ไดจากการสกัดไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
(UV-Visible spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 575 นาโนเมตร บันทึกผล
2) ทําเชนเดียวกับขอ 1) แตเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 290C เปน 60, 70, 80 และ 900C โดยที่ทุกอุณหภูมิทําการ
สกัดที่เวลา 45, 60, 90 และ 120 นาที ตามลําดับ
3) ทําเชนเดียวกับขอ 1) และ 2) แตเปลี่ยนปริมาณกลีบดอกอัญชันแหงเปน 1, 1.5, 2 และ 2.5 กรัม
4) นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิตดิ วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง โดยมีลําดับขั้นดังนี้
4.1) กําหนดระดับปจจัยที่ใชในการทดลอง เพื่อนําไปออกแบบการทดลองแบบประสมสวนกลาง โดยใช
โปรแกรม RGui386 version 3.2.0 และสรางสมการทํานายคาการดูดกลืนแสงของสียอมที่สกัดไดจากกลีบดอกอัญชันแหง
4.2) เลือกการทดลองทีใ่ หคาการดูดกลืนแสงสูงสุดมาทําการทดลองซ้ํา
4.3) นําขอมูลที่ไดไปสรางกราฟพื้นที่ผิวตอบสนอง โดยใชโปรแกรม RGui386 version 3.2.0
4.3.3 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมดายฝาย ทําการทดลองเพื่อศึกษาพารามิเตอรที่มีผลตอการยอม ดังนี้
1) อุณหภูมิ
1.1) นําดายฝาย 0.5 g มายอมดวยสารสกัดที่สกัดจากสภาวะที่เหมาะสมในอัตราสวนดายตอสียอม
เปน 0.5 : 50 (g : mL) เปนเวลา 60 นาที ที่ pH 4.7 โดยใชอุณหภูมิ 30 50 70 และ 900C
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1.2) นําดายฝายที่ผานการยอมไปผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหอง
1.3) นําไปวัดหาคาสีในระบบ CIE Lab สวนสารสกัดกอนยอมและหลังยอมนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
และคํานวณหาคารอยละการดูดซับสี (% Dye Exhaustion) จากสมการ
A0 – A
เมื่อ A คือ คาการดูดกลืนแสงหลังการดูดซับ
% Dye exhaustion =
X 100
A0
A0 คือ คาการดูดกลืนแสงที่เวลาเริ่มตน
2) เวลา ทําการทดลองโดยใชอุณหภูมิที่ใหผลการยอมที่ดีที่สุดในขอ 1) เพียงอุณหภูมิเดียวมาทําการยอมดาย
ดวยวิธีการตามขอ 1.1)-1.3) ที่เวลา 30 40 50 และ 60 นาที
4.3.4 การเปรียบเทียบคุณภาพการยอมดายฝายโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ ทําการทดลอง
โดยยอมดายดวยมอรแดนทธรรมชาติและมอแดนทสังเคราะห 3 วิธี คือ ยอมดวยมอแดนทกอนการยอม พรอมการยอมและ
หลังการยอม ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้
1) การยอมดวยมอรแดนทกอนการยอม ทําการทดลองโดย
1.1) นําดายฝาย 0.5 g แชในมอรแดนท CuSO4 0.01 g ที่ละลายน้ํา 50mL เปนเวลา 30 นาที นําดาย
ฝายที่ผานการแชมอรแดนท CuSO4 มาตากใหแหง
1.2) นําดายฝายจากขอ 1.1) ไปยอมดวยสารสกัดจากกลีบดอกอัญชันที่อุณหภูมิ 900C เปนเวลา 60 นาที
1.3) นําดายฝายที่ผานการยอมไปผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหอง
1.4) นําดายฝายในขอ 1.4) ไปวัดคาความเขมสี (K/S) ดวยเครื่องวัดสี บันทึกผล
1.5) ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 1.1)-1.4) โดยเปลี่ยนจากมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) เปนมอรแดนท
ธรรมชาติ (น้ํามะขามเปยก)
2) การยอมดวยมอรแดนทพรอมการยอม ทําการทดลองโดย
2.1) นําสารสกัดจากกลีบดอกอัญชัน 50 mL ผสมกับมอรแดนท CuSO4 0.01 g ที่ละลายน้ํา 50mL
2.2) นําดายฝาย 0.5 g แชในสารละลาย 1.1) ที่อุณหภูมิ 900C เปนเวลา 60 นาที
2.3) นําดายฝายที่ผานการยอมไปผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหอง
2.4) นําดายฝายในขอ 1.3) ไปวัดคาความเขมสี (K/S) ดวยเครื่องวัดสี บันทึกผล
2.5) ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 2.1)-2.4) แตเปลี่ยนเปนใชมอรแดนทน้ํามะขามเปยก ในสารสกัดกลีบ
ดอกอัญชันแทนมอรแดนท (CuSO4) โดยใชมะขามเปยก 7.5 g ใสลงในสารสกัดกลีบดอกอัญชัน 50 mL
3) การยอมดวยมอรแดนทหลังการยอม ทําการทดลองโดย
3.1) นําดายฝาย 0.5 g ไปยอมดวยสารสกัดจากกลีบดอกอัญชันที่อุณหภูมิ 900C เปนเวลา 60 นาที นํามา
ตากใหแหง
3.2) นําดายฝายจากขอ 1.1) แชในมอรแดนท CuSO4 0.01 g ที่ละลายน้ํา 50mL เปนเวลา 30 นาที
3.3) นําดายฝายจากขอ 1.2) ไปผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหอง
3.4) นําดายฝายไปวัดคาความเขมสี (K/S) ดวยเครื่องวัดสี บันทึกผล
3.5) ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 3.1)-3.4) แตเปลี่ยนเปนใชมอรแดนทน้ํามะขามเปยก ในสารสกัดกลีบ
ดอกอัญชันแทนมอรแดนท (CuSO4) โดยใชมะขามเปยก 7.5 g ใสลงในสารสกัดกลีบดอกอัญชัน 50 mL

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2087

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

5. ผลการดําเนินงานวิจัย
5.1 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี RSM จากการทดลองพบวา
5.1.1 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี RSM คือการใชเวลาในการสกัด 88 นาที
O
อุณหภูมิ 78 C ใชปริมาณกลีบดอกอัญชัน 1.68 กรัม ใหคา ABS 2.2709 ที่ λmax 575 นาโนเมตร โดยมีสภาวะที่แสดงคาการดูดกลืนแสง
สูงสุดของความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลา เมื่อใชปริมาณกลีบดอกอัญชันที่คากลาง (1.5 กรัม) คือ ที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88
นาที ดังแสดงดวยกราฟของ Surface Plot และกราฟ Contour Plot ดังแสดงในภาพที่ 4 ขณะที่สภาวะที่แสดงคาการดูดกลืนแสง
สูงสุดของความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง คือที่อุณหภูมิ 78 OC ปริมาณกลีบดอก 1.68 g [ภาพที่
5] และสภาวะที่แสดงคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของความสัมพันธระหวางเวลา และปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง คือที่เวลา 88
นาทีปริมาณกลีบดอก 1.68 กรัม [ภาพที่ 6]

ภาพที่ 4 Surface Plot และ Contour Plot ระหวางอุณหภูมิกับเวลา

ภาพที่ 5 Surface Plot และ Contour Plot ระหวางอุณหภูมิกับปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง

ภาพที่ 6 Surface Plot และ Contour Plot ระหวางเวลากับปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง
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5.2 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมดายฝาย จากการวิจัยพบวา เมื่อใชพารามิเตอรตางๆ ในการหาสภาวะที่
เหมาะสมในการยอมดายฝาย พบวา สภาวะที่เหมาะสมตอการยอมดายมากที่สุดคือใหคารอยละการดูดซับ 2.834 คาความเขมสี
(K/S) 5.9662 เมื่อทดลองที่อุณหภูมิ 90OC และใหคารอยละการดูดซับ 3.112 คาความเขมสี (K/S) 5.9987 เมื่อทดลองที่เวลา
60 นาที สีผาที่ยอมเปนสีน้ําเงินเขม
5.3 ผลการเปรียบเทียบการยอมติดสีดายฝายโดยใชมอรแ ดนทสังเคราะหแ ละมอรแ ดนทธรรมชาติ จากการวิจัย
พบวา การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) จะไดสีเปนโทนสีน้ําเงิน และการยอมดวยมอรแดนทธรรมชาติ (มะขามเปยก)
จะไดสีเปนโทนน้ําเงินที่มีสีแดงปน ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะหกอนการยอมจะใหคาความเขมสี
(5.9987) ดีที่สุด โดยใหคาโทนสีเปนสีน้ําเงินเขมแกมเหลืองเล็กนอย
ตารางที่ 1 ผลการยอมดายฝายดวยสารสกัดจากดอกอัญชันโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติดวยวิธีตางๆ
ความเขมสี (K/S)
CIE LAB
วิธีการยอม
ชนิดของ
ดวยมอร
L*
a*
b*
เสนใย
เฉดสี
มอรแดนท
คาเฉลี่ย
±SD
แดนท
82.47
2.1
12.27
ไมใส
น้ําเงิน
5.7342
0.2167
41.56
1.49
-17.33
มะขามเปยก

5.5381

0.1581

44.08

12.77

-13.43

น้ําเงิน
แกมมวง

CuSO4

5.9987

0.4461

41.35

2.14

-19.02

น้ําเงิน
เขม

มะขามเปยก

2.6908

0.0435

52.93

22.83

-0.43

CuSO4

3.7267

0.3889

51.09

-0.14

-13.35

น้ําเงิน
ออน
มวงแกม
ชมพู

กอนยอม

พรอมยอม

หลังยอม

มะขามเปยก

0.9334

0.0223

62.65

19.17

-1.22

CuSO4

1.0585

0.1423

61.06

-1.72

-5.61

มวงแดง

น้ําเงินซีด

*สภาวะที่ใช อุณหภูมิที่ 90 OC เวลา 60 นาที
6. บทสรุป
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชันแหง โดยมีปริมาณกลีบดอก เวลา และอุณหภูมิ
เปนตัวแปรอิสระ เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอคาการดูดกลืนแสงที่ λmax 575 นาโนเมตร โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM)
พบวา สภาวะที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุด (2.2709) คือที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88นาที โดยใชปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง
1.68 กรัม เมื่ อนําสารสกัดที่ไดไ ปหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมด ายฝายโดยไมใช มอรแดนท พบวา สภาวะที่ เหมาะสม
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2089

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

สําหรับการยอมดายโดยไมใชมอรแดนทคือ ที่อุณหภูมิ 90OC เวลา 60 นาที ที่ pH เดิมของสารสกัด (pH 4.7) และเมื่อนําสารสกัด
มาทําการยอมดวยมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) และมอรแดนทธรรมชาติ (น้ํามะขามเปยก) โดยใชวิธีการยอม 3 วิธี คือยอมดวย
มอรแดนทกอนการยอมดาย พรอมการยอมดาย และหลังการยอมดาย พบวา การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะหกอนการยอมดาย
ใหคาความเขมสี (K/S) สูงสุด (5.9987) โดยใหคาเฉดสีเปนสีน้ําเงินเขมแกมเหลืองเล็กนอย (L*, a* และ b* = 41.35, 2.14 c
และ -19.02 ตามลําดับ)
7. อภิปรายผลการวิจัย
การหาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัดสีย อมจากกลีบดอกอัญชันแห ง โดยวิ ธีพื้ นผิ วตอบสนองที่ พบวา สภาวะที่ใหค า
การดูดกลืนแสงสูงสุด (2.2709) ที่ λmax 575 นาโนเมตร คือที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88นาที โดยใชปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 1.68
กรัม ซึ่งเปนสภาวะใกลเคียงกับที่พรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม และราตรี ซุยหิรัญ[9] เคยศึกษาการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชัน
สด โดยไดคาการดูกลื นแสง 2.955 ที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88นาที ปริมาณกลีบดอก 1.25 กรัม แสดงใหเ ห็นวา วิธีพื้นผิ ว
ตอบสนอง (RSM) ซึ่งเปนการประยุกตระหวางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการออกแบบการทดลอง เปนวิธีที่สามารถนํามาใช
ไดจริ ง สอดคล องกับ ที่จรัล ทัพ ยเสรี [5] ที่กลาววาการใชวิธีพื้นผิวตอบสนองมาชวยในการออกแบบการทดลอง จะทํ าให ผู
ทดลองสามารถศึกษาผลกระทบของตัวแปร และสามารถหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับคาพารามิเตอรของการทดลองไดโย
ใชจํานวนการทดลองไมมาก ขณะที่การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) กอนการยอมดาย ใหคาความเขมสีดีกวาการ
ยอมโดยไมใชมอรแดนท สอดคลองกับที่กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ[10] ที่ใหคําแนะนําวาการใชสารชวยยอม
จุนสี หรือมอแดนททองแดง จะทําใหสีติดและสีเขมขึ้น
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การใชฟมู ซิลกิ าในผลิตภัณฑโฟมยางทีผ่ ลิตจากน้ํายางธรรมชาติ
Using of Fume-Silica in Rubber Foam Product Made from
Natural Rubber Latex
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของปริมาณฟูมซิลิกา ที่มีตอกระบวนการผลิต สมบัติ และสัณฐานวิทยาของโฟมยาง
จากน้ํายางธรรมชาติ ที่ปริมาณ 0, 0.83, 1.67 และ 2.51 phr จากการศึกษาพบวาฟูมซิลิกาชวยใหการขึ้นรูปโฟมยางดีขึ้น
และยังเปนสารที่ชวยปรับความแข็งและความนิ่มไดตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสมบัติทางฟสิกขของโฟมยางใหดีขึ้น
เชน ความหนาแนน สมบัติดานการทนตอแรงดึง ความแข็ง การยุบตัวถาวรเมื่อไดรับแรงอัด
คําสําคัญ: ฟูมซิลิกา โฟมยาง น้ํายางธรรมชาติ
Abstract
In this research, the fume silica loading effects on the rubber foam processing, foam properties
and its morphology was studied at 0, 0.83, 1.67 and 2.51 phr of the fume silica loading. The result was
found that the fume silica can improve the foam processing,hardness and softness. In addition, the fume
silica can improve physical properties of the rubber foam such as density, tensile properties, hardness
and compression set.
Keywords: fume silica, latex foam, natural rubber
1. บทนํา
ประเทศไทยเป นประเทศที่ มี การส ง ออกในรูป ของวั ต ถุ ดิ บ ยางธรรมชาติ ม ากเป นอั นดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง จากข อมู ล ของ
สถาบันวิจัยยางในปพ.ศ. 2558 พบวา ปริมาณการใชยางธรรมชาติภายในประเทศ มีเพียงประมาณรอยละ 15 เทานั้น ที่เหลือ
สงออกในรูปของวัตถุดบิ ในรูปแบบของน้ํายางขนและยางดิบทําใหราคายางดิบภายในประเทศมีความผันผวนตามปริมาณความ
ตองการของตางประเทศ ซึ่งขึ้นกับเศรษฐกิจโลก
โฟมยางเปนผลิตภัณฑที่เตรียมไดจากน้ํายางขน ฟองยางประกอบดวยเซลลของอากาศ ที่ตอเนื่องติดกันไป ทําใหการ
ถายเทอากาศจากฟองยางเปนไปอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหโฟมยาง ไดถูกนํามาใชเปนเบาะและที่นอน ซึ่งมีความตองการที่จะให
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มีสมบัติที่นุมและสบาย เปนผลิตภัณฑยางที่ไดจากน้ํายางธรรมชาติที่นาสนใจและมีศักยภาพในการแขงขันสูง ในตลาดเครื่อง
นอนหรือผลิตภัณฑรับแรงกระแทกตางๆแตโฟมยางยังมีปญหาบางอยาง เชน การปรับความแข็ง ความนิ่ม ตามความตองการ
ของลูกคา ความทนทานตอการฉีกขาด และน้ําหนักมาก
ซิลิกาเปนสารตัวเติม ในยางที่นิย มใช เพื่อเสริมประสิท ธิภาพของยางใหมีส มบัติที่ ดีขึ้น เปนสารตั วเติม ที่ มีสีข าวจึ ง
เหมาะที่จะนํามาใชในฟองยาง เพื่อใหสามารถปรับความแข็ง ความนิ่มไดตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสมบัติทาง
ฟสิกสของยางใหดีขนึ้ ฟูมซิลิกาเปนซิลิกาที่นาสนใจ ในการนํามาใชเปนสารตัวเติมในโฟมยาง เนื่องจากฟูมซิลิกามีขนาดอนุภาค
เล็กมาก โดยมีขนาดอนุภาคปฐมภูมิตั้งแต 5-50 นาโนเมตร เสริมสมบัติทางฟสิกสของยางไดดี แมใชในปริมาณนอย ซึ่งเหมาะ
กับโฟมยาง
ดวยเหตุนี้งานวิจัยในครั้งนี้ จึงนําฟูมซิลิกาที่มีขนาดอนุภาคปฐมภูมิในระดับนาโนมาเตรียมใหอยูในรูปของดิสเพอรส
ชัน นํามาเปนสารตัวเติมในผลิตภัณฑโฟมยาง เพื่อใหสามารถใชในปริมาณนอยแตเสริมสมบัติทางฟสิกสของยางใหดีขึ้น และ
ลดปริมาณยางในโฟมยาง
2. วัตถุประสงคในการศึกษาการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของฟูมซิลิกาที่มตี อการขึ้นรูปสมบัติทางฟสิกส และสัณฐานวิทยาของฟองยางธรรมชาติ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาการใชซิลิ กาที่มี ขนาดอนุภ าคเล็ ก ได มีนักวิ จัยหลายทานไดทํ าการวิจัย คนคว าในอิ ทธิพลและเทคนิ ค
วิธีการผสมซิลิกาในยางใหม เชน Prasertsriและ Rattanasom (2012) เตรียมฟูมซิลิกาและซิลิกาชนิดตกตะกอนกระจายใน
น้ํา เพื่อใชในการเตรียมมาสเตอรแบทช ซิลิกา/ยางธรรมชาติผานระบบน้ํายาง พบวาปญหาการสูญหายของ ซิลิกาในยางที่
เตรียมจากระบบน้ํายางนอยกวาระบบเดิม และระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถลดความหนืดของยางคอมเปานดความรอนสะสม
และการยุบตัวถาวรจากการกด และความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นทั้งยางที่ใชฟูมซิลิกาในการศึกษาผลของซิลิกาที่มีตอวัสดุโฟม ไดมี
Zhang และคณะ (2012) ศึกษาผลของพารามิเตอรของเครื่องเอกซทรูดและซิลิกาตอสมบัติเชิงกลและฟองของคอมโพสิทพอลิ
โพรพิลีน/เสนใยไม พบวาซิลิกาปริมาณมากกวา 2phrมีผลตอการเกิดฟองยางโดยทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้นและทําใหฟองที่
เกิดกระจายสม่ําเสมอขึ้นนอกจากนี้ยังมี Hosseiniและ Razzaghi-Kashani (2014) ไดทําการศึกษาผลของนาโนซิลิกาที่มีตอ
จลนพลศาสตรของระบบการวัลคาไนซดวยกํามะถัน พบวาอัตราเร็วในการวัลคาไนซเพิ่มขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น แต
ปริมาณของการเชื่อมโยงพันธะลดลงตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น
4. วิธีดําเนินการศึกษาการวิจัย
ทําการเตรียมดิสเพอรชัน(dispersion) ของฟูมซิลิกา(fumed silica) ที่ 26 เปอรเซ็นตโดยประมาณ จากนั้นนําฟูมซิ
ลิกา (fumed silica) ที่เตรียมไดนําไปเติมเปนสารตัวเติมในโฟมยางโดยใชโดยสูตร ดังกลาวตามตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 สูตรที่ใชในการทําการทดลอง
ยางและสารเคมี
น้ํายางขน 60% แอมโมเนียสูง
กํามะถัน 50%
แซดเอ็มบีที 50%
แซดดีซี 50%
ซิงคออกไซด 50%
โพแตสเซียมออลิเอต 20%
ดีพีจี 20%
ฟูมซิลิกา 26%
โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด 20%

น้ําหนัก (phr)
100
3.35
1.67
1.67
6.71
5.03
2.01
แปรปริมาณ 0, 0.83, 1.67 และ 2.51
1.34

ชั่งยางและสารเคมีดังสูตรในตารางที่ 4.1 และผสมยางและสารเคมีดังกลาวตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2ขั้นตอนและระยะเวลาในการทําโฟมยาง
ขั้นที่
วิธีการ
ทําการชั่งน้ํายางกับสบู เทน้ํายางใสลงในหมอของเครื่องตีฟอง เดินเครื่องดวยความเร็วชาสุด เพื่อ
1
ไลแอมโมเนีย
ทําการชั่งสารเคมี กํามะถัน 50%, แซดดีซี 50%, และแซดเอ็มบีที 50% ตามสูตรเทลงในหมอของ
2
เครื่องตีฟอง เดินเครื่องดวยความเร็วชาสุด
3 เดินเครื่องดวยความเร็วชา 1 นาที และสลับความเร็วปานกลางหลังจากนั้น
4 ตีฟองใหไดความสูง 3-4 เทา
เดินเครื่องดวยความเร็วชา เติมซิงคออกไซด 50%, ฟูมซิลิกา 26%และเติมดีพีจี20% ลงไป เพื่อให
5
ฟองละเอียดเล็กลงไปอีก
6 เมื่อครบกําหนดเวลาขณะที่เครื่องยังเดินอยูใหเติมโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด 20%ลงไปเปนเวลา
7 หยุดเครื่องแลวเทโฟมยางลงในเบาพิมพที่เตรียมไว
8 จับเวลาการเจลของโฟมยาง
9 นําโฟมยางที่ไดไปอบเพื่อใหเกิดการวัลคาไนซในหมอนึ่งไอน้ําเปนเวลา
นําโฟมยางที่ไดไปลางน้ําแลวบีบน้ําออก ทําเชนนี้หลายๆ ครั้งเพื่อขจัดสารเคมีที่อยูในโฟมยาง
10
ออกมา
11 นําโฟมยางที่ไดไปอบแหงที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนแหง
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4.1. วิธีการทดสอบโฟมยางธรรมชาติ
4.1.1การทดสอบความแข็งโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D224 นําชิ้นทดสอบโฟมยางที่เตรียมไวมาทดสอบ ความ
แข็งโดยชิ้นทดสอบ 1 ชิ้นตอ 1 ตัวอยางที่ทําการทดสอบ ทดสอบวัดความแข็ง 5 จุดรายงานผลดวยคากลาง
4.1.2 การทดสอบหาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)โดยทดสอบสมบัตดิ ังกลาวตามมาตรฐาน ASTM
D395โดยนําชิ้นทดสอบมีขนาดยาว(50±1) มิลลิเมตร กวาง (50±1) มิลลิเมตรและหนา (25±1) มิลลิเมตร ทําการ
ทดสอบ 3 ชิ้น รายงานผลดวยคากลาง
4.1.3 การทดสอบสมบัติดานการดึงโดยทดสอบความตานทานตอแรงดึงเมื่อขาด (tensile strength,T.S.)และระยะยืด
เมื่อขาด (elongation at break, E.B.)ตามมาตรฐาน ASTM D3574 โดยการนําแผนโฟมยางที่มีขนาด 25.4
mm × 139.7 mm ทําการทดสอบ 3 ชิ้น รายงานผลดวยคากลาง
4.1.4การทดสอบสองกลอ งดว ยกลอ งจุล ทรรศนแ บบสอ งกราด(scanning electron microscopy,SEM)นําชิ้ น
ทดสอบมาตัดเปนชิ้นที่มีขนาดเล็กและบางเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
5. ผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
5.1 อิทธิพลของปริมาณฟูมซิลิกาที่มีตอสมบัติดานความแข็งของโฟมยาง

ภาพที่1ความแข็ง (Shore OO) ของโฟมยางทีฟ่ ูมซิลิกา0,0.83,1.67 และ2.51phr
จากภาพที่ 1 อธิบายไดวาเมื่อปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้นคาความแข็งของโฟมยางจะมีคาเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา
ฟู ม ซิ ลิ กามี ผ ลต อ ความแข็ ง ของโฟมยาง เนื่ องจากเกิ ด การเจลและคงสภาพโฟมได ดี ทํ าให โ ฟมยางมี ค วามเหนี ย วแน น
นอกจากนี้ฟูมซิลิกาเปนสารอนินทรียที่มีซิลิกอนเปนองคประกอบทําใหสามารถเพิ่มความแข็งของยางไดดี
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5.2 อิทธิพลของปริมาณฟูมซิลิกาตอสมบัติดานความตานทานตอแรงดึง

ภาพที่ 2 ความตานทานตอแรงดึงของฟองยางที่มฟี ูมซิลิกาปริมาณตางๆ
จากภาพที่ 2อธิบายไดวาเมื่ อปริมาณของฟูมซิลิ กาเพิ่มขึ้ น ความต านทานต อแรงดึง ของโฟมยางเพิ่มขึ้ นที่ปริมาณ
0.83 phrเปนปริมาณที่มีความตานทานตอแรงดึงสูงสุดจากนั้นจึงลดลงตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น แตยังมีคาสูงกวาโฟม
ยางที่ยังไมใสสารตัวเติม อาจเปนเพราะฟูมซิลิกาเปนสารที่เสริมประสิทธิภาพ ทําใหความตานทานตอแรงดึงสูงขึ้น แตเมื่อใส
ปริมาณมากขึ้นทําใหสมบัติตกลงเนื่องจากซิลิกาไมสามารถเกาะกับโมเลกุลของยางไดเพราะเปนสารอนินทรีย
5.3 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณฟูมซิลิกาตอสมบัติระยะยืดเมื่อยางขาดของโฟมยาง

ภาพที่ 3 คาระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยางที่มฟี ูมซิลิกาปริมาณตางๆ
จากภาพที่ 3 อธิบายไดวาเมื่อปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น คาระยะยืดเมื่อยางขาดของโฟมยางจะลดลงแสดงใหเห็น
วาการเพิ่มปริมาณของฟูมซิลิกามีผลตอคาระยะยืดเมื่อยางขาดของโฟมยาง เนื่องจากฟูมซิลิกาจะชวยใหยางมีความแข็งแรง
และคงสภาพของโฟมยางแตเมื่อเพิ่มปริมาณของฟูมซิลิกามากเกินไปโฟมยางขาดออกงาย เมื่อมีแรงมากระทําก็จะทําใหระยะ
ยืดลดลง
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5.4 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณ ฟูมซิลิกาตอสมบัติการยุบตัวของโฟมยาง

ภาพที่4 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของโพมยางทีม่ ฟี ูมซิลิกาปริมาณตางๆ
จากภาพที่ 4 อธิบายไดวาเมื่อปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ลักษณะของฟองยางมีรูพรุนขนาดเล็กลง ทําใหการยุบตัว
ของฟองยางนอยลงเนือ่ งจากฟูมซิลิกาจะทําใหผิวของโฟมยางเรียบเนียนขึ้น
5.5 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณ ฟูมซิลิกาตอสมบัติทางสัณฐานวิทยาของโฟมยาง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 5การขยายโฟมยางที่ไมบมเรงโดยแปรปริมาณฟูมซิลิกาดวยกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยาย50x
(ก) ฟูมซิลิกา 0 Phr (ข) 0.83 Phr (ค) 1.67 Phrและ (ง) 2.51 Phr
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ภาพที่ 5 แสดงผลของการแปรปริมาณฟูมซิลิกาที่ 0, 0.83, 1.67 และ 2.51 phr ที่กําลังขยาย50x เมื่อเพิ่มปริมาณ
ฟูมซิลิกาขนาดของโฟมยางจะเล็กลง เนื่องจากฟูมซิลิกามีขนาดของอนุภาคปฐมภูมิที่เล็กมาก แตสามารถเสริมแรงใหโฟมยางมี
ความแข็งแรงมากขึ้นและลักษณะของโฟมยางก็มีความเหนียวแนนเชนกัน เมื่อปริมาณ ฟูมซิลิกา เพิ่มขึ้น
6. สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาสมบัติทางฟสิกส พบวาความแข็งของโฟมยางพบวาเมื่อปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ทําใหคาความแข็งมี
คาเพิ่มขึ้นตามลําดับโดยที่ฟูมซิลิกา2.51 phr ใหคาความแข็งมากที่สุด ในขณะทีค่ วามตานทานตอแรงดึงและระยะยืด เมื่อขาด
ในการแปรปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ความตานทานตอแรงดึงและระยะยืดของโฟมยางเพิ่มขึ้นสูงสุด ที่ปริมาณ ฟูมซิลิกา
0.83 phrจากนั้นลดลงตามปริมาณที่ฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้นสมบัติการยุบตัวของโฟมยางพบวาเมื่อปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้นจึงทํา
ใหการยุบตัวจากแรงอัดของโฟมยางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สมบัติทางสัณฐานวิทยาของโฟมยางพบว า การแปรปริมาณเมื่อเพิ่ม
ปริมาณฟูมซิลิกาขนาดของโฟมยางจะเล็กลง
7. ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาการใชฟูมซิลิกาที่ปรับสภาพผิวดวยสารคูควบไซเลนในโฟมยาง
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณกองทุนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยตลอดโครงการ
9. เอกสารอางอิง
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composites. Polymer, 55(8), 1964–1976.
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prepared from latex system: Mechanical and dynamic properties. Polymer Testing, 31(5), 593–605.
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performance of silica reinforced natural rubber compounds. European Polymer Journal, 49(10),
3199–3209
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การสรางอุปกรณขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน สําหรับตรวจวัดและวิเคราะหไอโอไดด
Devices based on screen-printed carbon paste electrode for
sensing and determination of iodide
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ประกอบดวยสองสวนคือการพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน (เอสพีซีอี) สําหรับตรวจวัดสัญญาณ
เคมีไฟฟาของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี โดยการพิมพสกรีนวัสดุคารบอนเพสลงบนแผนโพลีไ วนิลคลอ
ไรดสําหรับทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวย และพิมพสกรีนวัสดุซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดสําหรับเปนขั้วไฟฟาอางอิง
ซึ่งพบวา ‘เอสพีซีอี’ มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดไอโอไดดไดในชวงศักยไฟฟา 0.4 - 0.9 โวลต และในสวนที่สองไดนําขั้วไฟฟา
คารบอนแบบพิมพสกรีนนี้มาสรางเปนระบบของไหลจุลภาค (microfluidics)แบบ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล” สําหรับตรวจวัด
เชิงปริ มาณของสารละลายไอโอไดดด วยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี ที่ ศัก ยไฟฟา คงที่ 0.7 โวลต โดยการพิมพสกรีน ขั้ว ไฟฟ าลงบน
กระจกสไลดแลวเชื่อมติดกับแผนโพลีไดเมธิลไซลอกเซน (พีดีเอ็มเอส) ที่สรางใหมีรอง โดยใชออกซิเจนพลาสมา ทําใหเกิดชอง
สําหรับไหลของเหลวไดในระดับไมโครลิตร วิธีนี้ใหคาความเปนเสนตรงของไอโอไดด ในชว ง 50-700 ไมโครโมลาร ขีดจํากัดของ
การตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดของการวิเคราะหเชิงปริมาณ (LOQ) คือ 16.29 และ 51.88 ไมโครโมลาร
คําสําคัญ: ขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีน อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล ไอโอไดด

Abstract
This research is divided into two parts including the development of screen printed carbon-paste
electrode (SPCE) for electrochemical sensing using cyclic voltammetry. SPCE was fabricated by screen
printing of carbon paste on polyvinyl chloride substrate. The SPCE were used as the working electrode (WE)
and counter electrode (CE) while screen-printed silver/silver chloride (Ag/AgCl) one is the reference electrode
(RE). SPCE provides potential range of 0.4-0.9 V versus Ag/AgCl. Secondly, the electrochemical device based
on screen printed carbon-paste electrode (SPCE) was integrated with a microfluidic chip or “electrochemical
flow-cell” for quantitative determination of iodide solution by amperometry at 0.7 V versus Ag/AgCl. The
screen-printed substrate was then bonded to a prefabricated polydimethylsiloxane (PDMS) sheet containing
microchannels via oxygen plasma treatment. This method provides linear range 50-700 µM with limit of
detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) at 16.29 and 51.88, respectively.
Keywords: screen-printed carbon paste electrodes, electrochemical flow cell, iodide
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1. บทนํา
เทคนิคการวิเคระหทางเคมีไฟฟา (electroanalytical chemistry) เปนเทคนิค ทางวิท ยาศาสตรที่มีมานานและ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถนํามาประยุกตในการวิเคราะหทั้งทางดานคุณภาพวิเคราะห (qualitative analysis)
และปริมาณวิเคราะห (quantitative analysis) โดยอาศัยการตอบสนองทางไฟฟาของสารที่เราสนใจ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟาเคมีของสารนั้น ทั้งนี้การวิเคราะหทางเคมีไฟฟามีหลายเทคนิค เชน โพเทนชิออเมทรี, อิเล็กโทรแกรวิ
เมทรี, ไซคลิกโวลแทมเมตรี และแอมเพอโรเมตรี เปนตน แตละเทคนิคขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ตองการวิเคราะห ในงานวิจัยนี้
ใช เ ทคนิ ค ไซคลิ กโวลแทมเมตรี เ ป นการศึ กษาด านคุ ณภาพวิ เ คราะห โ ดยอาศั ย ความสั ม พั นธ ร ะหว า งความต างศั กย กั บ
กระแสไฟฟ า ของสารละลายไอโอไดด และเลื อ กใช เ ทคนิ ค แอมเพอโรเมตรี เ ป น การศึ กษาปริ ม าณวิ เ คราะห โ ดยอาศั ย
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับเวลา ทั้งสองเทคนิคนี้ถูกใชเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของขั้วไฟฟาที่ประดิษฐขึ้นเอง
โดยทั่ วไปในปจจุบันนิ ยมใชเซลลไฟฟ าเคมีแบบ 3 ขั้ วในการวิเ คราะห ประกอบดวยขั้วไฟฟาอางอิ ง (reference
electrode) ขั้วไฟฟาทํางาน (working electrode) และขั้วไฟฟาชวย (auxiliary electrode) ซึ่งกลาสซีคารบอน (glassy
carbon) เปนวัสดุที่มักถูกนํามาใชเปนขั้วไฟฟาทํางาน เนื่องจากกลาสซีคารบอนมีความสามารถในการนํา ไฟฟาไดดี มีความ
หนาแนนต่ํา และสามารถทนทานตอสารเคมีตางๆไดดี โดยปกติแล วขั้วกลาสซีคารบอนสําเร็จรูปมีจําหนายทางการคา แตมี
ราคาที่สูงมากและไมสามารถดัดแปลงรูปรางใหเหมาะสมกับการใชงานรูปแบบตางๆได และหากมีความตองการใชในปริมาณที่
มากจะสงผลใหคาใชจายของงานวิจัยสูงขึ้นตามไปดวย (ทวีศักด จันทรดวง และไพบูลย บุญเกา, 2560) ดังนั้นคารบอนเพส
เปนวัสดุอีกทางเลือกหนึ่งที่นํามาสรางขั้วอิเล็กโทรด (Khaleda, E. et al., 2008: 135, 74–80) โดยเกิดจากการผสมผงกรา
ไฟตกับสารละลายตัวประสาน (organic binder) ไดเนื้อสารที่มีลักษณะเหมือนดินนํ้ามันเหลว (Kalcher, K. 1990: 2, 419433)
ตอมาในป ค.ศ. 1958 Adams N. (Adams, N., 1958: 1576) จากมหาวิทยาลัยแคนซัสเปนบุคคลแรกในการนํา
วัสดุคารบอนเพสมาทําขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน หรือ “เอสพีซีอี (SPCE)” และมีการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้อาจ
เป นเพราะต นทุ นในการประดิ ษฐ ต่ํ า มีค าความตานทานต่ํ านํ าไฟฟาได ดี เวลาในการตอบสนองสั้น มี ค วามสะดวกในการ
ประดิษฐ และสามารถใชซ้ําได ดังนั้นมีหลายงานวิจัยที่พยายามในการพัฒนาเซลลไฟฟาเคมี ใหมีรูปรางที่ส ะดวกและมีความ
เหมาะสมตอการใชงาน เชน Chailapakul, O et al. (2004, 64, 1253–1258) ใชขั้วไฟฟาฟลมบางโบรอนโดปไดมอนด
สําหรับสารละลายไอโอไดดคูกับการประยุกตทางการวิเคราะหแบบไหล (flow analysis) และเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได
กับขั้วไฟฟากลาสสิคารบอน พบวาขั้วไฟฟาฟลมบางโบรอนโดปไดมอนดใหผลของสัญญาณไซคลิกโวลแทมโมแกรมที่สู งกวา
จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาการเปลี่ยนหรือปรับแตงวัสดุในการสรางขั้วไฟฟา ใหเหมาะสมกับสารที่เราสนใจเปนปจจัย
สําคัญที่ส งผลตอการวิเคราะห นอกจากนี้การพัฒ นารูปรางและขนาดของเซลลไ ฟฟาเคมี เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอการ
วิเคราะห Karuwan, C et al. (2013, 3, 25792–25799) ไดพัฒนาการสรางขั้วไฟฟากราฟนลงบนแผนพีวีซีดวยเทคนิคพิมพ
สกรีนใหมีขนาดเล็กลง ซึ่งมีขนาดชิ้นงานกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร โดยใชสารละลายเพียง 50 ไมโครลิตรในการ
วิเคราะหดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการนําไปใชงานไดจริง แตอยางไรก็ตามการวิเคราะห
ดวยชิ้นงานแบบ “เอสพีซีอ”ี นี้ไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้นในงานวิ จัยนี้จึงออกแบบระบบที่สามารถทําการวิเ คราะหแบบตอเนื่องในระดั บจุลภาค โดยพัฒนาขั้วไฟฟ า
คารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) สรางเปน “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล” โดยใชระบบ
การไหลในทอแบบฉีด (Flow injection analysis) ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารอยางตอเนื่องและตรวจวัด สัญญาณ
เคมีไฟฟาของสารไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี อีกทั้งพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน สําหรับตรวจวัดสัญญาณ
เคมีไฟฟาเชิงคุณภาพของสารไอโอไดดในเบื้องตน ดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อประดิษฐและพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบ “เอสพีซีอี ” โดยใชหลักการพิมพสกรีนขั้วไฟฟาดวยคารบอนลงบน
แผนพีวีซี สําหรับตรวจวัดสัญญาณเคมีไฟฟาเชิงคุณภาพเบื่องตน ของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี
และพัฒ นาขั้วไฟฟาคารบ อนแบบพิ มพส กรี นร วมกับ ระบบของไหลจุล ภาค (microfluidics) หรื อ “อิ เล็ กโทรเคมีค อลโฟล
เซลล ” โดยการพิม พ ส กรี นขั้ วไฟฟ าลงบนกระจกสไลดแ ล วเชื่ อมติ ด กั บ แผนพี ดี เ อ็ มเอส สํ าหรั บ ตรวจวั ด เชิ ง ปริ ม าณของ
สารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรีแบบตอเนื่อง
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมสารเคมี
สารละลายมาตรฐานไอโอไดด เ ขม ขน 100 มิ ลลิ โมลาร เตรีย มไดโดยนํ าโพแทสเซี ยมไอโอไดด (KI, Merck,
สหพั นธสาธารณรั ฐเยอรมัน) 1.66 กรั ม ละลายดวยน้ําปราศจากไอออน และปรั บปริมาตรในขวดวัด ปริ มาตรขนาด 100
มิลลิลิตร สารละลายมาตรฐานไอโอไดดสําหรับการสรางกราฟมาตรฐาน สามารถเตรียมไดโดยเจือจางสารละลายไอโอไดดที่
ความเขมขน 100 มิลลิโมลาร โดยใชฟอสเฟตบัฟเฟอรที่ความเขมขน 60 มิลลิโมลาร, พีเอช 5 ปรับปริมาตร
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรเขมขน 60 มิลลิโมลาร, พีเอช 5 เตรียมไดโดยละลายไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
(Na2HPO4, Fluka, สมาพันธรัฐสวิส) 0.4914 กรัม และ โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (NaH2PO4, Fluka, สมาพันธรัฐสวิส)
8.9056 กรัม ดวยน้ําปราศจากไอออน และปรับปริมาตรในขวดวัดปริมาตรขนาด 1,000 มิลลิลิตร โดยใชสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด 1 โมลาร และ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลาร เพื่อการปรับพีเอชที่เหมาะสม
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ
ระบบการไหลในการทดลองนี้ถู กควบคุ มโดย การดูด สารละลายตัวพาดวยปม ดูด -จายสารเคมีด วยป มลู กรี ด
(Peristaltic Pump) (Ismatec, รุน ISM827B, สมาพันธรัฐสวิส) และฉีดสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอยางผาน
วาลวฉี ดสาร (6-port injection valve, Upchurch Scientific, สหรัฐ อเมริกา) เพื่ อทําการตรวจวัดดวยเครื่องควบคุ ม
ศักยไฟฟา (potentiostat) (Metrohm, รุน µ-autolab Type III, สมาพันธรัฐสวิส) และขั้วไฟฟาถูกสรางจากเครื่องสกรีนป
ริ้นอัตโนมัติทางการคา (automatic screen printer, รุน MK Mini, ประเทศญี่ปุน)
3.3 การสรางอุปกรณตรวจวัดเคมีไฟฟา
3.3.1 เอสพีซีอี (SPCE)
การประดิษฐขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน “เอสพีซีอี ” สามารถทําไดโดยการพิมพสกรีนวัสดุคารบอนเพส
ลงบนแผนพีวีซีสําหรับทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวย และพิมพสกรีนขั้วไฟฟาซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดสําหรับ
เปนขั้วไฟฟาอางอิง ตามลําดับ สุดทายพิมพสกรีนฉนวน (insulator) เพื่อควบคุมพื้นที่ในการตรวจวัดใหเทากันทุกชิ้น (ภาพที่
1 ) ซึ่งในงานวิจัยนี้อางอิงรูปแบบของขั้วไฟฟากราฟนแบบพิมพสกรีน จากกลุมงานวิจัย Karuwan, C et al. (2013, 3,
25792–25799) เป นตนแบบในการประดิษฐขั้วไฟฟาคาร บอนเพสแบบพิ มพส กรีน ซึ่งการตรวจวัดสั ญญาณเคมี ไฟฟ าเชิ ง
คุณภาพของสารไอโอไดดดวยขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนโดยใชเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี สามารถทําไดโดยหยด
สารละลายไอโอไดดปริมาตร 50 ไมโครลิตร ที่ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ลงบริเวณพื้นที่ในการตรวจวัด จากนั้ นเริ่มเปลี่ยน
ศักยไฟฟาจาก -0.20 ถึง 1.00 โวลต ดวยอัตรา 0.05 โวลตตอวินาที
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ภาพที่ 1 รูปแบบของขั้วไฟฟากราฟนแบบพิมพสกรีนบนแผนพีวีซี
ที่มา: Karuwan, C et al. 2013, 3, 25792–25799
3.3.2 อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล (Electrochemical flow cell)
ขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟล
เซลล” ใชสําหรับตรวจวัดเชิงปริมาณของสารไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี โดยอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลเกิดจากสอง
สวนคือการพิ มพ สกรีนขั้วไฟฟา 3 ขั้วลงบนกระจกสไลด ประกอบด วยขั้วไฟฟาทํางานและขั้ วไฟฟ าช วยที่พิ มพ สกรีนวัส ดุ
คารบอนเพส และขั้วไฟฟาอางอิงที่พิมพสกรีนซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดเพส โดยขั้นตอนแรกจัดวางแมแบบสําหรับพิมพขั้วไฟฟา
ทํางานและขั้วไฟฟาชวยลงบนกระจกสไลด แลวพิมพสกรีนคารบอนเพสจะไดลักษณะขั้วไฟฟาสองเสน ทําใหแหงดวยการอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นพิมพสกรีนซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดเพสดวยแมแบบสําหรับขั้วอางอิง
ทําใหแหงดวยการอบที่ 60 องศาเซลเซียล เปนเวลา 45 นาที จะไดขั้วไฟฟาทั้ง 3 ขั้วบนกระจกสไลด ซึ่งแตละขั้วมีความหนา
ประมาณ 10 ไมโครเมตร กวาง 1 มิลลิเมตร และยาว 25 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 2
และสวนที่สองคือแผนพีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับจุลภาค ทําไดโดยเทสารละลายพีดีเอ็มเอสลงบนแมพิมพที่
ถูกออกแบบใหมีเสนตรงลักษณะคลายทอขนาดหนา 200 ไมโครเมตร กวาง 500 ไมโครเมตร และยาว 30 มิลลิเมตร จากนั้น
นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล เปนเวลา 3 ชั่วโมง จะไดแผนพีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับจุลภาค และเจาะรูพีดีเอ็มเอสบริเวณปลายทอเพื่อสรางทางเขา-ออกของสารละลาย สุดทายนําแผนกระจกสไลดที่ผานการพิมพขั้วไฟฟาเชื่อมติดกับแผน
พีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับจุลภาคโดยใชออกซิเจนพลาสมา 30 วินาที ไดอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล ประกอบดวยขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวยที่พิมพสกรีนคารบอน, ขั้วไฟฟา
อางอิงที่พิมพสกรีนซิลเวอรซิลเวอรคลอไรด และแผนพีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับไมครอน
ซึ่งขั้นตอนการตรวจวัดดวยระบบการไหลที่เรียกวา โฟลอินเจคชั่นอะนาไลซิส ซึ่ งเป นเทคนิคที่มีความสะดวก
อัตโนมัติ และมีความแมนยํา ถูกนํามาใชในการขับเคลื่อนทอนโซนของสารละลายไอโอไดด เพื่อสงผานทอนของสารละลาย
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ไอโอไดดไ ปยังอิ เล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล โดยระบบการไหลได ออกแบบให ปมลู กรีดขั บเคลื่ อนฟอสเฟตบัฟเฟอรที่ใ ชเป น
กระแสตัวพาดันทอนของสารละลายไอโอไดดที่ฉีดผานเขามายังวาลว I1 ดังแสดงในภาพที่ 3 หลักการทํางาน คือ ฟอสเฟต
บัฟ เฟอร ตั วพาจะถูก ดู ด ด วยป ม เข าสู ระบบตรวจวั ดอย างต อเนื่องด วยอั ต ราการไหล 0.23 มิ ลลิ ลิ ต รตอนาที ผ านทางท อ
พลาสติกยืดหยุน ทอนสารละลายไอโอไดดปริมาตร 100 ไมโครลิตรจะถูกฉีดเขาสูกระแสตัวพาทางวาลวสําหรับฉีดสาร I1
(injection valve) เพื่ อนํ าไปยังตั วตรวจวั ด เคมีไ ฟฟา อิเล็ กโทรเคมีคอลโฟลเซลล โดยใช เทคนิค แอมเพอโรเมตรี ที่สภาวะ
ศักยไฟฟา 0.7 โวลต

ภาพที่ 3 ระบบการไหลสําหรับการตรวจวัดสารละลายไอโอไดด โดย I1คือ วาลวสําหรับฉีดสาร (injection valve), เสนสีดํา
คือ ทอสําหรับสารไหล และเสนสีแดงคือ สายไฟเพื่อรับสัญญาณ
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการวิเคราะหดวยขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีน (SPCE)
การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารละลายไอโอไดดดวยขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนบนพีวีซี โดยใชเทคนิค
ไซคลิกโวลแทมเมตรีสแกนศักยไฟฟาจาก -0.20 ถึง 1.00 โวลต ดวยอัตรา 0.05 โวลตตอวินาที จากภาพที่4 พบวาใหสัญญาณ
กระแสไฟฟาออกซิเดชั่นและรีดักชั่นของสารละลายไอโอไดด 1 มิลลิโมลารในสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอส
เฟสบัฟเฟอรที่พีเอช5 ในชวงศักยไฟฟา 0.4 ถึง 0.9 โวลต และ 0.4 ถึง -0.1 โวลต ตามลําดับ และใหสัญญาณกระแสพื้นหลัง
ของสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟสบัฟเฟอรที่พีเอช5 ซึ่งต่ํามากเมื่อเทียบกับสารละลายที่ตองการวิเคราะห
(สารละลายไอโอไดด) จึงถือไดวาสารละลายอิเล็กโทรไลตในระบบไมสงผลรบกวนการตรวจวิเคราะหที่ศักยไฟฟานั้นๆ ดังนั้น
ขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพ สกรีนสามารถตรวจวิ เคราะหไ ดทั้ง สองชวงความตางศักย ในการทดลองนี้ใช ชวงสัญ ญาณ
กระแสไฟฟาออกซิเดชั่น 0.4 ถึง 0.9 โวลต เพื่อศึกษาหาสภาวะศักยไฟฟาที่เหมาะในการวัดไอโอไดดตอไป

ภาพที่4 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของสารละลายไอไดด 1 มิลลิโมลารในสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟส
บัฟเฟอรที่พีเอช5 อัตราการสแกน 0.05 โวลตตอวินาที
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4.2 ผลการวิเคราะหดวยขั้วไฟฟาอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล
4.2.1 สภาวะความตางศักยไฟฟาที่เหมาะ
ในสวนของการทดลองนี้ใชระบบการไหลอัตโนมัติควบคุมการเคลื่อนที่ของสารที่อัตราการไหล 0.23 มิลลิลิตรตอ
นาที ปริมาตรทอนสารตัวอยาง 100 ไมโครลิตร ควบคูกับการตรวจวัดดวยขั้วไฟฟาอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลโดยใชเทคนิค
แอมเพอโรเมตรี เพื่อศึกษาความตางศักยไฟฟาในชวง 0.4 ถึง 1.1 โวลต อัตราการสแกน 0.05 โวลตตอวินาที ทําการทดลอง
โดยวัดสัญญาณของสารละลายไอโอไดด 500 ไมโครโมลารในสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟสบัฟเฟอรที่พี
เอช5 และวัดสัญญาณของกระแสพื้นหลัง (สารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟสบัฟเฟอรที่พีเอช5) ที่ความตาง
ศักยตางๆ (n=3) จากนั้นพล็อตกราฟความสัมพันธระหวางอัตราสวนของสัญญาณตอกระแสพื้นหลังเพื่อหาคาความตางศักยที่
เหมาะสม ดังนั้นจากภาพที่ 5ก พบวาเมื่อเพิ่มคาความตางศักยใหแกขั้วไฟฟาสงผลใหสัญญาณกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นถึงคาหนึ่ง
แล วลดลง เมื่ อหาความสั ม พั นธ ร ะหว างอั ต ราส วนของสั ญ ญาณต อกระแสพื้ น หลั ง จากภาพ 5ข พบว าในการตรวจวั ด
สารละลายไอโอไดดในการทดลองนี้ที่ความตางศักยไฟฟา 0.7 โวลตมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด

ภาพที่5 ก.) กราฟสัญญาณกระแสไฟฟาที่ความตางศักยตางกันของสารละลายมาตรฐไอโอไดดและกระแสพื้นหลัง ข.) กราฟ
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของสัญญาณตอกระแสพื้นหลังกับความตางศักยไฟฟา
4.2.2 ความสามารถในการวิเคราะห
ในการทดลองนี้ ใช ขั้วไฟฟาอิเ ล็ กโทรเคมีค อลโฟลเซลล โดยควบคุม การเคลื่ อนที่ ของสารดวยระบบการไหล
อัตโนมัติ ภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่อัตราการไหล 0.23 มิลลิลิตรตอนาที ระบบการวิเคราะหนี้ใหความเปนเสนตรงจากการ
วิ เ คราะห ส ารละลายไอโอไดด ใ นช วง 50 ถึ ง 700 ไมโครโมลาร โดยให ส มการเส นตรงคื อ I = (3.2285±0.1462)[I-] (65.1902±60.0449) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r2) คือ 0.9939 ขีดจํากัดของการตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดของการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ (LOQ) คือ 16.29 และ 51.88 ไมโครโมลาร ตามลําดับ กราฟมาตรฐานและสัญญาณที่ตรวจวัดไดถูก
แสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่6 สัญญาณที่ไดจากการวิเคราะหสารละลายไอโอไดดที่ความเขมขนตางๆ (n=3) และกราฟมาตรฐาน
5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ประสบผลสําเร็จทั้งสองสวน คือการพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน หรือ “เอสพีซีอี” บนแผน
พีวีซี สําหรับตรวจวัดสัญญาณเคมีไฟฟาเชิงคุณภาพของสารไอโอไดดเบื้องตนดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ที่มี ตนทุนการ
ผลิตต่ํา ใชงานงาย ใชสารตัวอยางนอย และเปนขั้วไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห ในสวนที่สองการประดิษฐขั้วไฟฟา
คารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล” บนกระจกสไลด
สําหรับตรวจวัดเชิงปริมาณของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี ใหความสามารถในการตรวจวัดไดในชวงความ
เขมขนไมโครโมลารข องสารละลายไอโอไดด นอกจากนี้ ดวยขนาดที่เล็กของอิเ ล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลและใชงานรวมกั บ
ระบบการไหลอัตโนมัติยังสงผลให สามารถทํางานวิเคราะหไดอยางตอเนื่องและถูกตอ ง มีความสะดวกในการใช ใชสารเคมี
ประมาณนอยและไมทําใหเกิดการเปนพิษระหวางการวิเคราะห
6. ขอเสนอแนะ
ขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟล
เซลล” ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดและวิเคราะหสารมาตรฐานไอโอไดดได ดังนั้นอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลนาจะนําไป
ประยุกตสําหรับการตรวจวัดหาปริมาณไอโอไดดในตัวอยางยา เชน ยาสําหรับรักษาโรคไทรอยด ยาสําหรับปองกัน รังศีไอดีน
และวิตามินสําหรับผูขาดไอโอดีน ตอไป
7. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณแหลงเงินทุ นสนับสนุ นจากโครงการการพัฒนาเภสัชภัณฑ จากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการ
(NRU) ) ภายใตการนําของศาสตราจารย ดร. มนัส พรหมโคตร และทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการ
วิจัย ทางเคมี ข องศู นย ค วามเป นเลิ ศ ด านนวั ต กรรมเคมี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (PERCH-CLC) อี กทั้ ง ทุ น The Central
Instrument Facility (CIF) หนวยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนเครื่องมือในการวิจัยมาตลอด สุดทายนี้
ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกสและอิเล็กทรอนิกสอินทรีย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนอยางยิ่งในการอํานวยความสะดวกในการใชเครื่องมือตางๆ
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การออนตัวของความเคนและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอารและ
ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร
Stress Softening and Loss Energy of STR 5L/BR and STR 5L/SBR Blends
ชาวดี ปะตาแระ อดิศักดิ์ เหมือนจันทร และวัชรินทร สายน้าํ ใส*
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
*
watcharin.sa@skru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของสัดสวนการผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางบีอาร และยางธรรมชาติกับยางเอสบีอารที่สัดสวน
100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 สวนโดยน้ําหนัก ตอสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญเสียของ
ยางผสม พบวายางผสมมีการออนตัวของความเคนลดลง แตความเครียดคงรูปถาวรสูงขึ้นตามสัดสวนการผสมของยางบีอาร
หรือยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีพลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีคาความเคนสูงสุด ความเครียดคงรูปถาวร และพลังงานสูญเสียมากกวายางธรรมชาติผสม
ยางบีอาร ในขณะที่ จํานวนรอบของการถู กกระทํ าอยางตอเนื่องตอยางผสมนั้ น เมื่อจํานวนรอบของการถู กกระทํ าเพิ่มขึ้ น
ความเครียดคงรูปถาวรและพลังงานสูญหายของยางมีคาสูงขึ้นตามไปดวย สวนการออนตัวของความเคนมีคาลดต่ําลง
คําสําคัญ: ยางผสม ยางธรรมชาติ การออนตัวของความเคน พลังงานสูญเสีย
Abstract
This work studies the effect of the blend ratios in STR 5L/BR and STR 5L/SBR blends on stress softening
and loss energy of natural rubber vulcanizates. STR 5L/BR and STR 5L/SBR blend ratios were varied at
100/0, 75/25, 50/50, 25/75 and 0/100 parts by weight, respectively. It was found that the stress softening
decreased, but permanent set strain increased with increasing the BR or SBR contents in rubber blends.
The loss energy of STR 5L/SBR blend increased with the SBR ratio. The stress softening, permanent set
strain, and loss energy of STR 5L/SBR blend were higher than that of STR 5L/BR blend. Increasing the
number of cycles of cyclic deformation, the permanent set strain increased, while the stress softening,
and loss energy decreased.
Keywords: rubber blend, natural rubber, stress softening, loss energy
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1. บทนํา
ยางธรรมชาติจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ปจจุบันมีการนํายางธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
หลายชนิด สมบัติเดนของยางธรรมชาติไดแก ความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) สูง แมไมไดเติมสารเสริมแรง
เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง (Toki & Hsiao, 2003; Tosaka et al.,
2004; Toki et al., 2005) สามารถยืดไดถึงประมาณ 1000% หรือมากกวานั้น (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014;
Roberts, 1988) สมบัติในการยื ดได สูงนี้ ทําให ยางธรรมชาตินี้ส ามารถทําผลิตภั ณฑที่ต องการยืดไดสูง มีสมบั ติเชิง พลวั ต
(dynamic properties) ที่ดี มีความยืดหยุน (elasticity) สูง ความรอนสะสมภายใน (heat build-up) ที่เกิดขณะใชงานต่ํา
และมี สมบั ติการเหนี ยวติด กัน (tack) ที่ดี จึ ง เหมาะสํ าหรั บการผลิต ยางรถบรรทุ ก ยางลอเครื่ องบิน หรื อใชผ สมกั บยาง
สังเคราะหในการผลิตยางรถยนต นอกจากนั้นยังมีความตานทานตอการฉีกขาด (tear resistance) สูง ทั้งที่อุณหภูมิต่ําและ
อุณหภูมิสูง (พรพรรณ, 2540) แมวายางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีเหมาะสําหรับการผลิตผลิตภัณฑยาง แตยางธรรมชาติมีขอเสีย
หลักคือ การเสื่อมสภาพเร็วภายใตแสงแดด ออกซิเจน โอโซน และความรอน เนื่องจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีพัน ธะคู
(double bond) อยูมาก ทําใหยางวองไวตอการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอโซนโดยมีแสงแดดและความรอนเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา ดังนั้นในการแกไขขอดอยเหลานี้ สามารถทําไดโดยการเลือกเอาสมบัติที่ดีจากยางสังเคราะหชนิดอื่นมาทดแทน โดย
การผสม (blend) ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะหเหลานี้เขาด วยกัน เพื่อใหไดยางที่มีสมบัติที่เหมาะสมในการใชงาน เชน
สมบัติดานความทนทานต อการขัดถูข องยางบีอาร (บิวทาไดอีน, BR) สมบัติความทนทานตอน้ํามันของยางไนไตรล (NBR)
สมบัติความทนทานตอความรอนและโอโซนของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM) สมบัติดานความทนทานตอการเสียดสี
ของยางเอสบีอาร (สไตรีนบิวทาไดอีน, SBR) เปนตน
วัสดุยางเมื่อถูกกระทําอยางตอเนื่องจะมีการออนตัวของความเคน (stress softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหาย
ได ปรากฏการณการออนตัวของความเคนนี้รูจักกันทั่วไปในชื่อผลของมูลลินส (Mullins effect) นอกจากนี้ยางซึ่งเปนวัสดุ
ประเภทหยุนหนืด (viscoelastic material) จะเกิดการสูญเสียพลังงานจากแรงกระทําอยางตอเนื่อง กลาวคือแรงที่ใชในการ
ผิดรูปจะมากกวาแรงที่ใชในการคืนตัวกลับ โดยพลังงานที่สูญเสียไปนี้จะอยูในรูปของพลังงานความรอนสะสม (heat buildup)
ในงานวิจัยนีจ้ ึงสนใจศึกษาผลของสัดสวนการผสมของยางธรรมชาติกับยางบีอาร และยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร
ตอสมบัติการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญเสีย โดยแปรสัดสวนการผสมเปน 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ
0/100 สวนโดยน้ําหนัก เนื่องจากยางบีอาร และยางเอสบีอารเปนยางที่ นิยมใชผสมกับยางธรรมชาติในการผลิตยางลอรถ
โดยเฉพาะในสวนของดอกยางลอ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไป
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ผสมยางคอมเปานดตามสู ตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM
D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัย
เจริญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แลวนํายางคอมเปานดที่เตรียมได มาทดสอบ
ลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส อัดเบายางคอมเปานดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94
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ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี้
Ingredients
Quantity (phra)
STR 5L
100
75
50
b
c
BR or SBR
25
50
Stearic acid
1.5
1.5
1.5
Zinc oxide
5
5
5
d
CBS
1.5
1.5
1.5
Sulphur
2
2
2
a
สวนตอยาง 100 สวนโดยน้ําหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber)
b
Butadiene rubber, KUMHO KBR 01
c
Styrene butadiene rubber, BSTE SBR 1502
d
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด
ขั้นที่
วิธีการ
1
บดยาง
2
เติมกรดสเตียริค
3
เติมซิงคออกไซด
4
เติมสารตัวเรง
5
เติมกํามะถัน
6
มวนยางเปนแทง แลวใสดา นปลายผานลูกกลิ้ง ครั้งสุดทายรีดเปนแผน

25
75
1.5
5
1.5
2

100
1.5
5
1.5
2

เวลา (นาที)
2
1
2
2
2
10 ครั้ง

จากนั้นนํ าแผ นทดสอบมาตั ดเป นชิ้ นทดสอบรู ป ดั มเบล (dumb-bell) แล วนําไปทดสอบด วยเครื่อง Universal
Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตร/นาที โดยดึงยางใหยืดออก 100 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ ใน
โหมด cycle จํานวน 7 รอบ บันทึกคาความเคนสูงสุด (maximum stress) และความเครียดคงรูปถาวร (permanent set
strain) และคํานวณพลังงานที่สูญหายไปในเนื้อยาง (hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ
รายงานผลดวยคาเฉลี่ย
Hysteresis loss energy (kJ/m2)
=
AL – AU
(1)
โดยที่ AL หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m2)
AU หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2)
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังสรุปการดําเนินการทดลองในงานวิจัยนี้ตั้งแตการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ
และการทดสอบการออนคาความเคนและพลังงานสูญหาย
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ภาพที่ 1 แผนผังการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยนี้
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
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ยางธรรมชาติผสมกับยางบีอาร และยางเอสบีอารในสัดสวน 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr มีคา
ความเคนสูงสุด ในการดึงใหยางยืดออก 100 เปอรเซ็นต จากการทดสอบยืด -หด จํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพที่ 2(ก) ยาง
ธรรมชาติผสมยางบีอาร และ 2(ข) ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร พบวา คาความเคนสูงสุดของการดึงมีคาลดลงตามสัดสวน
ของยางบีอารหรื อยางเอสบีอาร ที่เพิ่ม ขึ้น โดยที่ ยางธรรมชาติผ สมยางบีอารมีคาสูงกวายางธรรมชาติ ผสมยางเอสบีอารอยู
เล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากคาความเคนของยางบีอารมีคาสูงกวายางเอสบีอาร การออนตัวของความเคนหรือผลของมูลลินสของ
ยางผสมทั้งสองชนิดที่ถูกดึงใหยืด-หดอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบ พบวาเมื่อจํานวนรอบที่ดึงใหยางยืด -หดเพิ่มขึ้น ความเคน
ของยางผสมทั้งสองชนิดมีคาลดลงตามจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้น การออนตัวหรือลดลงของความเคนนี้ อาจเปนผลมาจากการดึง
ยางใหยืดออกในรอบแรก ทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยาง (bond rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ
(Blanchard & Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การคลายการเกี่ยวพัน (disentanglement) ของโซ
โมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซโมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) ดังนั้นการดึงให
ยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงใชแรงดึงนอยลงหรือมีคาความเคนลดลงนั่นเอง ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหลานี้ ยังสงผลใหยาง
เกิดการคงรูปถาวร ไมสามารถคืนกลับสูรูปรางเดิมไดอยางสมบูรณ ซึ่งจะพิจารณาขนาดของการคงรูปถาวรนี้ตอไป
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STR 5L/BR ratios
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(ก) STR 5L/BR blends
(ข) STR 5L/SBR blends
ภาพที่ 2 ความเคนสูงสุดในการดึงแตละรอบของยางผสม (ก) STR 5L/BR และ (ข) STR 5L/SBR ที่สัดสวนการผสม 100/0,
75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr
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(ก) STR 5L/BR blends
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ภาพที่ 3 ระยะยืดคงรูปถาวรในการหดกลับแตละรอบของยางผสม (ก) STR 5L/BR และ (ข) STR 5L/SBR
วัสดุยางเมื่อถูกกระทําใหเกิดการผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทําออกแลว ยางสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเดิมไดแตไม
สมบูรณ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางสวน ภาพที่ 3(ก) และ 3(ข) แสดงความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสมกับยางบี
อาร และยางเอสบีอาร ตามลําดับ พบวายางผสมทั้งสองชนิดมีความเครียดคงรูปถาวรเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางบีอารหรือ
ยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น โดยยางธรรมชาติผสมกับยางเอสบีอารมีความเครียดคงรูปถาวรมากกวา ยางธรรมชาติผสมยางบีอาร
ทั้งนี้อาจเนื่องจากยางเอสบีอารซึ่งเปนพอลิเมอรรวมระหวางสไตรีนกับบิวทาไดอีน สวนของสไตรีนจะทําใหความยืดหยุนของ
ยางลดลง (พรพรรณ, 2540) ความเครียดคงรูปถาวรของยางผสมทั้งสองชนิด นี้มีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถูกกระทํา ซึ่งอาจ
เปนผลมาจากการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการคลายการเกี่ยวพันของโซโมเลกุ ล
หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาวดังกลาวแลวกอนหนานี้
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ภาพที่ 4 พลังงานสูญหายในการยืด-หดแตละรอบของยางผสม (ก) STR 5L/BR และ (ข) STR 5L/SBR
จากความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดในการดึงใหยางยืด-หดแตละรอบ เมื่อคํานวณพื้นที่ใตกราฟของการ
ดึงใหยางยืดออก (ขาขึ้น) และพื้นที่ใตกราฟของการหดตัวกลั บ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญเสียตามสมการที่ (1)
ไดผลแสดงดังภาพที่ 4 จะเห็นวาพลังงานสูญเสียของยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางบีอารไมแตกตางกันมากนัก เมื่อ
สัดสวนการผสมของยางธรรมชาติกับยางบีอารเปลี่ยนไปดังภาพที่ 4(ก) ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารนั้น พลังงาน
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สูญเสียสูงขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารในยางผสมที่เพิ่มขึ้นดังภาพที่ 4(ข) และมีคาสูงกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร ทั้งนี้
อาจเนื่องจากยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมี การแตกหักของโซโมเลกุลยางหรื อพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการ
คลายการเกี่ยวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาวมากกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร โดยเฉพาะ
สวนของสไตรีนที่เปนองคประกอบของยางเอสบีอารทําใหความยืดหยุนลดนอยลง ซึ่งผลจากสาเหตุเหลานี้จะเกิดขึ้นในการดึง
ใหยืด -หดครั้ งแรงสูงที่สุ ด หลังจากนั้นเมื่อกระทําซ้ํา ๆ พลัง งานสู ญเสีย จากการดึ งใหยื ด -หดจะลดลงตามจํานวนรอบที่ถู ก
กระทํา
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ภาพที่ 5 พลังงานสูญหายรวมจากการยืด-หดจํานวน 7 รอบของยางผสม STR 5L/BR และ STR 5L/SBR ที่สัดสวนการผสม
100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr
พลังงานสูญเสียรวมจากการดึงใหยืด-หด จํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพที่ 5 เห็นไดอยางชัดเจนวายางธรรมชาติผสม
ยางเอสบีอารมีคาสูงกวายางธรรมชาติผสมยางบีอารมากและมีพลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารในยางผสม
ซึ่งพลังงานสูญเสียเหลานี้จะอยูในยางในรูปของความรอนสะสม ซึ่งอาจเปนผลมาจากสวนของสไตรีนที่มีอยูในโมเลกุลของยาง
เอสบีอาร สวนยางธรรมชาติผสมยางบีอารมีพลังงานสูญเสียไมแตกตางกันมากนัก เมื่อแปรสัดสวนของการผสม ดังนั้นในการ
เลือกใชยางทั้งสองชนิดนี้ คือยางบีอารและยางเอสบีอารมาผสมกับยางธรรมชาติเพื่อตองการสมบัติดานความทนทานตอ การ
ขัดถู อาจจะตองพิจารณาถึงความรอนสะสมที่เกิดขึ้นดวย โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ตองใชงานอยางตอเนื่องเป นเวลานาน ซึ่งใน
การนํายางผสมมาใชงานจําเปนตองพิจารณาถึงสัดสวนการผสมเพื่อใหไดสมบัติตรงตามตองการ
4. สรุปผลการวิจัย
ยางผสมมีการออนตัวของความเคนลดลง แตความเครียดคงรูปถาวรสูงขึ้นตามสัดสวนการผสมของยางบีอารหรือยาง
เอสบีอารที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอารมีคาเปลี่ยนแปลงไมมากนัก แตยางธรรมชาติผสม
ยางเอสบีอารมีพลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีคาความเคน
สูงสุด ความเครียดคงรูปถาวร และพลังงานสูญเสียมากกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร การถูกระทําใหผิดรูปโดยการดึงใหยืด -
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หด อยางตอเนื่องจะทําใหความเคนสูงสุดมีคาลดลง แตความเครียดคงรูปถาวรและพลังงานสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนครั้งที่
ถูกกระทําอีกดวย
5. ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยที่ไดเกี่ยวกับสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญ เสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอาร
และยางธรรมชาติ ผสมยางเอสบี อารที่สั ดส วนการผสม 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr สามารถนํ าไป
ประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรมตางๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางที่ไดรับแรงกระทําอยางตอเนื ่อง หรือ
ผลิตภัณฑที่ตองรับแรงกระทําซ้ํา ๆ ขณะใชงาน เชน ยางลอรถ ยางรองคอสะพาน และยางรองอาคาร ซึ่งอาจตองทําการวิจัย
ตอไปในกรณีของยางผสมที่เติมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่
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การวิเคราะหแกสแอมโมเนียโดยใชเทคนิคโฟลอินเจคชันรวมกับอุปกรณแยกสารระเหย
แบบไมใชเมมเบรน
Determination of ammonia by Flow injection with membraneless gas
diffusion units
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งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันรวมกับการใชอุปกรณการแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรน เพื่อตรวจวัด
ปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางน้ํา ในงานนี้อุปกรณการแยกสารระเหยที่ออกแบบใหม สรางขึ้นโดยใชเครื่องพิมพ สามมิติชนิด
stereolithographic ซึ่งอุปกรณจะประกอบดวยหลุม 2 หลุม สําหรับสารละลายตัวรับ และสารละลายตัวใหซึ่งอยูในระบบปด
การแพรของแกสตัวอยางจะเกิดขึ้นที่ชองวางเหนือหลุม 2 หลุมนี้ (headspace) จากดานสารละลายตัวให ไปสูสารละลายตัวรับ
สําหรับการวิเคราะหแอมโมเนี ย สารละลายมาตรฐานหรือตัวอยางจะอยูในรูปแอมโมเนียมไอออน จะผสมกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด เพื่อใหเกิดแกสแอมโมเนีย ที่จะระเหยผาน headspace จากนั้นแพรเขาสูสารละลายโบรโมไทมอลบลู
ที่เปนสารละลายตัวรับ การเปลี่ยนสีของโบรโมไทมอลบลู จะตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 616 นาโนเมตร การศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอขนาดของสัญญาณการวิเคราะห เชน ปริมาตรของสารละลายตัวให และสารละลายตัวรับ ความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด และประยุกตใชในการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางน้ํา คลองแสนแสบ
คําสําคัญ: ระบบโฟลอินเจคชัน โบรโมไทมอลบลู แอมโมเนีย อุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรน
Abstract
Flow injection system coupled with membraneless gas diffusion (MBL-GD) device was developed
for determination of ammonia content in water samples. In this work, the newly designed MBL-GD device
was built by using stereolithographic 3D printing. The unit consists of two reservoirs for resting donor and
acceptor solution in the virtually closed device. Diffusion of volatile analyte occurs across the headspace
from donor to acceptor solution. For ammonia analysis, standard or sample containing NH4+ was mixed
with NaOH to produce gaseous NH3, which then diffused into solution of bromothymol blue as an acceptor.
The color change of bromothymol blue was monitored at 616 nm. Various parameters affecting signal,
such as volume of donor and acceptor solution, concentration of NaOH and stopped time were evaluated.
Application for real sample obtained from Saen Saep canal was investigated.
Keywords: flow injection, bromothymol blue indicator, ammonia, membraneless gas diffusion device
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2115

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

1. บทนํา
แอมโมเนียเปนสารประกอบอนินทรียไนโตรเจนที่สําคัญในการบงบอกคุณภาพของน้ํา เนื่องจากปริมาณแอมโมเนีย
ในน้ํ าที่สู งเกินไป จะมี ความเปนพิ ษต อสัต วน้ํา โดยสาเหตุห ลักของปริ มาณแอมโมเนีย ในน้ําสู ง เนื่องมาจากการย อยสลาย
อินทรี ยไ นโตรเจน ในซากพืช ซากสัต ว ปุ ย และน้ําทิ้ง จากโรงงานอุ ตสาหกรรม ทํ าใหส ารประกอบโปรตี น เปลี่ ย นไปเป น
แอมโมเนีย ซึ่ งละลายน้ําไดดี จึง ไหลผ านชั้นดิ น ปนเปอนเขาสูแหลงน้ําธรรมชาติ (Hargreaves et al., 1998:181-212)
แอมโมเนียเปนสารพิษที่มีความเปนพิษตอสัตวน้ํา คาความเปนพิษเฉียบพลันของแอมโมเนียโดยเฉลี่ยจากสัตวทะเล 17 ชนิด
อยูที่ 1.86 mg NH3/L (Randall et al., 2002:17-23) ซึ่งวิธีที่ไดรับความนิยมในการวิเคราะหปริมาณของแอมโมเนียคือ
ปฏิกิริยา Berthelot (E. Strauss et al., 1991:77) โดยจะเกิดปฏิกิริยาระหวางแอมโมเนีย ฟนอล และไฮโปคลอไรทใน
สารละลายที่เปนดาง เกิดเปนสารประกอบเชิงซอน indophenol ที่มีสีฟา และตรวจวัดดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรที่
ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร (J.F van Staden et al., 1997: 281-289) วิธีนี้เปนวิธีที่มีความไวในการวิเคราะหสูง แตมี
ขอจํากัดคือสารเคมีที่ใช โดยเฉพาะฟนอล มีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและผูปฏิบัติการทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จึงไดมี
การประยุกตใชเทคนิคการไหลแบบโฟลอินเจคชัน ( Flow injection analysis, FIA ) รวมกับปฏิกิริยา Berthelot ในการ
วิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนีย (A.Cerda et al., 1995: 165-173) เพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีลง อีกทั้งระบบการวิเคราะห
เปนระบบปด จึงชวยลดการสัมผัสสารของผูทําการทดลองอีกดวย
การใชเทคนิคการไหลแบบโฟลอินเจคชัน ( Flow injection analysis, FIA ) รวมกับอุปกรณไอระเหยแบบใชเยื่อ
เลือกผาน (Gas diffusion unit, GD) เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย (A.
Cerda et al., 1995) เนื่องจากเปนเทคนิคที่สามารถลดการรบกวนจากองคประกอบของตัวอยางได เพราะในระบบ FIA-GD
เมื่ อสารละลายตั วอย างผ านไปที่ อุปกรณไ อระเหย จะมี เ ฉพาะสารระเหย หรือแก ส แอมโมเนีย เท านั้นที่ สามารถแพรจาก
สารละลายตัวให ผานเยื่อเลือกผานเขาสูสารละลายตัวรับเพื่อทําปฏิกิริยาที่เหมาะสมและตรวจวัดดวยเครื่องสเปกโตรโฟโต
มิเตอร ในขณะที่สารอื่นๆที่ละลายน้ําจะไมสามารถผานเยื่อเลือกผานไปได และจะไหลออกทิ้งไปที่ปลายทอของสารละลายตัว
ให จากหลักการดังกลาวทําใหการวิเคราะหดวยวิธีนี้มีประสิทธิภาพดี มีความถูกตอง แมนยําสูง อยางไรก็ดีการใชเยื่อเลือกผาน
ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก มักจะเกิดการอุดตัน และเกิดการเสื่อมสภาพของเยื่อเลือกผานเมื่อใชงานกับตัวอยางไดไมนาน ทําใหตองมี
การเปลี่ยนเยื่อเลือกผานบอย สงผลใหมีตนทุนในการวิเคราะหสูง
ในป ค.ศ. 2006 ไดมีการพัฒนาอุปกรณแยกสารระเหยแบบใหม ที่ไมใชเมมเบรนเรียกวา membraneless gas
diffusion (MBL-GD) เพื่อทําการวิเคราะหแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม รวมกับระบบโฟลอินเจคชั่น (N. Choengchan et al.,
2006: 33-37) โดยอุปกรณดังกลาวทําจากแทงอะครีลิกเซาะรอง 2 รองขนานกันในแนวยาว สําหรับใหสารละลายตัวใหและ
สารละลายตั ว รั บ ไหลผ า น เมื่ อ ป ด ฝาด า นบนจะมี ช อ งว า งด า นบนเกิ ด ขึ้ น ภายในระบบป ด ด า นบนของแนวเซาะร อ ง
(headspace) ชองวางนี้มีไวสําหรับการแพรของแกสจากสารละลายตัวให ไปสูสารละลายตัวรับนั่นเอง อุปกรณนี้สามารถใช
งานไดดี เทียบเทาอุปกรณ GD แบบเดิม แตมีขอดีที่นาสนใจคือไมตองใชเยื่อเลือกผาน ทําใหประหยัดตนทุน และยังพบวาการ
แพรของสารระเหยผานชองวาง headspace นี้ มีประสิทธิภาพดีกวาการแพรของสารระเหยผานชองวางขนาดเล็กของเยื่อ
เลือกผานอีกดวย
ในป ค.ศ. 2011 ไดมีการประยุกตใชอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรนรวมกับระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิ
สิส ในการวิเคราะหแอมโมเนียในตัวอยางน้ําเสีย ( M. Ines G.S. Almeida et al., 2011: 1244-1252) โดยในงานวิจัยนี้จะ
วิเคราะหแอมโมเนียโดยใหแอมโมเนียมคลอไรดทําปฏิกิริยากับกรด-เบส อินดิเคเตอร และตรวจวัดสีที่เปลี่ยนแปลงดวยเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร ซึ่งสารเคมีที่ใชมีความปลอดภัยและยังมีประสิทธิภาพกวาเทคนิค Berthelot อีกดวย
ในงานวิ จัย นี้ จึง ทํ าการพั ฒ นาระบบการวิเ คราะหแ บบกึ่ง อั ตโนมัติ โดยใช ร ะบบโฟลอินเจคชั นอะนาลิ สิส (flow
injection analysis หรือ FIA) เพื่อวิเคราะหปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ระบบการวิเคราะหแบบ
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กึ่งอัตโนมัตทิ ี่พัฒนาขึ้นจะประกอบดวยอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเยื่อเลือกผาน ที่ออกแบบใหมใหมีขนาดเล็กลงเพื่อ
ประหยัดวัสดุที่ใช และสรางไดสะดวกขึ้นโดยใชเครื่องพิมพสามมิติชนิด stereolithographic โดยอุปกรณประกอบดวยหลุม
พักสารละลาย 2 หลุม สําหรับพักสารละลายตัวให (donor reservoir) และ สารละลายตัวรับ (acceptor reservoir) การ
ทํางานของระบบจะเริ่มจากการใสสารละลายอินดิเคเตอรเขาสูหลุมพักสารละลายตัวรับ และเตรียมแกสแอมโมเนียโดยการใส
สารตัวอยางและโซเดียมไฮดรอกไซดเขาไปผสมในหลุมพักของสารละลายตัวให และแกสแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะแพรผา นชอง
อากาศเหนือหลุมพัก กอนละลายกลับลงสูน้ําในหลุมพักสารละลายตัวรับ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
NH4+ (aq) + OH- (aq)  NH3 (g) + H2O (l) (1)
NH3 (g) + H2O (aq)  NH4+ (aq) + OH- (aq) (2)
การตรวจวัดจะอาศัยการเปลี่ยนพีเอช ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการละลายกลับของแกสแอมโมเนียของสารละลายตัวรับและ
ติดตามการเปลี่ยนคาพีเอช โดยใชการเปลี่ยนสีของพีเอช–อินดิเคเตอร ซึ่งผูวิจัยเลือกใชโบรโมไทมอลบลู ที่เปลี่ยนสีจากสี
เหลืองเปนสีฟาและตรวจวัดดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 616 นาโนเมตร และศึกษาปจจัยที่สงผลตอขนาด
ของสัญญาณการวิเคราะห เชนปริมาตรของสารละลายตัวให และสารละลายตัวรับ ความเขมขนของสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด เวลาที่ใชในการแพรของแกสแอมโมเนีย และประยุกตใชในการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางจริงเชน
น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิ จัย นี้ มี วัต ถุป ระสงค เ พื่ อ พั ฒนาระบบการวิเ คราะห แ บบกึ่ งอั ต โนมั ติ โ ดยใช ร ะบบโฟลอิ นเจคชั นอะนาลิ สิ ส
รวมกับอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเยื่อเลือกผานแบบใหม ที่สรางไดสะดวกมากขึ้นผานการพิมพสามมิติ สําหรับวิเคราะห
ปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางน้ํา เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และสามารถประยุกตใชกับการ
วิเคราะหเชิงปริมาณของแอมโมเนียในตัวอยางจริง
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 การเตรียมสารละลาย
สารละลายเขมขนแอมโมเนียมคลอไรด 100 ppm เตรียมไดโดยนําแอมโมเนียมคลอไรด 0.0320 กรัม ละลาย
และปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นเปน 100 มิลลิลิตร
สารละลายมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรดสําหรับการสรางกราฟมาตรฐาน เตรียมไดโดยการเจือจางสารละลาย
เขมขนแอมโมเนียมคลอไรด 100 ppm แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น.
สารละลายเขมขนโบรโมไทมอลบลู 0.4 กรัม/ลิตร เตรียมโดยชั่งโบรโมไทมอลบลู 0.0400 กรัม ละลายและ
ปรับปริมาตรดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 6.4x10-4 โมล/ลิตร 100 มิลลิลิตร
สารละลายโบรโมไทมอลบลูที่ใชในการวิเคราะห 0.01 กรัม/ลิตร เตรียมไดโดยปเปตสารละลายโบรโมไทมอ
ลบลูจาก 0.4 กรัม/ลิตร มา 2.5 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร
สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด 1 โมล/ลิต ร เตรีย มโดยชั่ งโซเดี ย มไฮดรอกไซน 4 กรั ม ละลายและปรั บ
ปริมาตรดวยน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณ
ระบบโฟลอินเจคชันที่ใชในงานวิจัยนี้ดังแสดงในภาพ 1 ประกอบดวย เพอริสตาลติกปม (Peristaltic pump)
จากบริษัท Ismatec อินเจคชันวาลว 6 ทาง (6-port injection valve) จากบริษัท Upchurch scientific เครื่อง สวิชชิงวาลว
4 ทาง จากบริษัท Health & Science สเปกโตรโฟโตมิเตอรรุน V-1200 จากบริษัท MAPADA instruments ทอที่ใชในระบบ
จะใชทอพลาสติกชนิดเทฟลอน หรือ PTFE ขนาด 1.0 มิลลิเมตรจากบริษัท VICI ทอตอจากเพอริตาติกปมใชทอพลาสติก ชนิด
ไทกอน (tygon) จากบริษัท ISMATEC และ อุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรนที่สรางขึ้นโดยใชเครื่องพิมพสามมิติ
3.3 ระบบโฟลอินเจคชัน่

ภาพที่1 ระบบโฟลอินเจคชัน ที่ใชในงานวิจัย BTB = โบรโมไทมอลบลู, PP = เพอริสตาลติกปม, IV = อินเจคชันวาลว 6 ทาง 200
ไมโครลิตร, SV = สวิชชิงวาลว 4 ทาง , MC = ทอผสม , AC = หลุมของตัวรับ, DN = ตัวให, D = ดีเทคเตอร, w = ภาชนะทิ้งสาร
ขั้นตอนการวิเคราะห ฉีดสารละลายโบรโมไทมอลบลู 200 ไมโครลิตร ผานอินเจคชันวาลวตัวที่ 2 (IV2)
และสวิชชิงวาลวตัวที่ 2 (SV2) เข าหลุมพักสารละลายตัวรับ จากนั้นฉีดสารมาตรฐายแอมโมเนียมคลอไรดหรือสารตัวอยาง
100 ไมโครลิตร ผานอินเจคชันวาลวตัวที่ 1 (IV1) และสวิชชิงวาลวตัวที่ 1 (SV1) เขาสูหลุมพักสารละลายตัวให และฉีดโซเดียม
ไฮดรอกไซด 100 ไมโครลิตร ผานอินเจคชันวาลวตัวที่ 1 (IV1) และสวิชชิงวาลวตัวที่ 1 (SV1) เขาสูหลุมพักสารละลายตัวให
จะเกิดการแพรของแกสแอมโมเนียไปสูสารละลายโบรโมไทมอลบลู เปนเวลา 4 นาที จากนั้นหมุนสวิชชิงวาลวทั้ง 2 ตัว เพื่อให
สารละลายโบรโมไทมอลบลู เขาสูเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 616 นาโนเมตร และสารละลายใน
หลุมพักสารละลายตัวใหจะถูกดูดออกผานสวิชชิงวาลว 1 ออกสูภ าชนะทิ้งสาร
4. ผลการทดลอง
4.1 ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเข ม ข นของโซเดี ย มไฮดรอกไซด จะส ง ผลต อประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย นแอมโมเนี ย มไอออนเป นแก ส
แอมโมเนียได จึงทําการศึกษาผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดในชวง 0.5 โมล/ลิตร 1.0 โมล/ลิตร และ 2.0
โมล/ลิตร ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 2 พบวา ที่ความเขมขน 0.5 โมล/ลิตรใหความชันกราฟต่ําที่สุด อาจเนื่องมาจากความ
เขมขนนอยเกินไป ทําใหอัตราการเปลี่ยนเปนแกสแอมโมเนียเกิดไดชา เมื่อเพิ่มความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดขึ้นไปที่
1.0 โมล/ลิตร ใหความชันกราฟสูงขึ้น จากนั้นความชันของกราฟเริ่มลดลงที่ความเขมขนโซเดียมไฮดรอกไซด 2.0 โมล/ลิตร
เนื่องจากที่ความเขมขนนี้ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมีความหนืดสูงทําใหเกิดการผสมกับสารละลายแอมโมเนี ยมไอออน
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ไดนอย จึงเกิดแกสแอมโมเนียไดนอยลง จึงเลือกใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 1 โมล/ลิตร เนื่องจากใหความไวในการ
วิเคราะหที่ดีที่สุด

ภาพที่ 2 ผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซนตอความไวในการวิเคราะหแอมโมเนีย
4.2 ปริมาตรของสารละลายตัวรับ (acceptor reservoir)
ปริ ม าตรของสารละลายตั วรั บ โบรโมไทมอลบลู ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห จะถู กจํ ากั ด ด วยขนาดของหลุ ม พั ก
สารละลายตั วรั บ ซึ่งจะตองไมเกิ น 800 ไมโครลิตร ในงานวิจัยนี้จึงได ศึกษาปริมาตรของโบรโมไทมอลบลู 100 ถึง 500
ไมโครลิตร และทําการทดลองกับแอมโมเนียมคลอไรดที่ 10 และ 40 ppm ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 3 จะเห็นวาค า
สัญญาณที่ไดของทั้ง 10 และ 40 ppm มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพการแพรของแอมโมเนียลงสูสารละลายตัวให
ที่ดีขึ้น จนถึงปริมาตร 200 และ 300 ไมโครลิตรที่มีขนาดสัญญาณใกลเคียงกัน หลังจากนั้นคาสัญญาณจะลดต่ํา ลง เนื่องจาก
เกิดการเจือจางของแอมโมเนียในสารละลายตัวให จึงไดเลือก 300 ไมโครลิตร เนื่องจากเมื่อปริมาตรของสารละลายตัวรับที่
มากขึ้นจะทําใหท อนของสารละลายตัวรั บภายในระบบโฟลอินเจคชัน ยาวมากขึ้ นด วย ทําให ระยะเวลาในการอ านคาการ
ดูดกลืนมากขึ้น จึงทําใหมีความแมนยําที่ดี

ภาพที่ 3 กราฟแนวโนมการศึกษาปริมาตรของโบรโมไทมอลบลู
4.3 ปริมาตรของสารละลายตัวให (donor reservoir)
ปริมาตรของสารละลายตัวใหที่ใชในการวิเคราะหจะถูกจํากัดดวยขนาดของหลุมพักสารละลายตัวให จะตองไม
เกิน 500 ไมโครลิตร ซึ่งในงานวิจัยนี้ตัวใหเปนสารละลายผสมระหวางสารมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรดกับโซเดียมไฮดรอก
ไซน ซึ่งจะถูกฉีดผานอินเจคชันวาลวตัวที่ 1 ดวยปริมาตรที่เทากัน โดยในการศึกษาหาปริมาตรที่เหมาะสมของตัวใหนี้ จะ
ศึกษาเปนปริมาตรรวมทั้งหมดของสารละลายตัวใหที่เขาสูหลุมพัก ตั้งแต 100 ถึง 400 ไมโครลิตร และทําการทดลองกับ
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แอมโมเนียมคลอไรดที่ 10 และ 40 ppm ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 4 พบวาสัญญาณที่ 200 ไมโครลิตรใหสัญญาณที่ดี
ที่สุด จึงเลือกที่ 200 ไมโครลิตรเปนปริมาตรที่เหมาะสมของสารละลายตัวให

ภาพที่ 4 กราฟแนวโนมของการศึกษาปริมาตรของสารละลายตัวให
4.4 เวลาที่ใชในขั้นตอนการแพรของแกสแอมโมเนีย
จากการศึกษาเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการแพรของแกสแอมโมเนีย โดยจะศึกษาที่ 3 , 4 และ 5 นาที ผลการ
ทดลองแสดงในภาพที่ 5 พบวา เมื่ อเวลาในการแพร มากขึ้นสั ญญาณที่ ได จะมากขึ้ น โดยทั่วไปปฏิกิริ ยาของการเกิ ดแก ส
แอมโมเนียในสารละลายตัวให และการเปลี่ยนสีของอิ นดิเ คเตอรใ นสารละลายตัวรับจะเกิด ไดเร็ วมาก ดังนั้ นขั้นตอนที่ใ ช
เวลานานที่สุด นาจะเปนขั้นตอนการแพรของแกสแอมโมเนียใน headspace จากสารละลายตัวใหมาสูสารละลายตัวรับ แต
เวลาที่ 4 นาทีกับ 5 นาที พบวาขนาดสัญญาณเริ่มใกลกัน แสดงวาการแพรเริ่มเขาสูสมดุลแลว ดังนั้นจึงเลือกใชเวลาที่ 4 นาที
เปนเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะหเนื่องจากใชเวลาที่สั้นกวา และใหความไวในการวิเคราะหที่ดี

ภาพที่ 5 ผลของเวลาที่ใชในขั้นตอนการแพรของแกสแอมโมเนีย
4.5 ประยุกตใชในการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางจริง
จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอรตางๆ เพื่อวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย สามารถสรุปผล
การศึกษาดัง ตารางที่ 1 เมื่อนําสภาวะดังกลาวไปใชในการสรางกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรด ดั ง
แสดงในภาพที่ 6 พบวาไดชวงความเปนเสนตรงอยูในชวงความเขมขนของแอมโมเนียตั้งแต 1 ถึง 40 ppm และไดสมการ
เสนตรง y= 0.0056x + 0.0393 ใหคาความเปนเสนตรง (r2) เทากับ 0.9949
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ตารางที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมของระบบโฟลอินเจคชั่น
คุณสมบัติของระบบ
1. ความเขมขนของสารละลายNaOH (M)
2. อุณหภูมิ (oC)
3. เวลาที่ใชในการแพรของแกสแอมโมเนีย (นาที)
4. ปริมาตรรวมของสารละลาย NH4Cl และ NaOH (µL)
5. ปริมาตรของสารละลายโบรโมไทมอลบลู (µL)

คาที่ศึกษา
0.5, 1, 2
60, 80
3, 4, 5
100, 200, 300, 400
100, 200, 300, 400, 500

คาที่เลือก
1
60
4
200
300

ภาพที่ 6 กราฟมาตรฐานของแอมโมเนียมคลอไรดไดจากการฉีดสารมาตรฐาน
ในชวงความเขมขน 1 ppm ถึง 40 ppm (ทําการฉีดซ้ํา 3 ครั้ง)
การศึ กษาประสิท ธิภ าพของระบบโฟลอินเจคชั น ทําโดยการทดสอบกั บสารละลายตั วอยางสั งเคราะหที่ มีค วาม
เขมขนแอมโมเนียที่แตกตางกัน จํานวน 4 ตัวอยาง ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาใหคาความเขมขนใกลเคียงกับ
ความเขมขนที่ควรจะเปน โดยมีผลจากการทดสอบทางสถิติ Paired t-test ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (tstat = -1.64, tcritical = 2.35 ) แสดงใหเห็นวาระบบโฟลอินเจคชันที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถวิเคราะห แกส
แอมโมเนียในตัวอยางน้ําไดอยางถูกตอง ตอมาผูวิจัยไดนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชในการวิเคราะหปริมาณแอมโมเนียในตัวอยาง
น้ําคลองแสนแสบ โดยเก็บตัวอยางน้ํา ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เปนจํานวน 3 วัน พบวามีคาเทากับ 15.93 ± 0.54
มิลลิกรัม/ลิตร 12.37 ± 1.24 มิลลิกรัม/ลิตร และ 13.91 ± 0.98 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีคาสูงกวามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ป พ.ศ. 2535 ที่กําหนดไวที่คาแอมโมเนียในน้ําในหนวยไนโตรเจน ไมเกิน 0.5
มิลลิกรัมตอลิตรสําหรับแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อการคมนาคม
ตารางที่ 2 ผลของการศึกษาประสิทธิภาพของระบบโฟลอินเจคชัน
ตัวอยาง
ความเขมขนของแอมโมเนียที่เตรียมได
(ppm)
ตัวอยางสังเคราะห 1
10.0
ตัวอยางสังเคราะห 2
20.0
ตัวอยางสังเคราะห 3
30.0
ตัวอยางสังเคราะห 4
40.0
ตัวอยางน้ําคลองแสนแสบ 1
ตัวอยางน้ําคลองแสนแสบ 2
ตัวอยางน้ําคลองแสนแสบ 3
-

ความเขมขนของแอมโมเนีย
(ppm, SD , n=3)
10.77 0.02
20.47 0.06
31.14 0.09
39.67 0.09
15.93 0.54
12.37 1.24
13.91 0.98
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5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ไดพัฒนา ระบบโฟลอินเจคชันรวมกับการใชอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเยื่อเลือกผานแบบใหม ที ่
สร างได ส ะดวกมากขึ้นผ านการพิม พ ส ามมิ ติ เพื่ อการวิเ คราะห ปริ ม าณแก ส แอมโมเนี ย โดยระบบที่ พั ฒนาไดมี ค วามเป น
อัตโนมัติ สามารถใชงานไดงาย ไมซับซอน และเมื่อเปรียบเทียบอุปกรณที่สรางขึ้นใหมแบบพิมพสามมิติกับอุปกรณแบบเดิมที่
สรางจากการขึ้นรู ปชิ้นงานดวยการกลึงแทงอะครีลิก พบวาอุปกรณที่ส รางขึ้นมีราคาประหยัด และสามารถสรา งชิ้นงานได
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ผูทําการวิจยั เลือกใชสารเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเลือกการติดตามคากรดเบสที่
เปลี่ยนแปลงไปของสารละลายตัวรับดวยการติดตามกรดเบส-อินดิเคเตอร คือโบรโมไทมอลบลู แทนวิธีดั้งเดิมที่ใชฟนอลเปน
องค ประกอบ เพื่ อลดการผลิต ของเสีย จากการวิเ คราะห พบวาภายใตสภาวะการทดลองที่ เหมาะสม ระบบที่พั ฒนาขึ้นมี
ความเร็วในการวิเคราะหเทากับ 6 ตัวอยางตอชั่วโมง และสัญญาณที่ไดมีความเที่ยงสูง โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ
นอยกวา 5 เปอรเซ็นต และยังสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหไดจริง ทั้งในตัวอยางสังเคราะห และตัวอยางน้ําที่มีสาร
แขวนลอยเจือปน เชนตัวอยางน้ําจากคลองแสนแสบไดโดยตรง โดยไมตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเพิ่มเติม ผลการทดลอง
ที่ไ ด พบปริม าณแอมโมเนีย ในคลองแสนแสบอยู ใ นช วง 12.37 – 15.93 ppm ซึ่ ง มีป ริ ม าณสู งกว าค ามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ป พ.ศ. 2535 ที่กําหนดไวไมเกิน 0.5 ppm
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การทดสอบแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน
The Testing of Agricultural Residues Processing to Renewable Energy
ภารดี แซอึ้ง
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
fengpds@ku.ac.th
บทคัดยอ
การทดสอบแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบขอมูลดานเทคนิคของ
การแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเปนพลังงานทดแทนดวยเครื่องมือตนแบบขนาดเล็ก ผลการทดสอบพบวา การแปรรูป
วัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชวัสดุถานกะละมะพราวและไมยูคาลิปตัส มีอัตราการแปรรูปเปนถานที่
0.24-0.25 กิ โลกรัมถานตอน้ําหนั กวัสดุที่ 1 กิโ ลกรัม การแปรรูปวัสดุ ถานเปนถ านอัดแทง ดวยเครื่องอัดแบบสกรู พบว า
มีอัตราการแปรรูปจากถานกะลามะพราวเปนถานอัดแทง 76-182.4 กิโลกรัมตอชั่วโมง การแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพโดยใช
ถังหมักขนาด 200 ลิตร พบวา ปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันจากการหมักวัสดุเศษอาหารได 348-498 ลิตร
การแปรรูปวัสดุถานเปนกาซชีวมวลดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร พบวา มีอัตราการแปรรูปเปนกาซชีวมวล
17.76-19.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง การแปรรูปน้ํามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซลดวยตนแบบขนาดกําลังผลิตขนาด 25 ลิตร
ตอครั้ง ไดน้ํามันที่มีคุณภาพสอดคลองกับคามาตรฐาน และการแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด
8 แรงมา พบวามีอัตราการใชน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ย 0.091 ลิตรตอชั่วโมง ซึ่งการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดวยเครื่องมือ
ตนแบบขนาดเล็กนี้ สามารถนําไปดัดแปลงใชงานจริงไดในพื้นทีไรนาหรือพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมตอไป
คําสําคัญ: วัสดุเหลือใชทางการเกษตร แปรรูป พลังงานทดแทน
Abstract
Testing of agricultural residues processing to renewable energy had purpose to test the technical
data of agricultural residues application for alternative energy production with small prototype equipment
The test results showed that processing rate of coconut shell and eucalyptus wood to charcoal by a 200
liter charcoal kiln was 0.24-0.25 kilogram charcoal per kilogram material. Processing rate of coconut shell
charcoal and eucalyptus wood charcoal to briquette fuel by a screw compressor was 76-182.4 kilogram
per hour. Processing of agricultural residue to biogas by 200-liter fermenter showed that the volume of
biogas produced during 30 days from the fermentation was 348-498 liters. Processing rate of agricultural
residue charcoal to producer gas by 40 liters gasifier kiln was 17.76-19.09 cubic meters per hour. Processing
of used vegetable oil to biodiesel by 25 liters per time prototype could produce standard biodiesel quality.
The combined alternative energy processing used with an 8-horsepower engine was 0.091 liters biodiesel
used per hour. The processing of agricultural residue by the small prototype equipment can be adapted
for use in the other farms or community area.
Keywords: agricultural residue, processing, renewable energy
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1. บทนํา
การเกษตรเปนอาชีพหลักที่คนไทยยึดเปนอาชีพหลัก ใชพื้นที่จํานวนมาก สงผลใหมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปน
จํานวนมากที่เหลือทิ้งโดยไรประโยชนและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน เศษไม กะลามะพราว แกลบ ขี้เถาแกลบ วัชพืช
กะลาปาลม ขี้เลื่อย หรือวัสดุเหลือใชจากโรงงานผลิตภัณฑดานการเกษตรอื่นๆ ดังนั้นหากไดมีการประยุกตนําเศษวัสดุเหลือใช
มาใชประโยชนในรูปของพลังงาน จะเปนการกําจัดวัสดุที่เหลือทิ้ง และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชดังกลาวได โดยจาก
การประเมินประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชหลักไดแก ขาว ออยโรงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน มัน
สําปะหลัง และยางพารา พบวา มีปริมาณรวมประมาณ 79 ลานตันตอป (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,
2554) วัสดุเหลานี้บางสวนมีการนําไปใชประโยชนแลว และมีบางสวนเหลือทิ้ง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับการ
ใชพลังงานในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่
เปนผลพวงของการผลิตและใชพลังงาน อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะกอใหเกิดปญหาที่จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งพบวามีการใช
พลังงานเพิ่มขึ้นทุกป โดยภาคการเกษตรมีสัดสวนการใชพลังงานถึงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับการใชพลังงานภาคอื่นๆ ในประเทศ
ไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2558)
ดังนั้น เพื่อเปนการศึกษาขอมูลดานเทคนิค ของการนําวัส ดุเหลือใชทางการเกษตรมาแปรรูปเปนพลังงานเพื่อเป น
ประโยชนจริงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือในไรนา หรือในพื้นที่ชุมชนตางๆ จึงไดจัดทําการทดสอบการแปรรูปวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรเปนพลังงานทดแทนดวยเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาตนแบบระบบพลังงานทดแทน
ผสมผสานเพื่อใชในไรนา เพื่อเปนประโยชนในการไดขอมูลที่เหมาะสมกอนนําไปใชในพื้นที่ การถายทอดเทคโนโลยี หรือใชใน
การขยายการผลิตในขนาดใหญไดในอนาคต
2. อุปกรณและวิธีการ
ทดสอบการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบขอมูลดานเทคนิคของการ
แปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเปนพลังงานทดแทน อันไดแก อัตราการแปรรูปวัสดุเหลือใชตัวอยาง ดวยเครื่องมือตนแบบ
ขนาดเล็ก ไดแก ระบบแปรรูปวัสดุเปนถาน ระบบแปรรูปวัสดุเปนถานอัดแทง ระบบแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ ระบบแปร
รูปวัสดุเปนกาซชีวมวล ระบบแปรรูปน้ํามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล ระบบแปรรูปวัสดุเปนพลังงานทดแทนผสมผสาน โดย
ใชวิธีการดังนี้
2.1 การแปรรูปวัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ตามเทคนิคการเผาถานของ ไพโรจน (2553) ทดสอบ
เผาถานเพื่อหาอัตราการผลิตถาน ตอน้ําหนักวัสดุที่เปนวัตถุดิบ โดยใชวัสดุ 2 ชนิด ไดแก ถานกะลามะพราว และไมยูคาลิปตัส
ทําการทดสอบจํานวน 4 ซ้ํา
2.2 การแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทงดวยเครื่องอัดขึ้นรูปแบบสกรู (screw extrusion) เกลียวที่หมุนดวยมอเตอร
ไฟฟาบีบเขาไปยังกระบอกอัด ซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 4 เซนติเมตร โดยใชวัสดุถานกะลามะพราวและถานไมยูคาลิปตัส และ
ทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของความรอนของถานอัดแทงจากกะลามะพราว และไมยูคาลิปตัส โดยใชวิธีทดสอบการหา
ประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอน ตามวิธีการทดสอบของ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (2544) จํานวน 4 ซ้ํา
2.3 การแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ โดยใชวัสดุเศษขาวโพดและเศษอาหารหมักในถังหมักแบบปอนวัสดุดวยมือทําจาก
ถังพลาสติกขนาดประมาณ 200 ลิตร อัต ราการปอนสูงสุด 1 กิโลกรัมตอวัน ตรวจวัดปริมาตรกาซที่เกิ ดขึ้นโดยใชเครื่องวั ด
ปริมาตรกาซยี่หอ AMPY EMAIL Metering รุน 750 HP และตรวจวัดคุณภาพกาซที่เกิดขึ้น โดยใชเครื่องวัดกาซชีวภาพ ยี่หอ
Geotech รุน Biogas Check
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2.4 การแปรรูปวัสดุถานเปนกาซชีวมวล ดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร มีเสนผาศูนยกลาง
ภายนอก 0.4 เมตร สูง 1.00 เมตร ตรวจวัดอัตราการไหลของกาซที่เกิดขึ้นจากระบบดวยเครื่อง Testo 452 เพื่อนํามา
ประเมินปริมาตรกาซที่เกิดขึ้น
2.5 การแปรรู ปน้ํามันพื ชใชแล วเป นไบโอดี เซล ด วยต นแบบขนาดกําลั งผลิ ตขนาด 25 ลิต รตอครั้ง ตรวจสอบ
คุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตได อันไดแก คาความเปนกรด ความหนืด ปริมาณน้ําและตะกอน จุดวาบไฟ จากตัวอยางไบโอดีเซลที่
ผลิตได จํานวน 4 ตัวอยาง โดยหองปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.5 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน เปนการนําพลังงานทดแทนประเภทกาซชีวภาพและกาซชีวมวลที่ได
จากการแปรรูปมาผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 8 แรงมา สําหรับผลิตไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต โดยดําเนินการทดสอบดวย
การใชเ ชื้อเพลิ งน้ํ ามั นไบโอดีเ ซลอยางเดี ยวเปรีย บเที ยบกับ การใช นํามั นไบโอดี เ ซลเดิ นร วมกั บก าซ เพื่ อเปรี ย บเทีย บการ
ประหยัดน้ํามัน
หมายเหตุ: ตัวแปรที่ใชในการทดลองประกอบดวย
ตัวแปรตน : วัสดุเหลือใชทางการเกษตรตัวอยางในการทดสอบแตละประเภท เชน ถานกะลามะพราว และถานไม
ยูคาลิปตัส เปนตน
ตัวแปรตาม : อัตราการแปรรูปเปนพลังงานทดแทน เชน อัตราการผลิตถาน ตอน้ําหนักวัสดุที่เปนวัตถุดิบ เปนตน
ตัวแปรควบคุม : วิธีการทดสอบการแปรรูปแตละประเภทใชวิธีการที่เหมือนกันในการทดสอบ เชน การแปรรูปวัสดุ
เปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ตามเทคนิคการเผาถานของ ไพโรจน (2553) เปนตน
3. ผลและวิจารณผล
3.1 ผลการทดสอบขอมูลดานเทคนิคในการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน ดวยเครื่องมือ
ขนาดเล็ก พบวา
3.1.1 การแปรรูปวัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชวัสดุ 2 ชนิด ไดแก ถานกะละมะพราว
และไมยูคาลิปตัส (รูปที่ 1) พบวา จากวัสดุประเภทไมยูคาลิปตัส น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยที่ 66.63 กิโลกรัมตอเตา แปรรูปเปน
ถานไดเฉลี่ย 16 กิโลกรัม ใกลเคียงกับการเผาไมในถัง 200 ลิตร ที่ศึกษาโดย สุพรชัย (2555) พบวาจากวัสดุไม 80 กิโลกรัม
เผาถานได 15 กิโลกรัม สวนวัสดุประเภทกะลามะพราวจากน้ําหนักวัสดุเริ่มตนเฉลี่ยที่ 8.5 กิโลกรัม สามารถผลิตถานไดเฉลี่ย
6.33 กิโลกรัม โดยจากตารางที่ 1 แสดง สัดสวนอัตราการแปรรูปเปนถานตอน้ําหนักวัสดุที่ใช พบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญในแตละวัสดุ คือมีอัตราการแปรรูปเปนถานที่ 0.24-0.25 กิโลกรัมถานตอน้ําหนักวัสดุที่ 1 กิโลกรัม

รูปที่ 1 การแปรรูปวัสดุไมยูคาลิปตัสและกะลามะพราวเปนถาน
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ตารางที่ 1 อัตราการแปรรูปวัสดุเปนถาน
ประเภทของวัสดุ
อัตราการแปรรูปวัสดุเปนถาน (น้ําหนักถานตอน้ําหนักวัสดุที่ใชผลิต: กิโลกรัม)
กะลามะพราว
0.25
ไมยูคาลิปตัส
0.24
T-test
ns
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตามการวิเคราะหขอมูลแบบ T-test (p  0.01)
3.1.2 ผลการทดสอบการแปรรูป วัส ดุถ านเปนถานอั ดแท งด วยเครื่องอัด ขึ้นรูป แบบสกรู ดวยวั ส ดุป ระเภทถ าน
กะลามะพราว และถานไมยู คาลิ ปตั ส (รู ปที่ 2) พบวา มี อัตราการแปรรู ปจากถ านกะลามะพราวเปนถานอัด แท ง 182.4
กิโลกรัมตอชั่วโมง สวนอัตราการแปรรูปจากถานไมยูคาลิปตัสเปนถานอัดแทง เทากับ 76 กิโลกรัมตอชั่วโมง และเมื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนของถานอัดแทงที่ได พบวา ถานอัดแทงไมยูคาลิปตัสมีคาเฉลี่ยสูงถึง 20.54% มากกวา
ถานอัดแทงกะลามะพราว ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพียง 15.94% ซึ่งถานอัดแทงดังกลาว มีประสิทธิภาพสูงกวา เชื้อเพลิงทางมะพราวอัด
แทงที่มีประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนอยูในชวง รอยละ 8.55-13.36 (ธนาพลและคณะ, 2558) หรือเชื้อเพลิงกอนที่อัด
แทงที่อัดดวยมือ โดยใชวัสดุฟางขาวและเศษลําไย ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเพียง รอยละ 10.64 (ลดาวัลยและคณะ, 2559)

รูปที่ 2 การแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทง
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงถานอัดแทง
ประเภทของวัสดุ
ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงถานอัดแทง (%)
กะลามะพราว
15.98
ไมยูคาลิปตัส
20.54
T-test
**
หมายเหตุ : ** หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตามการวิเคราะหขอมูลแบบ T-test (p  0.01)
3.1.3 การทดสอบการแปรรูปวัสดุเศษอาหาร เศษใบและตนของขาวโพด เพื่อผลิตกาซชีวภาพ โดยใชถังหมักแบบปอน
วัสดุดวยมือทําจากถังพลาสติกขนาดประมาณ 200 ลิตร อัตราการปอนสูงสุด 1 กิโลกรัมตอวัน จากการหมักวัสดุทําใหเกิดกาซ
ชีวภาพขึ้นในระบบหมัก องคประกอบกาซมีเทนมากกวารอยละ 50 โดยพบวา การหมักวัสดุเศษอาหารแปรรูปเปนกาซชีวภาพ
มีปริมาตรกาซสูงกวาการหมักวัสดุประเภทเศษใบและตนขาวโพด โดยปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันจาก
การหมักวัสดุ เศษอาหารได 498 ลิตร (รู ปที่ 3) สวนการหมั กวัส ดุเศษใบและตนข าวโพด เกิด กาซชีวภาพจากการหมักใน
ระยะเวลา 30 วัน รวมเปน 348.67 ลิตร (ตารางที่ 3) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการศึกษาของ สุขชัย (2557) ที่ทดสอบการหมักวัสดุ
พืชในถังหมัก ขนาด 20 ลิตร ในระยะเวลาการหมัก 30 วัน พบวาปริมาณกาซที่ไดจากวัสดุ ขาวโพด คือ 368.31 LN/kg.ODM
(ลิตรตอกิโลกรัมสารอินทรียแหงที่ปอน ในระยะเวลาการหมัก 30 วัน)
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รูปที่ 3 การทดสอบการแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ
ตารางที่ 3 ปริมาตรกาซจากการแปรรูปวัสดุเหลือใชเปนกาซชีวภาพ
รายการทดสอบ
วัสดุเศษอาหาร
ปริมาตรกาซรวม (ลิตรตอ 30 วัน)
498.08
อัตราการเกิดกาซเฉลี่ย (ลิตรตอวัน)
15.57

วัสดุเศษใบและตนขาวโพด
348.67
10.90

3.1.4 การแปรรูปวัสดุถานกาซชีวมวล ดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร (รูปที่ 4) ทดสอบโดยใช
วัสดุประเภทถานกะลามะพราวและถานไมยูคาลิปตัส พบวา มีอัตราการแปรรูปเปนกาซชีวมวลซึ่งติดไฟได อยูในชวง 17.7619.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยระยะเวลาการเกิดกาซจากการใชเชื้อเพลิงถานจากกะลามะพราว เปนเวลา 96 นาที ซึ่ง
ยาวนานกวาการใชเชื้อเพลิงถานไมยูคาลิปตัสที่มีระยะเวลาเกิดกาซเพียง 58 นาที

รูปที่ 4 การทดสอบการแปรรูปถานเปนกาซชีวมวล
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยของผลการทดสอบการแปรรูปวัสดุถานกาซชีวมวล
ชนิดของวัสดุ
อัตราการเกิดกาซที่ผลิตไดเฉลี่ย
(ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง)
ถานกะลามะพราว
17.76
ถานไมยูคาลิปตัส
19.09

ระยะเวลาในการเกิดแกสติดไฟ
(นาที)
96.5
58.0

3.1.5 การแปรรูปน้ํามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล ดวยตนแบบขนาดกําลังผลิตขนาด 25 ลิตรตอครั้ง (รูปที่ 5) จาก
การทดสอบพบวา จากวัสดุน้ํามันพืชใชแลวเฉลี่ยประมาณ 23.67 ลิตร เมทิลแอลกอฮอล 4 ลิตร โปตัสเซียมไฮดรอกไซด 140
กรั ม ได น้ํามั นไบโอดี เ ซล 22 ลิ ต ร และปริ ม าณกลี เ ซอรี น 4 ลิ ต ร โดยผลการตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ ามั นไบโอดี เ ซลจาก
หองปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตารางที่ 5) ซึ่งใหผลสอดคลองกับ
คามาตรฐานน้ํามันไบโอดีเซลตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2556) โดย มีผลการวิเ คราะห ไดแก
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คาความเปนกรด มีคา 0.23 มิลลิกรัม คาความหนืดที่ 40 องศาเซลเซียส มีคา 6.32 เซนติสโตกส คาน้ํา พบวา ไมตรวจพบ
คาจุดวาบไฟ มีคา 184.50 องศาเซลเซียส

รูปที่ 5 การแปรรูปน้ํามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล
ระบบผลิตน้ํามันดีเซลจากการใชน้ํามันใชแลว ไดผ ลการทดสอบเฉลี่ย คือ น้ํามันพืชใชแ ลวเฉลี่ยประมาณ 23.67
ลิตร เมทิลแอลกอฮอล 4 ลิตร โปตัสเซียมไฮดรอกไซด 140 กรัม ไดน้ํามันไบโอดีเซล 22 ลิตร และปริมาณกลีเซอรีน 4 ลิตร
โดยผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลจากห อ งปฏิ บั ติ ก ารศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการด า นปาล ม น้ํ า มั น
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ตารางที่ 5) ซึ่ งให ผลสอดคลองกั บคามาตรฐานน้ํ ามันไบโอดี เซลตามประกาศของกรมธุ รกิ จ
พลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2556) โดย มีผลการวิเคราะห ไดแก คาความเปนกรด มีคา 0.23 มิลลิกรัม คาความหนืดที่
40 องศาเซลเซียส มีคา 6.32 เซนติสโตกส คาน้ํา พบวา ไมตรวจพบ คาจุดวาบไฟ มีคา 184.50 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุณภาพในหองปฏิบัติการของน้ํามันไบโอดีเซลที่แปรรูปจากน้ํามันพืชใชแลว
คาที่ตรวจวัด
คาเฉลี่ย
คามาตรฐาน
คาความเปนกรด : Acid Value (mg)
0.23
< 0.8
ความหนืด : Viscosity (cSt)
6.32
1.9-8.0
ปริมาณน้ําและตะกอน : Water & Sediment (%by vol.)
ND
<0.20
จุดวาบไฟ : Flash Point ( o C)
184.50
>120
หมายเหตุ : วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลมีความสําคัญตอการนําไปใชงานในเครื่องยนต เชน คาความเปน กรดดางเปน
คาบงชี้ถึงกรดไขมันอิสระที่ทําปฏิกิริยาไมสมบูรณ การมีคาความเปนกรดในน้ํามันสูงเกินไปสงผลใหอายุการใชงานของระบบ
จายน้ํามันและเครื่องสั้นลง คาความหนืด เปนตัวเปนตัวบอกถึงความสามารถในการตานทานการไหลและบอกถึงคุณสมบัติใน
การหลอลื่นพื้นผิว หากน้ํามันมีคาความหนืดสูงเกินไป จะสงผลใหจายน้ํามันเขาจุดระเบิดใหหองเผาไหมกระจายตัวไมดี ทําให
เผาไหมไมสมบูรณ ปริมาณน้ํา คือ การตรวจหาน้ําอิสระที่อยูในน้ํามัน เพราะการมีน้ําปริมาณสูงเกินไปจะเรงใหเกิดออกซิ
เดชั่นไดงาย สงผลตอการทํางานของเครื่องยนตและอายุการใชงายต่ําลง จุดวาบไฟ เปนอุณหภูมิต่ําสุดที่เชื้อเพลิงเกิดระเหยมี
จํานวนเพียงพอที่จะลุกติดไฟไดวูบหนึ่งแลวดับเมื่อมีเปลวไฟผานเขามา จึงใชประเมินการจุดติดไฟของผลิตภัณฑ เปนตน
(ศูนยบริการวิชาการที่ 3, 2553) ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวอยางที่วิเคราะหมีคาผานเกณฑคามาตรฐาน จึงมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชงานไดกับเครื่องยนต เชน เครื่องสูบน้ํา รถไถนา เปนตน
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3.1.6 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน เปนการนําพลังงานทดแทนประเภทกาซชีวมวลและกาซชีวภาพที่
ไดจากการแปรรูปวัสดุเหลือใช นํามาผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 8 แรงมา สําหรับผลิตไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต (รูปที่ 6)
โดยดําเนินการทดสอบดวยการใชนํามันไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซ เปรียบเทียบกับการใชเชื้อเพลิงน้ํามันไบโอดีเซลอยางเดียว
เพื่อเปรียบเทียบการประหยัดน้ํามัน ผลการทดสอบพบวาการใชไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซชวยใหลดการใชไบโอดีเซลได โดย
กรณีใชเชื้อเพลิงน้ํามันไบโอดีเซลรวมกับกาซ (กาซชีวมวลจากการแปรรูปวัสดุถาน ขนาด 40 ลิตร ผสมกับกาซชีวภาพที่มาจาก
แปรรูปวัสดุเศษอาหาร) พบวามีการใชกา ซในอัตรา 5.6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สวนอัตราการใชน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยเหลือ
เพียง 0.091 ลิตรตอชั่วโมง กรณีใชเชื้อเพลิงน้ํามันไบโอดีเซลอยางเดียวเดินเครื่องยนต จะมีอัตราการใชเชื้อเพลิงเฉลี่ย เปน
0.663 ลิตรตอชั่วโมง (ตารางที่ 5) แสดงใหเห็นวาระบบผสมผสานซึ่งใชพลังงานจากกาซชีวมวลและกาซชีวภาพเขามาชวย
ทดแทน สามารถลดการใชน้ํามันไดถึงรอยละ 86
ระบบแปรรูปกาซชีวมวล

ระบบอัดรวบรวมกาซผสมผสาน (กาซชีวมวล+กาซชีวภาพ)

เครื่องยนตที่เดินรวมระหวาง
กาซและน้ํามัน

รูปที่ 6 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบอัตราการใชไบโอดีเซล จากตนแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนประเภทผสมผสานประเภทกาซ
ชีวภาพและกาซชีวมวลที่ไดจากการแปรรูปวัสดุเหลือใช
ขอมูลทดสอบ
คาเฉลี่ย (ลิตรตอชั่วโมง)
อัตราการใชไบโอดีเซล จากระบบผสามผสานกาซชีวมวล + กาซชีวภาพ
0.091
อัตราการใชไบโอดีเซล จากการเดินระบบดวยน้ํามันไบโอดีเซล
0.663
T-Test
หมายเหตุ : ** หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตามการวิเคราะหขอมูลแบบ T-test (p  0.01)

**

ทั้งนี้ กาซเชื้อเพลิงที่นํามาผสมผสานในระบบมีศักยภาพดานพลังงาน โดยกาซชีวภาพจากระบบหมักแบบไรอากาศ
นั้ น มี ค าความร อ นอยู ที่ 19-23 MJ/m3 ส ว นก า ซที่ ไ ด จากระบบก า ซชี ว มวลจะมี ค า ความร อ นอยู ที่ 4-6 MJ/m3
(Tanthansakun, 1993) ซึ่งนํามาผสมผสานจึงมีคาความรอนที่สรางพลังงานใหกับระบบเปนอยางดี โดยในระบบนี้ไดตอเชื่อม
เขากับระบบเครื่องยนตสําหรับผลิตไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตตได ซึ่งสามารถนําไปทดสอบตอเนื่องในการใชงานในไรนาหรือใน
พื้นที่จริงไดในอนาคต เชน การใชงานกับเครื่องสูบน้ํา หรือการใชกับระบบสองสวางในพื้นที่ เปนตน
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4. สรุปผล
ผลการทดสอบขอมูลดานเทคนิคในการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน ไดแก ระบบแปรรูปวัสดุ
เปนถาน ระบบแปรรูปวัสดุเปนถานอัดแทง ระบบแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ ระบบแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวมวล ระบบแปร
รูปน้ํามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล ระบบแปรรูปวัสดุเปนพลังงานทดแทนผสมผสาน สรุปผลไดดังนี้
4.1 การแปรรูปวัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชวัสดุ 2 ชนิด ไดแก ถานกะละมะพราว และไมยู
คาลิปตัส มีอัตราการแปรรูปเปนถานที่ 0.24-0.25 กิโลกรัมถานตอน้ําหนักวัสดุที่ 1 กิโลกรัม
4.2 การแปรรู ป วั ส ดุ ถ านเป นถ านอั ด แท ง ด วยเครื่ องอั ด ขึ้ นรู ป แบบสกรู พบว า มี อัต ราการแปรรู ป จากถ า น
กะลามะพราวเปนถานอัดแทง 182.4 กิโลกรัมตอชั่วโมง สวนอัตราการแปรรูปจากถานไมยูคาลิปตัสเปนถานอัดแทง เทากับ
76 กิโลกรัมตอชั่วโมง และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนของถานอัดแทงที่ได พบวา ถานอัดแทงไมยูคา
ลิปตัสมีคาเฉลี่ยสูงถึง 20.54% มากกวาถานอัดแทงกะลามะพราว ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพียง 15.94%
4.3 การแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ โดยใชถังหมักแบบปอนวัสดุดวยมือทําจากถังพลาสติกขนาดประมาณ 200 ลิตร
อัตราการปอนสูงสุด 1 กิโลกรัมตอวัน พบวา การหมักวัสดุเศษอาหารแปรรูปเปนกาซชีวภาพมีปริมาตรกาซสูงกวาการหมัก
วัสดุประเภทเศษใบและตนขาวโพด โดยปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันจากการหมักวัสดุเศษอาหารได 498
ลิตร (รูปที่ 3) สวนการหมักวัสดุเศษใบและตนขาวโพด เกิดกาซชีวภาพจากการหมักในระยะเวลา 30 วัน รวมเปน 348.67
ลิตร
4.4 การแปรรูปวัสดุถานเปนกาซชีวมวล ดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร พบวา มีอัตราการแปร
รูปเปนกาซชีวมวลซึ่งติดไฟได อยูในชวง 17.76-19.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
4.5 การแปรรู ปน้ํามันพื ชใชแล วเป นไบโอดี เซล ด วยต นแบบขนาดกําลั งผลิ ตขนาด 25 ลิต รตอครั้ง ตรวจสอบ
คุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตได ผลการทดสอบใหผลสอดคลองกับคามาตรฐานน้ํามันไบโอดีเซล โดย มีผลการวิเคราะห ไดแก
คาความเปนกรด มีคา 0.23 มิลลิกรัม คาความหนืดที่ 40 องศาเซลเซียส มีคา 6.32 เซนติสโตกส คาน้ํา พบวา ไมตรวจพบ
คาจุดวาบไฟ มีคา 184.50 องศาเซลเซียส
4.6 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โดยนําพลังงานที่ไดจากการแปรรูปวัสดุเหลือใชประเภทกาซชีวภาพ
และกาซชีวมวลที่มาผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 8 แรงมา ผลการทดสอบพบวาการใชไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซชวยให
ลดการใชไบโอดีเซลได โดย กรณีใชเชื้อเพลิงน้ํามันไบโอดีเซลรวมกับกาซ (กาซชีวมวลจากการแปรรูปวัสดุถาน ขนาด 40 ลิตร
ผสมกับกาซชีวภาพที่มาจากแปรรูปวัสดุเศษอาหาร) พบวามีการใชกาซในอัตรา 5.6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สวนอัตราการใช
น้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยเหลือเพียง 0.091 ลิตรตอชั่วโมง กรณีใชเชื้อเพลิงน้ํามันไบโอดีเซลอยางเดียวเดินเครื่องยนต จะมีอัตรา
การใชเชื้อเพลิงเฉลี่ย เปน 0.663 ลิตรตอชั่วโมง (สามารถประหยัดการใชน้ํามันไดถึงรอยละ 86.27)
การแปรรูปวัสดุเหลือใชรูปแบบตางๆ สามารถผลิตพลังงานทดแทนไดในรูปแบบตางๆ ดวยเครื่องมือผลิตขนาดเล็ก
สามารถนําไปดัดแปลงใชจริงไดในพื้นที่ไรนา หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟา หรือนําไปดัดแปลงขยายขนาดการผลิตใน
พื้นที่ตางๆ ได นับเปนแนวทางการเกิดประโยชนทั้งในดานการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหคุมคา การสราง
พลั ง งานทดแทนที่ ส ะอาดมลพิษต่ํ า การลดการใช พ ลั งงานสิ้ นเปลื องส ง ผลดี ตอสิ่ งแวดลอม รองรั บการขาดแคลนน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงในอนาคต อีกทั้งเปนนําไปใชใหเกิดประโยชนไดในจริงในพื้นที่ไรนา เกษตรกรรม หรือชุมชนตอไป
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การออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท
Design and construction of a potentiostat device
ธนัสถา รัตนะ* และอรรถพล เชยศุภเกตุ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*
tanattha@buu.ac.th
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) สําหรับใชตรวจสอบการ
กัดกรอนของโลหะ โดยเครื่องโพเทนซิโอสแตท ประกอบดวย สวนของไมโครคอนโทรลเลอร Ardunio วงจรขยายเชิงดําเนินการ
หรือวงจรออปแอมป ซึ่งใชในการสรางแรงดันไฟฟาและแสดงผลออกมาในรูปของคากระแสไฟฟาที่ไหลผานขั้วชวย ซึ่งเมื่อนํา
เครื่องโพเทนซิโอสแตทไปทดสอบการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีลที่แชอยูในสารละลายโซเดียมคลอไรด ผลการทดลอง
พบวาเครื่องโพเทนชิโอสแตทสามารถวัดการกัดกรอนของตัวอยางแผนสแตนเลสสตีลได
คําสําคัญ: โพเทนชิโอสแตท การกัดกรอน สแตนเลสสตีล
Abstract
This paper presents the design and construction of potentiostat device for testing the corrosion of
metal materials. The potentiostat circuit is consisting of Ardunio microcontroller and operation amplifier
(Op-Amp) which generate the potential waveform and displays the results in the electric currents through
the counter electrode. For testing the corrosion of the material with the potentiostat device, the stainless
steel samples were immersed in NaCl solution and monitored the current peak when applied the voltages.
The result shows that the potentiostat device can be measured the corrosion resistance of stainless steel
samples.
Keywords: potentiostat, corrosion, stainless steel
1. บทนํา
เครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) เปนอุปกรณที่สําคัญในการวิเคราะหกลไกทางเคมีไฟฟาทําใหถูกนําไปใน
งานดานตางๆ เชน ใชในการศึกษาการกัดกรอน(corrosion)ของวัสดุ (Lucien et al., 2005) (Hikmet et al., 2006)
งานดานเซลเชื้ อเพลิง (fuel cell) (Hong et al., 2009) รวมถึง ใชเ ปนอุปกรณเ ซนเซอรท างเคมีแ ละชีววิ ทยาเป นต น
(Ulrich et al., 2011) โดยเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ใชในการวิจัยในประเทศไทยจะผลิตและนําเขาจากตางประเทศ มีขนาดที่
คอนขางใหญและมีราคาตั้งแตหลายแสนบาทจนถึงหลักลานบาท ทําใหขอบเขตของการใชเครื่องโพเทนชิโอสแตทถูกจํากัด
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วงอยูในเฉพาะหองปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการวิจัยเปนสวนใหญ แตจากความก าวหนาทางเทคโนโลยีอิเลคโทรนิคที่เพิ่ ม
สูงขึ้น ทําใหอุปกรณอิเลคโทรนิคที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิการทํางานที่สูงขึ้นและมีขนาดที่เล็กลงกวาในอดีต รวมไปถึงราคาของ
อุปกรณอิเลคโทรนิคที่ไมสูงจนเกินไป ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตทอยางงายขึ้น โดยใน
บทความนี้จะออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตทแบบ linear sweep voltammetry (Tom et al., 1987) ซึ่งเปน
เทคนิ ค ที่ ใ ช การศึ ก ษากระบวนการกั ด กร อนของวั ส ดุ โ ลหะ เครื่ องโพเทนชิ โ อสแตทที่ ส ร างขึ้ นจะถู ก นํ าไปตรวจสอบค า
แรงดันไฟฟาที่จายให กับขั้ วไฟฟาที่อัต ราการเพิ่มของแรงดั นไฟฟาคาต างๆ และนําไปทดลองหาลักษณะการกัดกรอนของ
ชิ้นงานที่เปนแผนสเเตนเลสสตีล
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตทใชสําหรับเทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟาแบบ linear sweep Voltammetry
และศึกษาลักษณะการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีลโดยใชเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1หลักการทํางานของเครื่องโพเทนชิโอสแตท
ในการทดสอบการกัดกรอนของโลหะดวยเครื่องโพเทนชิโอสแตทแบบ linear sweep voltammetry จะมีการจัด
เครื่องมือดังรูปที่ 1 ที่มีการตอกับขั้วเซลลไฟฟาเคมี(electrochemical cell) ที่มีลักษณะเปนขัวไฟฟา โดยชิ้นงานที่ใชทดสอบ
จะถูกเรียกว าขั้วทํางาน(Working electrode, WE) เครื่ องโพเทนชิโ อสแตทจะสร างแรงดันไฟฟาที่มี คาเพิ่ม ขึ้นเรื่ อยๆใน
ลักษณะเชิงเสนหรือ linear sweep ใหแกชิ้นงานซึ่งอยูในสารละลายอิเล็กโตรไลต เพื่อเรงการกัดกรอนของผิวหนาของวัสดุ
ขั้วอางอิงมาตรฐาน (Reference electrode, RE) เปนขั้วที่ใชวัดแรงดันไฟฟาของขั้วทํางาน โดยไมมีกระแสไฟฟาที่เกิดจากขั้ว
ทํางานไหลผาน สวนขั้วชวย(Counter Electrode,CE) ใชวัดคากระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัดกรอน

รูปที่ 1 สวนประกอบของเครื่องโพเทนชิโอสแตทแบบ linear sweep voltammetry
โดยเมื่อแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้น กระแสฟาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีจะไหลผานขั้วไฟฟา ทําใหไดขอมูลของความสัมพันธ
ระหวางค ากระแสไฟฟากับ คาแรงดั นไฟฟ าหรือเรี ยกวากราฟโพลาไรเซชัน (Polarisation curve) ซึ่ง จะบอกลั กษณะการ
กัดกรอนของวัสดุที่ทดสอบ โดยรูปที่ 2(ก) และ 2(ข) แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep และลักษณะกราฟ
โพลาไรเซชันที่ไดตามลําดับ

2134 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

รูปที่2(ก) ลักษณะของแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep

รูปที่ 2 (ข) ลักษณะกราฟโพลาไรเซชัน

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1การออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท
เครื่ อ งโพเทนชิ โ อสแตทที่ อ อกแบบขึ้ น ในโครงงานนี้ ป ระกอบด ว ยระบบจ า ยแรงดั น ไฟฟ า ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ไมโครคอนโทรเลอร Ardunio Uno R3 และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก(Digital to Analog Converter,DAC)
ซึ่งใชไอซีเบอร MAX 5354 โดยไมโครคอนโทรเลอรทําหนาควบคุมการทํางานของวงจร DAC โดยการสรางสัญญาณดิจิตอลไป
ยัง วงจร DAC และวงจร DAC จะแปลงสัญญาณดิจิตอลที่สงมาใหเปนแรงดันไฟฟาเพื่อจายใหกับวงจรโพเทนชิโอสแตทตอไป
ซึ่งระบบจายแรงดันที่ออกแบบขึ้น จะสามารถจายขนาดแรงดันไฟฟาที่มีคาเพิ่ มขึ้นในลักษณะเชิงเสนไมเกิน 1 V โดยจาย
แรงดันไฟฟาต่ําสุด -1.0 Vและจายแรงดันไฟฟาสูงสุดไม 1.0 V โดยสามารถปรับอัตราการเพิ่มของแรงดันไฟฟา (scan rate)
อยู ใ นช วง 10-300 mV/sec ส วนวงจรโพเทนชิ โ อสแตทเป นวงจรออปแอมป ที่ ทําหนาที่ จายแรงดั นไฟฟ าจากระบบจ าย
แรงดันไฟฟาไปใหกับขั้วไฟฟา (electrochemical cell) และทําหนาที่รับคากระแสไฟฟาที่ไดจากปฎิกิริยาเคมีที่ขั้วไฟฟาแลว
แปลงเป น สั ญ ญาณแรงดั น ไฟฟ า ส ง ไปให ไ มโครคอนโทรเลอร ผ า นทางช อ งแปลงสั ญ ญาณอนาลอกเป น ดิ จิ ต อล
(Analog to Digital Converter, ADC) เพื่อแปลงขอมูลใหเปนสัญญาณดิจิตอลและสงไปยังคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลตอไป
โดยรูปที่ 3 แสดงไดแกรมการทํางานของเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ออกแบบ

รูปที่ 3 ไดแกรมการทํางานของเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ออกแบบ
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รูปที่ 4 แสดงวงจรออปแอมปที่ประกอบเปนวงจรโพเทนชิโอสแตท โดยใชออปแอมป LM 741 เปนสวนประกอบ
ซึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ วงจร A ทําหนาที่ปรับระดับแรงดันไฟฟาที่จะใหกับระบบขั้วไฟฟาใหมีความเหมาะสมรวมถึงรักษา
ระดับแรงดันไฟฟาระหวางขั้วทํางานและขั้วอางอิงใหมีคาที่ถูกตอง สวนวงจร B ประกอบดวยวงจร Current to Voltage
Converter ที่ทําหนาที่แปลงคากระแสไฟฟาที่ไหลผานระหวางขั้วทํางานกับขั้วชวยใหเปนคาแรงดันไฟฟากับวงจรออปแอมป
ที่ ทํ าหน าที่ ป รั บ ระดั บ แรงดั นไฟฟ าที่ แ ปลงมาจากค ากระแสไฟฟ า ให มี ร ะดั บ แรงดั นไฟฟ าที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ จ ายให กั บ
ไมโครคอนโทรเลอรตอไป

รูปที่ 4 วงจรโพเทนชิโอสแตท
ในสวนการควบคุมการทํางานของเครื่องโพเทนชิโอสแตท จะควบคุมโดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นดวยภาษา C เพื่อควบคุม
การทํางานของไมโครคอนโทรเลอรในการสงสัญญาณดิจิตอลไปควบคุมการทํางานของวงจร DAC รวมไปถึงควบคุมการสง
ขอมูลของคากระแสไฟฟาที่ไดจากขั้วไฟฟาไปใหกับคอมพิวเตอรดวย
4.2 การทดสอบการกัดกรอนของเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น
โลหะที่ใชทดสอบการกัดกรอนคือแผนเหล็กสเเตนเลสสตีล ขนาด 1 cm x 2 cm x 2 mm โดยใหเปนขั้วไฟฟาที่ใช
ทดสอบ ขั้วอางอิงใชเปนซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด(012167 RE-1B) ขั้วไฟฟาชวยเปนแทงแพลทินัม ขั้วไฟฟาทั้งสามจะตอเขา
กับเครื่องโพแทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น โดยแรงดันไฟฟาที่ใชในการทดสอบอยูในชวง -0.5 V ถึง 0 V อัตราการเพิ่มขึ้นของ
แรงดันไฟฟาเปน 10 mV/sec สารละลายที่ใชทดสอบ คือ สารละลาย NaCl ความเขมขน 3.5 % โดยน้ําหนัก
5. ผลการวิจัย
เมื่อนําวงจรที่สรางขึ้นไปเชื่อมตอกับไมโครคอนโทรเลอรที่มีการเขียนโปรแกรมใหมีสรางสัญญาณดิจิตอลที่แสดงใน
รูปที่ 5 ไปควบคุมวงจร DAC ใหจายแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep voltage ใหกับขั้วไฟฟาใน โดยในรูป ที่ 6 แสดง
ลักษณะแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep ที่ไดจากระบบจายแรงดันไฟฟาที่สรางขึ้นที่ อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟา 10
50 และ 100 mV/sec ตามลําดับ ซึ่งลักษณะแรงดันไฟฟาที่วัดไดมีลักษณะเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเสนเปนไปตามออกแบบไว

รูปที่ 5 สัญญาณดิจิตอลที่ใชควบคุมวงจร DAC
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(ค)
(ก)
(ข)
รูปที่ 6 แรงดันไฟฟาที่สรางขึ้นทีอ่ ัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟา (ก) 10 mV/sec (ข) 50 mV/sec และ (ค) 100 mV/sec

รูปที่ 7 ผลการทดลองการกัดกรอนของแผนเหล็กสแตนเลสสตีล
ผลการทดลองการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีล ที่เงื่อนไขอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟา 10 mV/secและใช
แรงดันไฟฟาชวง -0.5 V ถึง 0 V แสดงในรูปที่ 7 พบวาในชวงแรงดันในชวง -0.4 V ถึง -0.3 คากระแสที่วัดไดมีคาที่นอยแต
เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาขึ้น คากระแสที่วัดไดจะมีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเปนผลจากการเกิด กระบวนการการกัดกรอนหรือ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ผิวหนาของแผนเหล็กสแตนเลสสตีลแตคาสัญญาณไฟฟาที่วัดไดมีลักษณะไมเรียบและตอเนื่องเปน
ผลเนื่องขอจํากัดของความละเอียด(resolution)ของชองแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลของไมโครคอนโทรเลอรที่มีความ
ละเอียดเพียง10 บิตเทานั้น แตผลการทดลองที่เกิดขึ้นทําใหสามารถใชเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้นเปนเครื่องมือทดลอง
สําหรับการศึกษากระบวนการกัดกรอนของโลหะในเบื้องตนได
6. สรุปและอภิปรายผล
เครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ออกแบบและสรางขึ้นสามารถจายแรงดันแบบ linear sweep ไดโดยสามารถปรับอัตรา
การเพิ่มของแรงดันอยูในชวง 10-300 mV และชวงในการจายแรงดันไฟฟาอยูในชวง -1.0 V ถึง 1.0 V ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบ
การกัดกรอนพบวาสามารถคากระแสไฟฟาที่เกิดจากกระบวนการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีลได โดยคาความละเอียดของ
คากระแสไฟฟาที่วัดไดจะขึ้นกับคุณสมบัติของอุปกรณอิเลกโทรนิกที่เปนสวนประกอบของเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น
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การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตกรณีศึกษา: การเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑ
ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
The Development and design website design. Case study: Dissemination and
sell products. Hand-woven cotton group bannongsakea in Takfa District
Nakornsawan province.
ศิริลักษณ ศรีละกุล1 สาวิตรี จูเจี่ย2 และอรวรรณ แทงทอง2*
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*
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูล และจําหนายผลิตภัณฑ
ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 2) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตอยาง
มีประสิทธิภาพ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรในกลุมทอผาไท
บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการเว็บไซตเผยแพรขอมูล และจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบาน
หนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเว็บไซต เพื่อแสดงใหเห็นวาเว็บไซตมีคุณภาพ
และทันตอยุคสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ประกอบไปดวย คาความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนาย
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.94,
S.D. = 0.78) ซึ่งการพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคสามารถประชาสัมพันธสินคา และนําเสนอขอมูลความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผาฝายทอมือตากฟา
ของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคใหผูที่สนใจเขามาชมสินคาไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน
ทันสมัย และสามารถเขามาชมเว็บไซตไดตลอดเวลาโดยผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือมีความตองการ
มีเว็บไซตเปนของกลุมทอผา (xˉ = 4.9, S.D. = 0.77) ความรวดเร็วในการเขาถึงเว็บเพจ (xˉ = 4.77, S.D. = 0.71) และเว็บไซต
ชวยประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก (xˉ = 4.75, S.D. = 0.76)
คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก

2140 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

Abstract
This research aims to 1) study the need for website development, disseminate information selling
cotton weaving products of Hand-woven cotton group, Ban Nong Sakae, Takfa District, NakhonSawan
Province 2) designing and developing the website effectively and 3) studying the satisfaction of website
design and development. The samples were from Hand-woven cotton group, Ban Nong Sakae, Takfa
District, NakhonSawan Province and people living in the area. Data collection tools includeda questionnaire
to collect information on website needs for publish information, product distribution and factors affecting
website development to show that a quality website with modern technology. The statistics used for
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research found that the sample was satisfied with the design and development of the website
publishing information and product distribution of Hand-woven cotton group, Ban Nong Sakae, Takfa District,
NakhonSawan Province at the highest level (xˉ = 4.94, S.D. = 0.78). The website development can be used to
promote products and present the knowledge about hand-woven cotton of Hand-woven cotton group,
Ban Nong Sakae, Takfa District, NakhonSawan Province for those who are interested in viewing the product,
information to date and accessible to the site at any time. According to the study, the satisfaction of users
of the site visits were received the highest satisfaction ratings for the overall attributes. The need for website
development (xˉ = 4.9, S.D. = 0.77), quick access to website (xˉ = 4.77, S.D. = 0.71) and website helped promote
were the top-rated attributes. (xˉ = 4.75, S.D. = 0.76)
Keywords: development and design website design, hand-woven cotton group bannongsakea
1. บทนํา
ปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยี ทําใหการใหบริการขอมูลมีความทันสมัย ถูกตอง และมีความรวดเร็วกวาสมัยกอน
มาก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการนําเสนอขอมูล การติดตอสื่อสาร และปรับระบบการทํางานใหทัน
ตอยุคสมัย มานีสงค ปฐมวิริยะวงศ (2553 : 2) กลาววา การนําเสนอขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะถูกนําเสนอผานเว็บไซต ซึ่ง
เว็บไซตถือวาเปนชองทางหลักในการนําเสนอสารสนเทศ ที่สามารถแสดงขอมูลสื่ ออิเล็กทรอนิ กส ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และขอความไดเปนอยางดี และในปจจุบันเว็บไซตไดกลายเป นสื่อที่มีความสําคัญ มีบทบาทอยางมากในเรื่องของการ
โฆษณา และประชาสัมพันธ ทั้งนี้เนื่องจาก อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายเปดที่สามารถติดตอเชื่อมโยงตลอดเวลา ดังนั้นเรา
จึงสามารถเขาถึงขอมูล ที่มีผูนําเสนอไดโดยผานรูปแบบและเนื้อหาที่แตกตางกัน ชลิตา ไวรักษ (2552 : 12) กลาววา เว็บไซต
ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง และมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากขึ้นจนกระทั่งกลายเปนเครือขายระบบคอมพิวเตอรที่ใหญ
ที่สุด ในโลก สุพิช ญา เข็มทอง (2550: 5) กลาววา การมี เว็บ ไซต สําหรับ เปนชองทางในการประชาสั มพั นธข าวสารต างๆ
เป น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม ซึ่ ง องค ก รภาครั ฐ หรื อ หน ว ยงานต า งๆ ส ว นใหญ จ ะมี เ ว็ บ ไซต เ ป น ของตนเอง เพื่ อ
ประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม และใหความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับองคกร หรือหนวยงานที่ตองการเผยแพรใหกับประชาชน
ทั้งนี้ กลุมทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ยังไมมีเว็บไซตเปนของกลุมทอผา ทําใหไมเปน
ที่รูจักของบุคคลทั่วไป ที่สนใจเกี่ยวกับผาฝายทอมือตากฟาที่ทอจากเสนใยฝายธรรมชาติ และยังไมมีการประชาสัมพันธที่จะทํา
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ให ลู กค า หรื อบุ คคลที่ มี ความสนใจผลิ ตภั ณฑผ าฝ ายทอมื อตากฟ าของกลุ มทอผ าไทบ านหนองสะแก อํ าเภอตากฟ า จั งหวั ด
นครสวรรค ไดศึกษาคนควาขอมูลที่เพียงพอตอความตองการ ซึ่งการมีเว็บไซตเปนของกลุมทอผานั้นจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอกลุมทอผา และบุคคลที่สนใจ และดึงดูดใหลูกคาเขามาชมความประณีตงดงามของผาฝายทอมือตากฟาไดอีกดวย
จากการศึ กษารวบรวมขอมู ล และสัม ภาษณ บุ ค ลากรของกลุ มทอผ าไทบ านหนองสะแกอํ าเภอตากฟ า จั ง หวั ด
นครสวรรค พบว า ป จจุบั นกลุ มทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟ า จั งหวั ดนครสวรรค มีการใหบริ การขอมู ลข าวสาร
กับประชาชน และผูมาติดตอ ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา
จั ง หวั ด นครสวรรค ทํ าให การรั บ รู ข อ มู ล ข าวสารนั้ นล าช า และไม ทั่ ว ถึ ง กลุ ม ทอผ าไทบ า นหนองสะแก อํ าเภอตากฟ า
จังหวัดนครสวรรค จึงมีความตองการเว็บไซตเพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหความรูแกประชาชน รวมถึงลูกคา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนจึงมีการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตใหกับ
กลุมทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟ า จังหวัดนครสวรรค เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารให
ขอมู ล ต อ ประชาชน ลูกค า และผูที่ สนใจจะศึ กษาเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ ผ าฝ ายทอมื อตากฟ าของกลุ มทอผ าไทบ านหนองสะแก
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ตากฟาของกลุม
ทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต
3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรในกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรในกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ รวมจํานวนทั้งหมด 70 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุมอยางงาย (Sample Random
Sampling)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมู ลความตองการ และระดับความพึงพอใจในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา
จัง หวั ดนครสวรรค และป จจัย ที่ มี ผลต อการพั ฒ นาเว็ บ ไซต เพื่อแสดงให เ ห็ นว าเว็ บไซต มีคุ ณภาพ และทันต อยุ คสมั ย กั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยการวัดระดับความคิดเห็นมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นตามระเบียบวิธีวิจัยของการสรางแบบสอบถาม และหาคาความ
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เที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ นํ าแบบสอบถามไปเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย าง เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และออกแบบและพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม MakeWebEasy
3.4 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
3.4.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ
ตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคจากแหลงขอมูลดังนี้
3.4.1.1 แหลงขอมูลทุตยิ ภูมิ จากการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ และรายงานตางๆ ของกลุมทอผาไท
บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยนํามาพิจารณารวมกับขอมูลปฐมภูมิ
3.4.1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของกลุมทอผาไท
บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาผลิตภัณฑผาฝายทอมือผานทางเว็บไซต
3.4.2 จัดทําโครงรางเว็บไซตดวย site map
3.4.3 พัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยใชฮารดแวร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และกลองถายรูปดิจิตอล สวนซอฟตแวรที่ใช
ไดแก โปรแกรม appserv-win 32-2.5.10 โปรแกรม Joomla 2.5.28 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม
Aleo Flash Intro Banner Maker 3.1 โปรแกรม Artisteer 4.1.0
3.4.4 นําเว็บไซตใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเว็บไซตและเจาหนาที่กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรคเปนผูตรวจสอบและประเมินเว็บไซต แลวนําผลที่ไดไปปรับปรุงเว็บไซตใหมีความสมบูรณ
3.4.5 เผยแพรเว็บไซตสูสาธารณชนเพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตาก
ฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก
3.4.6 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีดังนี้
1. ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน ทําแบบสอบถาม เรื่ อง การพั ฒนาเว็บไซตเผยแพรข อมูลและจําหนาย
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
2. นํ าผลจากแบบสอบถามที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ข อมู ลทางสถิ ติ ด วยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป เพื่ อสรุ ป ข อมู ล ความ
ตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของ
กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
3.6 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและ
จําหนายผลิต ภั ณฑ ผ าฝายทอมื อตากฟาของกลุ มทอผ าไทบานหนองสะแก อํ าเภอตากฟ า จั ง หวั ด นครสวรรคโ ดยใช ส ถิ ติ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ภาพที่ 1 ตัวอยางเว็บไซตเว็บไซตเผยแพรขอมูล และจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไท
บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
4. ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของ
กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาเว็บไซต
เผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต ซึ่งไดมีการ
พัฒนาเว็บไซตของผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยมี
การนําเสนอขอมูลในสวนของความเปนมาของกลุมทอผา ขอมูลประชาสัมพันธสินคาตางๆ รูปภาพ แสดงภาพความน าสนใจ
เพื่อเปนการดึงดูดใหประชาชนเขามาสั่งซื้อสินคาจากกลุมทอผาไทบานหนองสะแกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ความตองการ และความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝาย
ทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
สวนเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
คาเฉลี่ย (xˉ )
มาตรฐาน (S.D.)
1. ดานความตองการเว็บไซต
เว็บไซตชวยประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก
4.75
0.76
พึงพอใจมากที่สุด
เว็บไซตสามารถนําเสนอขอมูลของกลุมทอผาไดดี
4.71
0.72
พึงพอใจมากที่สุด
ทานมีความตองการมีเว็บไซตของกลุม ทอผามาก
4.9
0.77
พึงพอใจมากที่สุด
เพียงใด
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ตารางที่ 1 (ตอ)
รายการประเมิน
2. ดานขอมูลในเว็บไซต
ขอมูลถูกตอง ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจน
ขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ
ขอมูลที่นําเสนอเปนประโยชน ตรงกับความตองการ
3. ดานรูปแบบของเว็บไซต
จัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสีสัน มีความ
เหมาะสม
ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน
4. ดานการใชงาน
ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บเพจ
ใชงานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล
มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการเว็บไซต
เฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย (xˉ )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ความหมาย

4.7
4.6
4.7

0.69
0.73
0.74

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.67

0.72

พึงพอใจมากที่สุด

4.67

0.75

พึงพอใจมากที่สุด

4.77
4.6
4.65

0.71
0.71
0.62

พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.94
4.72

0.78
0.72

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

จากผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอความตองการ และความพึงพอใจ
ตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เผยแพรขอมูลและจําหน ายผลิตภั ณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบ านหนอง
สะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ตองการมีเว็บไซต
เปนของกลุมทอผา (xˉ = 4.9, S.D. = 0.77) รองลงมากลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ความรวดเร็ว
ในการเขาถึงเว็บเพจ (xˉ = 4.77, S.D. = 0.71) และ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่อง เว็บไซตชวย
ประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก (xˉ = 4.75, S.D. = 0.76) ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการออกแบบและ
พัฒนาเว็ บไซตเผยแพรขอมูลและจํ าหนายผลิตภัณฑผ าฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟ า
จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.94, S.D. = 0.78)
5. สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ พบวา การพัฒนาเว็บไซตการเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟา ของกลุมทอ
ผาไท บ านหนองสะแก อําเภอตากฟา จัง หวั ด นครสวรรค สามารถนําไปใชง านในการเผยแพร ป ระชาสั มพั นธข าวสาร
และกิจกรรมไดเปนอยางดี ซึ่งทําใหบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟา ของกลุมทอผาไท บานหนอง
สะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในรูปแบบของเว็บไซตที่สามารถศึกษาไดทุกที ทุกเวลา และความพึงพอใจของกลุม
ตั วอย างที่ มี ต อการออกแบบ และพั ฒ นาเว็ บ ไซต ผ ลิ ต ภั ณฑ ผ าฝ ายทอมื อตากฟ า ของกลุ ม ทอผ าไท บ านหนองสะแก
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ตองการมีเว็บไซตเปนของ
กลุมทอผา (xˉ = 4.9, S.D. = 0.77) รองลงมากลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ความรวดเร็วในการ
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เขาถึ งเว็บ เพจ (xˉ = 4.77, S.D. = 0.71) และ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากที่สุ ด เรื่ อง เว็บไซตชวย
ประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก (xˉ = 4.75, S.D. = 0.76) ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการออกแบบและ
พัฒนาเว็ บไซตเผยแพรขอมูลและจํ าหนายผลิตภัณฑผ าฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟ า
จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.94, S.D. = 0.78)
6. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับทฤษฏีที่ไดศึกษา คือ การชักจูงใจ การโนมนาวใจ (Theory
of persuasion) ที่กลาวไววา เปนทฤษฎีหนึ่งที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง นั้ น เหมื อ นกั นการกระตุ น บุ ค คลนั้ น เพื่ อให เ กิ ด การตอบสนองในสิ่ ง ที่ เ ราต อ งการให เ ป น และใน
กระบวนการสื่อสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนอง ซึ่งถือวาเปนตัวกลางที่สําคัญ มากในการ
สื่อสาร ซึ่งเว็บไซตถือเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธที่ปจจุบันกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก และการออกแบบเพื่อ
พัฒนาเว็บไซตให กับกลุมทอผาไทบ านหนองสะแก เปนการจําหนายสิ นคาหรือประชาสั มพันธความเปนมาของกลุมที่อ าศั ย
เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สงผลใหเกิดประโยชนแกประชาชนที่สนใจผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุมทอผาบานหนองสะแก
เปนอยางยิ่ง เพื่อใหงายตอการรับรูขอมูลขาวสารการจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตางๆ ของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก
อําเภอตากฟ า จั ง หวั ดนครสวรรค ผ านอิ นเตอร เ น็ ต ก็ จะทํ าให มี ป ระชาชนทั้ ง ใน และนอกพื้ นที่ สามารถค นหาขอมู ล ของ
ผลิตภัณฑ ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัด นครสวรรค ไดง ายมากขึ้ น และไม
เสียเวลาในการติดตออีกดวย
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝาย ทอมือตากฟา
ของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก เปนการจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือตากฟา และนําเสนอขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ
กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ใหผูที่สนใจเขามาซื้อสินคาไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน
ทันสมัย และสามารถเขามาชมเว็บไซตไดตลอดเวลา ดังนั้น รูปแบบการประชาสัมพันธโดยใชเว็บไซต จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ประชาชนสามารถนําไปประยุกตใชในประกอบอาชีพตอไปได
8. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่เอื้อเฟอหองปฏิบัติการ และอุปกรณที่ใชใน
การทําการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในครั้งนี้
9. เอกสารอางอิง
ชลิตา ไวรักษ. (2552). การพัฒนาเว็บไซตสาขาเพื่อประชาสัมพันธองคกร: กรณีศึกษาสโมสรทารซาน
ฮัทเพนบอล เชียงใหม. เชียงใหม:มารเวลิค เอ็นจิ้น.
ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2549). คัมภีร Web Design คูมือการออกแบบเว็บไซตฉบับมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: โปรวิชัน.

2146 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ปยะดนัย วิเคียน. (2555). หลักการออกแบบเว็บไซต. คนเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2560 จาก https://krupiya
danai.wordpress.com/.
มานีสงค ปฐมวิริยวงศ. (2553). การใชประโยชนและความพึงพอใจ ตอการใชเว็บไซต สถาบันของ นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
สนธยา พลศรี. (2547). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
สุพิชญา เข็มทอง. (2550). อินเตอรเน็ตสําหรับผูเริ่มตน. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชันจํากัด (มหาชน).

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2147

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
The Development multimedia the car registration operation
under the Automobile statute
ชมดาว เชอสินธุ1 เบญจพร บุญสยมภู2 และอรวรรณ แทงทอง2*
1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*
orawan_rattanaumpa@hotmail.com
บทคัดยอ

การวิ จัย นี้ มี วัต ถุป ระสงค 1) เพื่อพัฒ นาสื่ อมั ลติ มี เดี ยการดํ าเนิน การทางด านทะเบีย นรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
2) เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 3) เพื่อลดปญหาการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใช
มัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก เจาหนาที่สํานักงานขนสง จังหวัด
เพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ รวมจํานวนทั้งหมด 500 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุมอยางงาย
(Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator
CS5 และ Adobe Photoshop เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ
และระดับความพึงพอใจในการใชมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
ผลการศึกษาพบวา งานวิจัยสามารถทําใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถ
ตาม พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. จากการศึกษา
ความความพึงพอใจของเจาหนาที่สํานักงานขนสง จังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีขอ มูลมีถูกตองเชื่อถือได
ขอมูลเปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ และมีการออกแบบที่สวยงาม
คําสําคัญ: มัลติมีเดีย พระราชบัญญัติรถยนต
Abstract
This research has a purpose. 1) For to develop multimedia car registration procedures in Automobile
statute. 2) For those who come to use the service is knowledgeable about the car registration process in
Automobile statute. 3) To reduce the problem of inquiries about car registration procedures under the
Automobile statute. 4) To study the satisfaction with the use of multimedia for operation car registration
procedures under the To reduce the problem of inquiries about car registration procedures under the
Automobile statute. The samples were: 500 staff unit in department of land transport branch bungsamphan
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phetchabun province. Using the method Sample Random Sampling. Tools used in the study include
program Movie maker and program Adobe Illustrator CS5 and Adobe Photoshop for work effectively. Use
questionnaire data collection and level of satisfaction for multimedia for operation car in Automobile
statute. The study indicated that the development of multimedia car registration procedures under the
Motor Vehicle Act make those who come to use the service have the knowledge and reduce data
inquiries about the car registration process in accordance with Automobile statute.
The results of the study found that staff and user items has very satisfaction 3 items is
information accurate, Useful information for users and beautiful design
Keywords: multimedia, automobile statute
1. บทนํา
การดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต เปนหนาที่ของกรมการขนสงทางบก ซึ่งทําหนาที่ควบคุมและ
จัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในประเทศและระหวางประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ และออกใบอนุญาตขับรถ
พัฒ นาระบบการขนสง ทางถนนและการใช ร ถ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนส งทางบก กฎหมายวาด วยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวของ รวมมือและประสานงานกับองคการและหนวยงานที่เ กี่ยวของ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ในดานการขนสงทางบกและในสวนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ เฉพาะรถ
ของพลเรือน และรถราชการ ไมรวมถึงรถที่ใชในกิจการพิเศษของทหารและตํารวจ โดยพ.ร.บ.รถยนต หมายถึง การประกันภัย
รถยนตภาคบังคับ โดยมีกฎหมายออกมาบังคับใหรถยนตทุกคันตองทําประกัน พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ซึ่งหากใครฝาฝนหรือเลี่ยงที่จะทําก็จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท ที่สําคัญเจาของรถยนต
นั้นๆ ตองเก็บ พ.ร.บ. รถยนต นี้ไวเปนหลักฐาน และแสดงตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ใชรถ เวนแต รถยนตคันนั้นๆ จะไดรับการ
ชําระภาษีประจําป หรือไดรับการจดทะเบียนแลว (ยุทธพล พิชัยณรงค, 2557: ออนไลน)
สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการดานใบอนุญาต
ประกอบการขนสง สวนบุค คล การตรวจตราปราบปรามผูกระทําผิด กฎหมายว าด วยการขนส งทางบก รวมทั้ งการบริ การ
ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการดานทะเบียนรถและภาษีรถ (เวนแตการจดทะเบียนและการยายรถเขา การเปลี่ยนประเภท
รถ) การโอนกรรมสิทธิ์รถ และการยายรถออก ดําเนินการตรวจสอบและตรวจสภาพรถ การดําเนินการดานใบอนุญาตผูประจํา
รถ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ และใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ล อ เลื่ อน ตามกฎหมายว า ด ว ยการขนส ง ทางบก กฎหมายว า ด วยรถยนต
และกฎหมายวาดวยลอเลื่อน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน ในปจจุบัน
ไมมีสื่อวิดีโอแนะนําการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต มีเพี ยงแตใบโบชัวรที่ใหผูที่ม าใชบริการไดอาน
ซึ่งจากการที่สั งเกต คนสวนใหญที่ เขาไปใชบริการหรื อดําเนิ นงานด านทะเบียนรถจะไม คอยสนใจหยิ บใบโบชัวรขึ้นมาอาน
ซึ่งสวนใหญนิยมเดินเขามาถามที่เจาหนาที่หนาเคานเตอร ทําใหเกิดการลาชาในการใหบริการ ซึ่ง (สุพิชญา เข็มทอง, 2550:
ออนไลน) กลาวไววา ปจจุบันมัลติมีเดียจัดวาเปนสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมใชงานกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนการ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ (Product and Service Presentation) การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) และการนําเสนอผลงานตางๆ ตลอดจนใชเปนสื่อบันเทิง (Entertainment) ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมใน
หนวยการเรียนรูนี้ มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงความหมาย องคประกอบ และประโยชนของมัลติมีเดีย ผูวิจัยจึง
ตระหนักถึงปญหาและไดจัดทํามัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ใหแกสํานักงานขนสงจังหวัด
เพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน เพื่อใหสํานักงานไดเปดมัลติมีเดียใหแกผูที่มาใชบริการไดรับชม และศึกษา ซึ่งมัลติมีเดียการ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2149

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ดําเนินการทางดานทะเบียนรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอทะเบียนชําระภาษีประจําป การโอนกรรมสิทธิ์
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรถ การยายรถ การแจงไมใชรถ การขอใบแทนคูมือจดทะเบียนรถ และปายวงกลมแสดงการ
เสียภาษี (ในกรณีเดิมชํารุด หรือสูญหาย)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
2. เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
3. เพื่อลดปญหาการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ชใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ คือ เจ าหน าที่ สํานั กงานขนสง จั ง หวัด เพชรบู ร ณ สาขาอํ าเภอบึ งสามพั น
และผูที่เขามาใชบริการ
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ เจ า หน าที่ สํ านั ก งานขนส ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ สาขาอํ าเภอบึ ง สามพั น
และผูที่เขามาใชบริการ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งหมด 500 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ที่ใชในการตัดตอวีดีโอ ภาพ สี แสง
และเสียงในสื่อมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
2. โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ ใ ช ใ นการตกแต ง ภาพ ตั วอั กษร และถ า ยภาพกราฟ ก ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
3. แบบสอบถามเพื่อเก็บ รวบรวมขอมู ลความตองการ และระดับ ความพึง พอใจในการใช สื่อมั ลติมี เดีย การ
ดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
3.4 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียการดําเนินการ
ทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน
2. ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน โดยใชโปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5
3. สํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการใชแบบสอบถาม เรื่อง การใชสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดาน
ทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ เพื่อเก็บ
รวบรวมความต องการ และระดับความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อมัลติมิ เดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.
รถยนต และปจจัยที่มีผลตอการใชสื่อมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และความคิดเห็นของ
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กลุมตัวอยางที่ มีตอการสื่อมัล ติมิเดียการดํ าเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต เพื่อใชในการกํ าหนดประเด็ น
ปญหาในงานวิจัย
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ให กลุ มตั วอย าง จํานวน 500 คน ทํ าแบบสอบถาม เรื่ อง การใชสื่ อมัล ติมี เ ดีย การดําเนิ นการทางด าน
ทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน
2. นํ าผลจากแบบสอบถามที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ข อมู ลทางสถิ ติ ด วยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป เพื่ อสรุ ป ข อมู ล ความ
ต องการ และความพึ ง พอใจในการออกแบบ การใช มั ล ติ มี เ ดี ย การดํ าเนิ นการทางด านทะเบี ย นรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน
3.6 การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะหขอมูล ความตองการ และความพึง พอใจในการออกแบบ การใชสื่อมัล ติมี เดี ยการดํ าเนินการ
ทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน โดยใชสถิติคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพที่ 1 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
4. ผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
2. เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 3. เพื่อลดปญหาการ
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สอบถามข อมูล เกี่ย วกับ การดํ าเนิ นการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 4. เพื่อศึกษาความพึง พอใจที่มี ตอการใช
มัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ผลการศึกษาพบวา สื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดาน
ทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต สามารถทําใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม
พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. จากการศึกษาความ
ความพึงพอใจของเจาที่หนาสํานักงานขนสง จังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (xˉ = 4.81) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีขอมูลมีความถูกตอง
เชื่อถือได (xˉ = 4.76) ขอมูลมีความเปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ (xˉ = 4.70) และมีการออกแบบที่สวยงาม (xˉ = 4. 64)
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
ระดับความรูความเขาใจ
รายการ
S.D.
xˉ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความพึ งพอใจโ ดย รวมในการใ ช สื่ อ
มัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถ 380
120
0
0
0
4.81 3.46
ตาม พ.ร.บ. รถยนต
2. มีขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได
440
60
0
0
0
4.76 2.74
3. ข อ มู ล มี ค วามเป น ประโยชน สํ า หรั บ
440
60
0
0
0
4.70 2.80
ผูใชบริการ
4. มีการออกแบบที่สวยงาม มีความเหมาะสม
290
130
80
0
0
4.64 2.78
5. นําไปใชเปนสื่อประชาสัมพันธได
340
120
40
0
0
4.52 2.87
6. ภาษาที่ใชเขาใจงาย และอธิบายเนื้อเรื่อง
250
250
0
0
0
4.52 2.74
ไดชัดเจน
7. ข อมู ล ที่ นําเสนอครบถ วนตรงกั บ ความ
200
180
120
0
0
4.49 2.58
ตองการ
8. เปนสื่อประชาสัมพันธที่ใชงานงาย
300
160
40
0
0
4.43 2.49
9. มี ความสอดคลองตรงกั บข อมู ลสํ านั กงาน
220
230
50
0
0
4.35 2.62
ขนสงจังหวัดเพชรบูรณ
10. ขอมูลมีความเปนจริงและถูกตอง
190
190
120
0
0
4.21 2.65
เฉลี่ยรวม
305
150
45
0
0
4.543 2.773
5. สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ พบวา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต สามารถทําให
ผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. จากการศึกษาความความพึงพอใจของเจาที่หนาสํานักงานขนสง
จั ง ห วั ด เ พชร บู ร ณ ส าขาอํ า เ ภอบึ ง ส ามพั น และ ผู ที่ เ ข า มาใ ช บ ริ การ โ ดยร วมอยู ใ นระ ดั บ มาก (xˉ = 4.81)
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได (xˉ = 4.76)
ขอมูลมีความเปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ (xˉ = 4.70) และมีการออกแบบที่สวยงาม (xˉ = 4. 64)
6. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับทฤษฏีที่ไดศึกษา คือ การชักจูงใจ การโนมนาวใจ (Theory
of persuasion) ที่กลาวไววา เปนทฤษฎีหนึ่งที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง นั้ น เหมื อ นกั นการกระตุ น บุ ค คลนั้ น เพื่ อให เ กิ ด การตอบสนองในสิ่ ง ที่ เ ราต อ งการให เ ป น และใน
กระบวนการสื่อสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนอง ซึ่งถือวาเปนตัวกลางที่สําคัญมากในการ
สื่อสาร ซึ่งสื่อมัล ติมีเดียถื อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธที่ปจจุบั นกําลังไดรับความนิยมเป นอยางมาก และการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต สามารถทําใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานทะเบียน
รถตาม พ.ร.บ. เพื่ อให ง ายต อการรั บ รู ข อมู ล ข าวสารเกี่ ย วกั บ การดําเนิ นการทางด านทะเบี ย นรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
ก็จะทําใหมีประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่สามารถคนหาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
ไดงายมากขึ้น และไมเสียเวลาในการติดตออีกดวย
7. ขอเสนอแนะ
1. ในการทําสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรเพิ่มลูกเลนใหมากกวานี้ เพื่อใหเกิด
ความนาสนใจ
2. ในการทําสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรพัฒนาใหมัลติมีเดียมีความสวยงาม
สีสันหลากหลายในการเขาชม
3. ในการทําสื่อมัลติมี เดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ตองมี ขั้นตอนในการจัดระบบการ
ทํางานใหมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ในการทําสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรมีดนตรีประกอบที่นาตื่นเตนกวานี้
5. ในการทําสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรเปลี่ยนฉากหลังในบางตอน เชน
ฉากที่กอนเขาเนื้อหาการตอทะเบียนชําระภาษีประจําปถาไดฉากหลังที่ถายทําในสํานักงานขนสงจะดีมาก เปนตน
8. กิตติกรรมประกาศ
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ระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร: กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
Information System for Managing News Notification:
A Case Study at OASC of Ramkhamhaeng University
สรเดช รุงอรุณวศิน* และบุญชวย ศรีธรรมศักดิ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
*
shutdown_aem@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร สําหรับการสงขาวสารใหแกนักศึกษา
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบ
พัฒนาระบบเชิงวัตถุดวยภาษายูเอ็มแอล (UML) ดวยการนําหลักการการสงขาวสารและการประชาสัมพันธขาวสารมาเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบนี้ การพัฒนาระบบถูกออกแบบสําหรับผูใชงาน 3 สวนคือ ผูดูแลระบบ ผูสงขาวสารผานบริการเว็บ
(Web Service) และผูรับขาวสารผานโปรแกรมประยุกตบนมือถือ (Mobile Application) ผลการดําเนินงานพบวา ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถเพิ่มชองทางในการสงขาวสาร และสามารถสงขาวสารไดอยางรวดเร็ว อีกทั้ งยังสามารถ
ตรวจสอบไดวาผูรับขาวสารไดรับขาวสารเปนที่เรียบรอยแลวผานการออกรายงาน
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ การแจงขาวสาร
Abstract
The independent study aims to develop the information system for news dissemination management
for OASC of Ramkahamhaeng University. According to the study, the system is analyzed and designed
based on object-oriented using Unified Modeling Language (UML) by adapting the principles of news
dissemination as a process for developing. The system consists of three parts: administrator, sender via
web service and receiver on mobile application. As a result, it is found that this information system is
developed in order to increase the ways and rapidity for sending news; moreover, the system can be
checked that the subscriber has already received the news through a report.
Keywords: information system, news dissemination management

2154 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

1. บทนํา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุงหมายใหเป น
สถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติ
ฉลองสิ ริ ร าชสมบั ติ 60 ป โดยจั ด ตั้ ง หน วยงานใหม มี ชื่ อ ว า สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ต างประเทศ (Overseas
Academic Services Center in Honour of His Majesty the King) มีที่ทําการอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หั วหมาก
เรียกวาสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
เนื่องดวยสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศเปนศูนยกลางในการเตรียมการ การประสาน การ
สนั บ สนุ น การจั ด สอบ การประชาสั ม พั นธ การดู แ ล และให คํ าปรึ ก ษาแนะนํ า แก นั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ าแหง
ในตางประเทศ
การประชาสัมพันธและการใหคําปรึกษาแนะนํา สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จะใชเว็บไซต และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนสื่อกลางในการใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษา ซึ่งการใหขอมูลขาวสารจากชองทางดังกลาวยังไมเพียงพอตอการ
เขาถึงนักศึกษา จากการศึกษาพบวาภาคการศึกษา 1/2559 มีจํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งสิ้น 254 คน มีผูลงทะเบียนและ
รักษาสถานภาพทั้งสิ้น 174 ซึ่งมีนักศึกษาอีกจํานวนมากที่ไมได ทําการลงทะเบียน เนื่องจากไมทราบขาวสารการลงทะเบียนใน
ชวงเวลาดังกลาว
ดังนั้นผูทําการวิจัยนี้จึงไดศึกษาเทคโนโลยีที่ใชเพิ่มชองทางในการสงขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษาไดมากขึ้น พบวาใน
ปจจุบั นโทรศัพทสมารตโฟน (Smartphone) ไดรั บความนิ ยม และเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร ขนาดเล็ ก อี กทั้งยังมี การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางตอเนื่องโทรศัพทสมารตโฟน (Smartphone)
เปรียบเสมือนปจจัยหนึ่งที่มนุษยขาดไมไดและคาดวาเกือบทุกคนทั้งในประเทศและตางประเทศมีติดตัวเพื่อใชงาน ผูทําการวิจัยจึง
ไดเลือกใชเทคโนโลยีการสงข อมูลข าวสารไปยังโทรศั พทสมารตโฟน (Smartphone) เพื่ อเปนการเพิ่ มชองทางในการส งขอมู ล
ขาวสาร ไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ
2. ทฤษฏีวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ความรูเกี่ยวกับการแจงเตือนขาวสารแบบพุช (Push Notifications)
การแจงเตือนขาวสารแบบพุช (Push Notifications) คือ รูปแบบการแจงเตือนชนิดหนึ่ง ในลักษณะขอความ เสียง
หรือการสั่น มักพบเห็นโปรแกรมประยุกตที่มีฟงกชันการแจงเตือนแบบพุช ไดแก เฟสบุค (Facebook) ไลน (Line) อินสตาแกรม
(Instagram) และอื่น ๆ ไมเพียงเทานี้ โปรแกรมประยุกตเกมสบนสมารตโฟนในปจจุบันยังนําการแจงเตือนนี้มาใชในการแจง
เตือนกิจกรรมภายในเกมสของผูใหบริการอีกดวย
ความสําคัญของการแจงเตือนแบบพุช (Push Notification) เปนการแจงเตือนบนหนาจออุปกรณสมารตโฟน แท็บเล็ต
หรืออุปกรณอื่น ๆ ของผูใชงานแบบทันที เพื่อใหสามารถรับรูขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปนการโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธ
ทําใหทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น และไมพลาดตอเหตุการณนั้น ๆ
สําหรับผูใหบริการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําการแจงเตือนแบบพุช (Push Notification) ลงบนโปรแกรม
ประยุกตที่ตนเปนผูใหบริการ เพราะจะทําใหผูใชงานมีความสนใจในการกดคลิกเขาใชโปรแกรมประยุกตของตนเอง และพึง
ระวังสําหรับผูใหบริการจะตองไมใชการแจงเตือนดังกลาวสงใหกับผูใชบริการบอยจนทําใหเกิดความนา รําคาญ หรือการสง
ขอความแจ ง เตื อนที่ ไ มต รงกับ ข อมู ล ที่ใ ห บริ การ การกระทํ าเหลานี้ จะทํ าให โ ปรแกรมประยุกต ข องผู ให บ ริการขาดความ
นาเชื่อถือ และไมมีผูใชงานตอไป
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สําหรับการใชงานการแจงเตือนขาวสารแบบพุช ผูใหบริการโปรแกรมประยุกตสวนใหญมักจะเลือกใชบริการกูเกิล
คลาวดเมสเซจจิง (Google Cloud Messaging: GCM) เปนหนึ่งในบริการของกูเกิล (Google) ซึ่งมีหนาที่สําหรับสงขอความ
แจงเตือนแบบพุช และในปจจุบันจีซีเอ็ม (GCM) ยังสามารถรองรับไดทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) และไอโอเอส
(iOS) ลาสุดในป 2559 ทางกูเกิลไดเปดตัวไฟรเบสคลาวดเมสเซจจิง (Firebase Cloud Messaging FCM) บริการสง
ขอความแจงเตือนแบบ ขามแพลตฟอรม (cross-platform messaging) เพื่อใชงานแทนกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (Google
Cloud Messaging: GCM) ซึ่งหลักการทํางานของเอฟซีเอ็ม (FCM) ยังคงเหมือนกันกับจีซีเอ็ม (GCM) แตการพัฒนาของจีซี
เอ็ม (GCM) จะสิ้นสุดลงแลว
หลักการทํางานการแจงเตือนขาวสารแบบพุช เกิดจากหนาที่การทํางานของการกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (Google
Cloud Messaging: GCM) โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน คือ การใหเครื่องบริการ (Server) สงขอมูลไปตามอุปกรณของ
ผูใชงาน (Client) โดยการแสดงผลการแจงเตือนขาวสารแบบพุชเปนเพียงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ดังภาพ 1
Server

Google Cloud Messaging

Client

ภาพ 1 สวนประกอบหลักของกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง
ที่มา: https://developers.google.com/cloud-messaging/gcm
ไคลเอนต (Client) สวนของผูใชงานจําเปนจะตองมีโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ เพื่อรองรับการแจงเตือนขาวสาร
แบบพุช
กูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (GCM) ตัวกลางในการรับ-สงขอมูลไปยังผูใชงาน โดยรับขอมูลมาจากเครื่องบริการ (Server)
แลวสงขอความไปยังอุปกรณของผูใชงาน
เครื่องบริ การ (Server) อุ ปกรณข องผู ให บ ริการ ทําหน าที่ใ นการส ง ขอมู ลไปยั ง กูเ กิ ลคลาวดเ มสเซจจิ ง (GCM)
เพื่อที่จะใหเปนตัวกลางในการแจงเตือนขาวสารแบบพุชไปยังอุปกรณของผูใชงานตอไป
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและเกี่ยวของกับระบบงานตาง ๆ มากมายทั้งทางตรง
และทางออม เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาททางดานการศึกษา การติดตอสื่อสาร การดํารงชีวิตของมนุษย อยางหลีกเลี่ยงไมได
จนเรียกไดวาเปนสังคมเทคโนโลยี ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร การเก็บขอมูล การประชาสัมพันธ รวมถึงการใชคอมพิวเตอร
ในดานการศึกษาไดมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต เพื่อสอดคลองกับสภาพการใชชีวิตประจําวัน (กฤชสุวัชร ประโยชนพิบูลผล,
2554) การประชาสัมพันธเปนการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนการของการสื่อสารที่ไดกําหนดไว เพื่อสงเสริมความเขาใจอัน
ถูกตองตรงกัน ที่จะสรางความเชื่อถือศรัทธาและความรวมมือระหวางสถาบันกับประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหองคกรดําเนิน
ไปดวยความราบรื่น (ภัทรพร ภูมิพัฒน, 2555) การเผยแพรขาวสารในสังคมที่มีความคลายคลึงกันจะชวยใหการเผยแพรขาวสาร
เปนไปดวยความรวดเร็ว เนื่องจากสังคมจะมีการตอบรับที่เหมือนกัน เชน สังคมออนไลนที่จะมีกลุมคนประเภทเดียวกันที่อยู
ดวยกันแลกเปลีย่ นขาวสารซึ่งกันและกัน ตางจากการประชาสัมพันธแบบสุมคนที่จะทําใหการสงขาวสารนั้นเสียเปลา (Linke
Guo and Other, 2013) ในการรับขาวสารตาง ๆ ผูรับสารยอมมีกระบวนการเลือกสาร (Selective Processes) ดวยสาเหตุ
ตาง ๆ ซึ่งแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปดรับสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ
ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตน ดังนั้น ขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามาไปยังบุค คลจากชองทางตาง ๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือก
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ตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชนและเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับสารจะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จใน
การสื่อสาร (สถาพร สิงหะ, 2556) การเลือกใชสื่อเปนกลยุทธของการประชาสัมพันธ เพื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมาย เมื่อทราบวา
กลุมเปาหมายคือใครแลว การหาวิธีการและการใชสื่อที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงความครอบคลุม การครอบคลุมนี้
หมายถึง การที่สื่อสารเขาถึงประชาชนเปาหมายในชวงระยะใดระยะหนึ่ง ดังนั้นการใชสื่อประชาสัมพันธจึงตองมีความพิถีพิถัน
พอสมควรเพื่อใหการใชสื่อในการประชาสัมพันธนั้นไดผลมากที่สุด หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดดวย (จันทนา วิทยาสงเคราะห,
2556) ในยุคใหมเปนยุคที่มีการแขงขันของการสื่อสาร ยุคของการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ยุคของการพัฒนาการบริการให
ผูรับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการทํางานบริการทุกองคกรตางมุงหวังประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยเฉพาะงานดานบริการงาน การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการองคกร พันธกิจ หนาที่รวมทั้งการสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหเปนที่ประจักษแกผูเกี่ยวของผูรับบริการตาง ๆ (กฤติมา เกรียงขจรพันธ, 2554) ในการเผยแพรขาวสารในสภาพแวดลอม
ที่มีประชากรลูกคาขนาดใหญ การเผยแพรทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอประชาชนและสังคมอยางกวางขวาง (จุฑาทิพย จันทรลุน,
2557) จากการเผยแพรทางการออกอากาศ มาเปนการใชโทรศัพทมือถือ เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการเขาถึงที่ ดีที่สุดที่จะ
ทําได (R. Agrawal and P.K. Chrysanthis, 2001) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวสาร ดวยการจัดสงเนื้อหาไปที่
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมี เปาหมายเชิงรุกและตระหนักถึงสถานการณที่เหมาะสม ทั้งความพรอมและประโยชนของผูใชงาน
(Davy Preuveneers and Other, 2016) การสงขอความแจงเตือนที่หนาจอการใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ทันที เพื่อเตือน
วามีเหตุการณ อะไรบางอยางเกิด ขึ้น เช น การแจงเตื อนเมื่ อมีจดหมายอิเ ล็กทรอนิกสฉบั บใหม เขามา มีขอความสั่นสงมาที่
โทรศัพท หรือแมกระทั่งการแจงเตือนเมื่อไมไดรับสายโทรศัพท เราเรียกเหตุการณแบบนี้วา การแจงเตือนแบบพุช (ภัคพล
โพธิ์เหลือง, 2556)
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสารในปจจุบัน ไดคําถึงการนําเทคโนโลยีเขามาใช
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และตระหนักถึงสถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการสงขาวสารเปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร โดยทําเทคโนโลยีระบบไฟรเบสคลาวด
เมสเซจจิง (Firebase Cloud Messaging) ในการสงขาวสารการแจงเตือนแบบพุช (Push Notification) และออกแบบระบบ
โดยใชภาษายูเอ็มแอล
3. ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินงาน
3.1 การวิเคราะหความตองการของระบบใหม
จากการวิเคราะหความตองการของระบบสามารถจัดทําแผนภาพ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศจัดการแจง
ขาวสาร โดยแบงออกเปนฟงกชันการทํางานตามขอบเขตงานได ดังภาพ 2 และภาพ 3

ภาพ 2 แผนภาพยูสเคสของระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร
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ภาพ 3 แผนภาพยูสเคสของจัดการขาว
ในขั้นตอนของวิ ธีการดําเนินงาน นอกจากการออกแบบแผนภาพยูสเคสแลวนั้น ยังได ออกแบบแผนภาพที่สําคั ญ
สําหรั บการพัฒ นาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร เชน แผนภาพลํ าดับ แผนภาพกิจกรรม แผนภาพคลาส แผนภาพ
ดําเนินการเขาถึงและจัดการขอมูล พจนานุกรมขอมูล และสวนติดตอผูใชงานของระบบ ดังภาพ 4 และภาพ 5

ภาพ 4 แผนภาพกิจกรรมการจัดการขาวสาร

ภาพ 5 แผนภาพคลาสดําเนินการเขาถึงและจัดการขอมูล
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4. ผลการดําเนินงาน
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบใหสอดคลองกับความตองการจนเสร็จสมบูรณและสามารถ
นําไปใชงานได โดยสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
4.1 หนาจอการเขาใชงานระบบ
เมื่อผูใชงานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบแสดงหนาจอหลักและเมนูตามสิทธิผูใชงาน ดังภาพ 6

ภาพ 6 หนาจอหลักของระบบ
เมื่ อผู ดูแ ลระบบเลือกเมนู “จัด การผู ใ ชง านระบบ” ระบบแสดงหน าจอแสดงรายชื่ อผู ใช งานระบบทั้ งหมด โดย
สามารถจัดการเพิ่ม แกไข ลบผูใชงาน พรอมขอมูลผูใชงานทั้งหมด ดังภาพ 7

ภาพ 7 หนาจอหลักของจัดการผูใชงานระบบ
เมื่อผูดูแลระบบเลือกเมนู “จัดการนักศึกษา” ระบบแสดงหนาจอแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด โดยสามารถจัดการ
เพิ่ม แกไข ลบขอมูลนักศึกษา พรอมขอมูลรายละเอียดสวนตัวของนักศึกษาทั้งหมด ดังภาพ 8

ภาพ 8 หนาจอหลักของจัดการนักศึกษา
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4.2 สวนการจัดการขาวสาร
เมื่อเจาหนาที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตางประเทศ เขาใชงานจัด การขาวสารโดยมี หนาจอแสดงผลหลั ก
จัดการขาวสารทั่วไป จัดการขาวบริการการศึกษา จัดการขาวสารการสอบ จัดการขาวสารบริการสื่อการสอน โดยสามารถ
จัดการ เพิ่ม คนหา สงขาว แกไข ลบ พรอมขอมูลรายละเอียดขาวสารแตละกระบวนการจัดการของขาว ดังภาพ 9

ภาพ 9 หนาจอหลักของจัดการขาว
เมื่อเจาหนาที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ เขาสูหนาจอหลักของจัดการขาว และตองการเพิ่มขาว
ดังภาพ 10

ภาพ 10 หนาจอการเพิ่มขาว
4.3 สวนของผูใชงานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร
เมื่อนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศหรือผูใชงานทั่วไป เขาใชงานระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร จะ
สามารถดูขาวสารทั่วไป ไดที่หนาหลักผูใชงานทั่วไป ดังภาพ 11

ภาพ 11 หนาจอหลักแสดงการทํางานของระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร
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เมื่ อนักศึ กษาสาขาวิ ทยบริก ารฯ ต างประเทศ เข าใช ง านระบบสารสนเทศจัด การแจ งข าวสาร และเข าสูร ะบบ
เรียบรอยแลว จะสามารถดูขาวบริการการศึกษา ขาวสารการสอบ และขาวสารบริการสื่อการสอน ไดที่หนาหลักผูใชงานสวน
บุคคล ดังภาพ 12

ภาพ 12 หนาจอหลักเมนูจัดการขาวนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ หรือผูใชงานทั่วไป เลือกดูขาวสารที่ตองการ ระบบแสดงภาพขาว ดัง
ภาพ 13

ภาพ 13 หนาจอแสดงขาวสารบนระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร
4.4 ระบบการแจงเตือน
เมื่อนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ เขาสูระบบเรียบรอยแลว จะไดรับขาวสารสวนบุคคล โดยมีการแจง
เตือนทุกครั้งในการไดรับขาว ดังภาพ 14

ภาพ 14 หนาจอแสดงการแจงเตือนของระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร
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5. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศจัดการแจง ขาวสาร กรณี ศึกษา มหาวิท ยาลัยรามคําแหง สาขาวิ ทยบริการฯ ตางประเทศ เป น
ระบบที่ดําเนินการพัฒนาขึ้นมาใหม โดยใชการวิเคราะหและพัฒนาระบบดวยภาษายูเอ็มแอล มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มชองทางใน
การกระจายขาวสารไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และดําเนินการไดทันตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถสรุ ปผลการ
ดําเนินงานไดดังนี้
1) สวนการจัดการขอมูลผูใชงาน
เมื่ อมี ผู ใช งานระบบใหม ผูดู แ ลระบบสามารถเพิ่ มข อมูล ผูใ ช งาน กํ าหนดประเภทผู ใช ง าน แก ไข และลบขอมู ล
ผูใชงานได การกําหนดประเภทผูใชงานสามารถกําหนดไดทั้งหมด 4 กลุม ดังนี้
1) ผูดูแลระบบ (Administrator)
2) เจาหนาที่บริการการศึกษา (Service Education Officer)
3) เจาหนาที่บริการสื่อการสอน (Service Education Technology Officer)
4) เจาหนาที่จัดสอบ (Examination Officer)
2) สวนการจัดการขอมูลนักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนเรี ยนนักศึ กษาใหมผูดูแ ลระบบ ไดรับ ขอมูลจากเจ าหนาที่ บริการการศึกษา และบันทึ ก
ขอมูลนักศึกษาลงในระบบ โดยแยกเปน 2 ประเภท และแยกหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรนิติศาสตร
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรรัฐศาสตร
- หลักสูตรศึกษารายกระบวนวิชา
2) ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3) สวนการจัดการขาวสาร
เจ าหนาที่ สาขาวิ ทยบริ การฯ ต างประเทศ จั ดการแจง ขาวสารตามปฏิทิ นการศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย และแจ ง
ขาวสารตามฝายที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งขาวสารสําคัญตาง ๆ
4) สวนการเรียกดูรายงาน
เจาหนาที่สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศเรียกดูรายงานตามประเภทขาวสาร กําหนดวันที่สงขาวสาร และสามารถ
ออกรายงานได
5) สวนของผูใชงานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร
โปรแกรมประยุกตแบงผูใชงานเปน 2 ประเภท คือ บุคคลทั่วไปและนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ
1) บุคคลทั่วไป
2) นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ
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5.2 การอภิปรายผล
ระบบสารสนเทศจั ด การแจ ง ข าวสาร กรณี ศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ยรามคํ าแหง สาขาวิ ท ยบริ การเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ตางประเทศที่ ได พั ฒนาขึ้ นนั้ น มีวัตถุ ป ระสงคเ พื่อเพิ่ ม ชองทางในการกระจายขาวสารไดอยางทั่ วถึ งและรวดเร็ ว จึง ได นํา
หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธและการแจงขาวสารดังนี้ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ
ประชาสั ม พันธ บ นเครื อข ายของนายกฤชสุ วัชร ประโยชน พิ บู ลผล (2554) พบว ามี ความสอดคล องกับ การพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลในการเก็บขอมูล เพื่อใชในการประชาสัมพันธขาวสารของระบบฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธของนายภัทรพร ภูมิพัฒน (2555) พบวามีการใชภาพเปนสื่อในการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูรับขาวสารเกิดความ
สนใจ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นที่สามารถเพิ่มรูปภาพในการประชาสัมพันธได และการเปดรับสื่อ การใช
ประโยชน และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวแบบดําน้ําลึกของนักดําน้ําไทยของนายสถาพร สิงหะ (2556) ไม
สอดคลองกับงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น และการประชาสัมพันธผลสัมฤทธิ์การดําเนินของงานประกันคุณภาพการศึกษาของนางสาว
จันทนา วิทยาสงเคราะห (2556) โดยอธิบายถึงการเลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธเพื่อใหสามารถเขาถึงผูรับขาวสารไดโดย
เลือกใชทั้งในรูปแบบขอความผานโทรศัพทมือถือสมารตโฟน พบวาคลายกันกับระบบฯ ซึ่งการรับขาวสารจะรับผานโทรศัพท
สมารตโฟน และความพึงพอใจของผูรับฟงตอการดําเนินรายการของสถานีวิทยุ อสมท. กระบี่ คลื่น FM 105.0 จังหวัดกระบี่
ของนางสาวกฤติมา เกรียงขจรพันธ (2554) เปนการประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยระบบสารสนเทศฯ
ที่พัฒนาขึ้น และการเผยแพรสารสนเทศของสถานีโทรทัศนในประเทศไทยของ จุฑาทิพย จันทรลุน. (2557) โดยการเผยแพร
ผานสถานีโทรทัศนซึ่งแตกตางกันกับการประชาสัมพันธของระบบฯ นอกจากนี้ยังพบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้ น คลายกันกับ
โปรแกรมสงขอความแจงเตือนไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดของนายภัคพล โพธิ์เหลือง (2556) ซึ่งใช
หลักการการสงขอความการแจงเตือนขาวสารแบบพุช (Push Notifications) โดยใชกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (Google Cloud
Message: GCM) และเปนสวนหนึ่งของการบริการกูเกิลแอปเอ็นจิ้น (Google App Engine: GAE) เหมือนกันกับไฟรเบส
คลาวด เ มสเซจจิ ง (Firebase Cloud Messaging) ซึ่ ง เปนระบบการแจ ง เตือนของสารแบบของในรู ป แบบพุ ช (Push
Notifications) เชนเดียวกัน
5.3 ปญหาและอุปสรรคในการศึกษา
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติตางประเทศ มีปญหาและอุปสรรคคือ ระบบไฟรเบสคลาวดเมสเซจจิงเป นระบบใหมที่ถูกพัฒนาขึ้น การดําเนินการ
เพื่อใหระบบไฟรเบสคลาวดเมสเซจจิงสามารถทํางานรวมกันกับระบบสารสนเทศดังกลาวไดนั้น จําเปนจะตองหาขอมูลจํานวน
มาก และเพื่อใหการดําเนินการจัดการจัดทําระบบใหรองรับการทํางานได ผูจัดทําไดทดสอบระบบหลายครั้งจนสามารถทํางาน
ควบคูกันได
5.4 ขอเสนอแนะ
ในการดํ าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจั ดการแจงขาวสาร กรณีศึกษา มหาวิท ยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศในครั้งนี้ ผูศึกษาเล็งเห็นวาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหรองรับการทํางานนอกจากรองรับระบบ
แอนดรอย (Android) แลว จําเปนจะตองออกแบบเพื่อใหรองรับระบบไอโอเอส (IOS) และอุปกรณ อื่นอีกดวย เนื่องจาก
ผูใชงานที่เปนนักศึกษาตางประเทศมีการใชอุปกรณสื่อสารที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมมากมาย
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การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝายผลิต
บริษทั เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
Satisfaction of employees in manufacturing department
A case study of Berli Dynaplast Company Limited
แพรวพรรณ ตนเกตุ1* สุพัตรา พันธคูณ1 สุพรรษา พันธุรัตน1 และพีรญา เตาทอง2
1

2

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*
oiltt@hotmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ หาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชประชากรจากพนักงานฝายผลิต
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One Way Anova และวิเคราะห
ความแตกตางเปนรายคูดวย Scheffe, LSD การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากปจจุบันธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการตอสูแขงขันอยางรุนแรงเพื่อความ
เปนผูนําทางดานธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากจะรวดเร็วหลากหลายแลวยังสลับซับซอนทําใหองคกรตาง ๆ มีความ
จําเปนตองปรับตัวใหทันตอความกดดันของสภาพแวดลอมในการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
ถือเปนจุดมุงหมายหนึ่งที่สําคัญ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี คือ การที่พนักงานมีองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตครบถวนในดานรางกายและสังคม ทําใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ตาง ๆ ได การทํางานเป นสวนหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตมนุ ษย ดัง นั้นจึง มี ความจํ าเปนอยางยิ่ง ที่จะตองทําให พนักงาน
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถสงผลตอประสิทธิภาพของผลงาน จึงทําการ
วิจัยเพื่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนําขอมูล
ไปใชในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานดวยใจที่จงรักภักดีตอองคกร
ซึ่งจะกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติ งาน
ของพนักงานในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
คือ ดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน, ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตพบวา เพศที่แตกตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน อายุที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร,
ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนา
ในหนาทํางาน ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 4 ดาน คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในหนาทํางาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา,
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในหนาทํางาน ประเภทของ
พนักงานที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การปฏิบัติงาน พนักงาน
Abstract
The purpose of this research was to examine about the job satisfaction of employees in the
manufacturing department of Berli Dynaplast Company Limited. The samples which classified by personal
factors, comprised of 400 employees from the manufacturing department. The statistic used were
percentage, mean and standard deviation, t-test, one way ANOVA, Scheffe and LSD methods. The data
were statistically analyzed by using the statistical package and the researchers identified the statistical
significance at 0.05. Nowadays, industrial businesses are growing rapidly and fighting fiercely for business
leadership. The changes that have taken place in addition to the swift variety and complexity of the
various organizations. It is necessary to adapt to the pressures of the industrial management environment.
Human Resource Management is one of the key goals. A good quality of life management system is an
employee's complete physical and social quality of life. Employees have good health and good mental
health. Being able to adapt to different environments is an important part of human life. Therefore, it is
imperative that employees work happily. And a better quality of working life This can affect the performance
of the work. Research on employee satisfaction in order to satisfy employees' satisfaction. To use the
information to develop the management system to be more effective. And for the staff to work with the
heart to love. Be loyal to the organization, which will produce more quality work.
The results showed that; In the overview of the job satisfaction of employees in the manufacturing
department it was found that all were ranked as the average satisfactory. For consideration in each aspect,
they were put in order from high to low average as follows: the company policy and administration, the
mastership, the relationship between colleagues, working environment and advancement in career respectively.
2. To compare the level of satisfaction of employees in the manufacturing department the result had
shown that the different sex expressed the same level of satisfaction. However, the samples of different
age revealed the different satisfaction in 5 aspects as follows: the company policy and administration,
the mastership, working environment, the relationship between colleagues and advancement in career.
Moreover, with different education, the samples expressed the different satisfaction in 4 aspects as
follows: the mastership, working environment, the relationship between colleagues and the advancement in
career. With different number of working years, the samples showed the different satisfaction in 5 aspects as
follows: the company policy and administration, the mastership, working environment, the relationship
between colleagues. However, the different types of employees presented the same level of satisfaction.
Keywords: satisfaction, working, employee
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1. บทนํา
ปจจุบันธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการตอสูแขงขันอยางรุนแรงเพื่อความเปน
ผู นํ า ทางด า นธุ ร กิ จ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นนอกจากจะรวดเร็ ว หลากหลายแล วยั ง สลั บ ซั บ ซ อ นทํ า ให อ งค ก รต า งๆ
มีความจําเปนตองปรับตัวใหทันตอความกดดันของสภาพแวดลอมในการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางระบบการจัดการ
ทรั พยากรมนุษยถื อเปนจุด มุง หมายหนึ่ งที่ สําคัญ ระบบการบริ หารจั ดการคุณภาพชี วิต การทํ างานที่ดี คื อ การที่ พนั กงาน
มีองคประกอบคุณภาพชีวิตครบถวนในดานรางกายและสังคม ทําใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมตางๆได การทํางานเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทําใหพนั กงานปฏิ บัติงานไดอยางมี ความสุข และมีคุ ณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้ น ซึ่งจะสามารถสงผลตอประสิทธิ ภาพของ
ผลงาน สวนใหญพบวาองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก คาตอบแทน และคาสวัสดิการ นโยบาย
และการบริหาร ลักษณะงาน ความสัมพันธที่มี ตอผูบังคับบัญชา ความกาวหนาในการทํางาน สิ่งเหลานี้สามารถสรางความ
พอใจในการทํางานใหกับพนักงานได และยังมีบทบาทในการกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของการทํางานของพนักงานไดทั้งสิ้น
เนื่องจากปจจัยเหลานี้จะสงผลถึงความพึงพอใจในงานหรือไมพอใจในงานแลว ความพอใจในงานถือเปนทัศนคติพื้นฐานของ
พนักงานที่มีตองานที่ตนทําและรับผิดชอบ
ปจจั ยทางการบริ หารที่ รูจักกันโดยทั่ วไป 4 ประการที่ เรีย กเปนคําย อว า “ 4M’s ” ซึ่ง ได แก คน (Man) เงิ น
(Money) วัสดุอุปกรณ และเครื่องจักรกล (Materials and Machines) และการจัดการ (Management) นั้น คน หรือมนุษย
มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะมีสติปญญาความสามารถเปนความรูสึกในทางที่ดีตอปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานอันเปน
ผลมาจากการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ผลที่ตามมาก็คือ บุคลากรจะมีศรัทธาและความเต็มใจที่
จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการนั้นไดทั้งงานและกําลังใจ ดังนั้น บุคลากร
ต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ และมี คุ ณ ภาพเพื่ อ ที่ จะทํ า ให ง านทุ กอย า งสํ า เร็ จลุ ล ว งไปด ว ยดี มาสโลว (1954)
กลาววา ความสนใจกับความตองการของบุคคลสรางความกดดัน และแรงขับเคลื่อนในดานการแสดงพฤติกรรม ตามทฤษฎี
ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of Needs) และ ศรัทจันทร โพธิ์ประชุม (2550: 51) กลาววา
ไดศึกษาความตองการ และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซไทล จํากัด พบวา
พนักงานมีระดับความตองการในการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก และพนักงานปฏิบัติงานมีระดับ ความพึงพอใจในการ
ทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต เปนการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและความตองการของ
คนซึ่ ง เป นสิ่ ง ที่ล ะเอี ยดอ อน เพราะป จจั ย ความต องการของแตล ะบุ ค คลนั้ นต างกั น เช น ความรู ความสามารถ ทั ศ นคติ
ความตองการและความพึงพอใจ จะเห็นไดวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเปนปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งที่จะกอใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของงานในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องบุ ค คล ที่ จะต องเป นการกระทํ า ที่ ทํ า ด ว ยความเต็ ม ใจ
ซึ่งปรารถนาที่จะใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดความพึงพอใจในการทํางานดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
2. เพื่ อเปรี ย บเทีย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานฝ ายผลิต บริ ษัท เบอรลี่ ไดน าพลาส (จํ ากั ด )
โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของพนักงาน
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3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จํานวน 400 คน
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ ใชในการศึกษาวิจัย คือพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํ ากัด) จํานวน 400 คน
โดยใชวิธีการเลือกแบบสมัครใจ
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.3.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝายผลิต
3.3.1.2 ปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจัยของ ธีรชัย ตองออนและคณะ เพื่อสรางแบบสอบถามฉบับราง
นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาที่ตองการศึกษา และนํามาปรับปรุง
3.3.1.3 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบสอบถามพิจารณาความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองของสํานวนภาษาที่ใชและนํามาปรับปรุงแกไข
3.3.1.4 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปทําการศึกษา
3.3.2 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้เปนลักษณะแบบสอบถาม
(Questionnaire) จํานวน 1 ชุด โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1. เปนแบบสอบถามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบ (Check-List) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2. เป นสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ า ยผลิ ต ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 19 ขอ
ตอนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open-Ended)
3.3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3.3.1 แบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกลุมผูวิจัย
มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใหผทู รงคุณวุฒิ 3 ทานเปนผูต รวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหา
และประเด็นความตองการในการประเมินความคิดเห็น โดยคะแนนที่ไดไปคํานวณหาคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
กับบททดสอบที่เรียกวา การหาคา IOC การพิจารณาความสอดคลองดังกลาวเปนการพิจารณาแบบทดสอบรายข อจากความ
คิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญโดยใชเนื้อหาที่ใชสอดแนบไปพรอมกับแบบทดสอบที่ตองการใหผเู ชี่ยวชาญประเมินไดคา IOC
3.3.3.2 แบบวั ด ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงาน กลุ ม ผู วิ จัย มี การ
ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบโดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจดูความถูกตองของแบบวัดความคิดเห็นซึ่งประเมินได
คา IOC และนําเสนอขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข
3.3.3.3 กลุ ม ผู วิ จัย มี ก ารตรวจสอบความถู กต องของเนื้ อหา โดยให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป นผู เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหา และขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
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3.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.4.1 ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามไปแจกใหพนักงาน จํานวน 400 คน โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ทําดวยตัวเอง
3.3.4.2 จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตัวเอง
3.3.4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ
3.3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
3.3.4.5 จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ
3.3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.3.5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน วิเคราะหขอมูลดวยการนําขอมูลมาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) โดยแยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของพนักงาน
3.3.5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนํามาตรวจการใหคะแนนตามเกณฑ
3.3.5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลโดยใชวิเคราะห t-test แบบ 2 กลุม ไดแก เพศ และประเภทของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัว
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of variance: One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
ซึ่งจําแนกเปน 2 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ และระดับการศึกษา
4. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
มีวัต ถุป ระสงค 1) เพื่ อศึกษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติง านของพนั กงานฝายผลิ ต บริ ษัท เบอรลี่ ไดน าพลาส (จํากั ด )
2) เพื่อเปรีย บเทีย บความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของพนั กงานฝ ายผลิ ต บริ ษัท เบอรลี่ ไดน าพลาส (จํ ากัด) โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของพนักงาน โดยใชประชากรของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส
(จํ ากั ด) เก็ บ ขอมูล จากประชากรตั วอย างจํานวน 400 คน และได ทําการวิ เ คราะหข อมูล จากแบบสอบถามที่ ไ ดรั บคื นจาก
ประชากรทั้งหมด จํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% ซึ่งไดวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ การทดสอบสมมติฐานและการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยคาสถิติ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะหขอมูล เกี่ยวกั บการศึ กษาความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของพนั กงานฝ ายผลิต บริษัท เบอร ลี่
ไดนาพลาส (จํากัด)
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ดานนโยบายและการบริหาร
3.29
0.95
ปานกลาง
ดานการปกครองบังคับบัญชา
3.29
1.05
ปานกลาง
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.13
1.09
ปานกลาง
ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
3.15
1.01
ปานกลาง
ดานความกาวหนาในการทํางาน
2.96
1.14
ปานกลาง
เฉลี่ยโดยรวม
3.16
1.05
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 พบวา ความพึง พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.16 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.96 – 3.29 ซึ่งสามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้
ลําดับที่ 1 ดานนโยบายและการบริหาร

(

= 3.29 )

ลําดับที่ 2 ดานการปกครองบังคับบัญชา

(

= 3.29 )

ลําดับที่ 3 ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน

(

= 3.15 )

ลําดับที่ 4 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

(

= 3.13 )

ลําดับที่ 5 ดานความกาวหนาในการทํางาน

(

= 2.96 )

ตารางที่ 2 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอร
ลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามเพศ
เพศชาย (n=169)
เพศหญิง (n=231)
ความคิดเห็น
t.
Sig.
S.D.
S.D.
ดานนโยบายและการบริหาร
3.48
0.97
3.15
0.92
3.47
0.27
ดานการปกครองบังคับบัญชา
3.62
1.00
3.05
1.03
5.53
0.51
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.35
1.11
2.96
1.05
3.58
0.20
ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
3.40
1.04
2.96
0.59
4.16
0.40
ดานความกาวหนาในการทํางาน
3.18
1.16
2.80
1.09
3.31
0.15
รวม
3.41
1.06
2.98
0.94
4.01
0.31
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไดแก ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และ
ดานความกาวหนาในการทํางาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอร
ลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามอายุ
ความคิดเห็น
ss
Df
MS
F
Sig.
ดานนโยบาย
ระหวางกลุม
12.397
4
3.099
3.453 0.009*
และการบริหาร
ภายในกลุม
354.503
395
0.867
รวม
366.900
399
ดานการปกครอง
ระหวางกลุม
35.153
4
8.788
8.488 0.000*
บังคับบัญชา
ภายในกลุม
408.983
395
1.035
รวม
444.136
399
ดานสภาพแวดลอม
ระหวางกลุม
27.978
4
6.995
6.113 0.000*
ในการทํางาน
ภายในกลุม
451.999
395
1.144
รวม
479.977
399
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ความคิดเห็น
ดานความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงาน
ดานความกาวหนา
ในการทํางาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

ss
35.071
414.265
449.336
46.220
473.629
519.849

Df
4
395
399
4
395
399

MS
8.768
1.049

F
8.360

Sig.
0.000*

11.555
1.199

9.637

0.000*

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมอายุ มีความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่
ไดนาพลาส (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทํางาน
ตารางที่ 4 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท
เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามระดับการศึกษา
ความคิดเห็น
ss
Df
MS
F
Sig.
ดานนโยบาย
ระหวางกลุม
9.428
3
3.413
3.481
0.016*
และการบริหาร
ภายในกลุม
357.472
396
0.903
รวม
366.900
399
ดานปกครอง
ระหวางกลุม
20.272
3
6.757
6.313
0.000*
บังคับบัญชา
ภายในกลุม
423.865
396
1.070
รวม
444.136
399
ดานสภาพแวดลอม
ระหวางกลุม
25.040
3
8.347
7.265
0.000*
ในการทํางาน
ภายในกลุม
455.937
396
1.149
รวม
479.978
399
ดานความสัมพันธ
ระหวางกลุม
19.808
3
6.603
6.087
0.000*
ระหวางเพื่อนรวมงาน
ภายในกลุม
429.528
396
1.085
รวม
449.336
399
ดานความกาวหนา
ระหวางกลุม
27.099
3
9.033
7.259
0.000*
ในการทํางาน
ภายในกลุม
492.750
396
1.244
รวม
519.849
399
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมระดับการศึกษา มีความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทํางาน
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ตารางที่ 5 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท
เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามประเภทของพนักงาน
ความคิดเห็น
พนักงานรายวัน (n=267) พนักงานรายเดือน (n=133)
t.
Sig.
S.D.
S.D.
ดานนโยบายการบริหาร
3.24
0.94
3.38
0.98
-1.39 0.23
ดานการปกครองบังคับบัญชา
3.16
1.06
3.55
0.98
-3.53 0.31
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.01
1.07
3.36
1.10
-3.06 0.28
ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
3.05
1.07
3.35
1.00
-2.70 0.66
ดานความกาวหนาในการทํางาน
2.87
1.14
3.14
1.10
-2.29 0.86
รวม
3.06
1.05
3.35
1.03
-2.59 0.46
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท
เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามประเภทของพนักงาน พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมไดแก ดานนโยบายและการ
บริหาร ปจจัยดานการปกครองบังคับบัญชา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ป จจัยดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงาน และปจจัยดานความกาวหนาในการทํางาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเนื้อหา จากแบบสอบถามปลายเปดของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิ ต
บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส (จํากัด)
ลําดับที่
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ความถี่
1
อยากใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานเปดใจรับฟงพนักงาน ไมมีความยุติธรรมกับพนักงาน
47
2
อยากใหมแี รงโนมนาวจิตใจใหปฏิบัติงาน และอยากใหมีการบรรจุพนักงานเปนรายเดือน
41
3
อยากใหโรงงานมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที
31
4
อยากใหมีอุปกรณ และเครื่องมือในการทํางานเพิ่มขึ้น
16
5
อยากใหปรับปรุงอาคาร และสถานที่ เชน โรงอาหาร
12
5. สรุปผลการศึกษา
การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุในการทํางาน
ระหวาง 20-30 ป และ 31-40 ประดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 4 ปขึ้นไป และเปน
พนักงานรายวัน
5.2 ผลการวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับ การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานพบวา ภาพรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง
5.3 ผลการวิ เ คราะห ข อมู ล เกี่ย วกับ การวิ เคราะห เพื่ อเปรี ย บเที ยบระดั บ ความคิ ด เห็นของความพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา
- เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็น ไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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- อายุ ที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ใน ด า นนโยบายและการบริ ห าร, ด า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา,
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน, และดานความกาวหนาในการทํางาน ที่แตกตาง
กัน ดังนั้นจึงทดสอบความแตกตางกันเปนรายคู ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ระดับการศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นใน ดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน, และดานความกาวหนาในการทํางาน ที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงทดสอบความแตกตางกันเปนรายคู ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ประเภทของพนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้
6.1 จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของพนักงานส วนใหญ เปนเพศหญิง มี จํานวน 231 คน
อายุระหวาง 20-30 ป และ31-40 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โดยสวนใหญ พบวาเปนพนักงานรายวันสอดคลอง
กับวิจัยของ จรัส เพ็ชรเที่ยง (2552) การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ผลการศึกษา
ครั้งนี้พบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการทํางานโดยภาพรวมปานกลาง โดยพนักงานที่มีเพศ ระดับตําแหนงงาน วุฒิ
การศึกษา และอายุตางกัน จะมีความพึงพอใจในการทํางานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ
วิจัย ของ ดลฤทั ย มานะกิติ วิภ าต (2550) ความพึ งพอใจในการทํ างานของพนักงาน บริ ษัท ดี คอมพิ วเตอร จํากัด พบว า
พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุดในเกือบทุกดาน ความคิดเห็นในเรื่องความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ผูวิจยั ตั้งขอสังเกตวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่
ไดนาพลาส (จํากัด) สวนใหญใชบุคลากรเปนเพศหญิงในสายการผลิต อายุระหวาง 20-30 ป, 31-40 ป และมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนทํางานในสายผลิตมากที่สุดวิเคราะหไดวา พนักงานสวนมากอายุยังนอยจบระดับการศึกษา ม.3 เปนสวนใหญ
พนักงานสวนใหญเปนพนักงานรายวันเพราะบริษัทยังไมมีนโยบายในการปรับเลื่อนตําแหนงเปนรายเดือน
6.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตใน
ภาพรวมในดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธ
ระหว างเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหน าในการทํางาน ส วนใหญอยูในระดั บปานกลาง ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิจ ั ยของ
สุรพงษ สถิต สิริ พร (2554) การศึ กษาความพึง พอใจในการทํ างานของพนั กงานฝายปฏิบั ติการเพื่อลดการหมุนเวี ยนของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาลูกจางสวนใหญ มีอายุร ะหวาง 15-20
ป และมีระดับการศึกษา ม.6, ปวช. สําหรับระดับความพึงพอใจของพนักงาน พบวาระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ เดชนอย (2553) การศึกษาความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน บริษัท Trim International co.,ltd. มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน บริษัท Trim International co,.ltd. จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของพนักงานดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ดานนโยบายการบริหารงาน และดานความมั่นคงในการทํางาน เมื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการทํ างาน
ของพนักงานอยูในระดับ ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัทจันทร โพธิ์ประชุม (2550) ความตองการและความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซไทล จํากัดการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับ
ความตองการในการทํางานของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท คือ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง
งานตางกันความตองการในการทํางานในภาพรวมของพนักงานไมแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการทํางานภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส
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(จํากัด) มีดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธ
ระหวางเพื่ อนรวมงาน และดานความกาวหน าในการทํางานอยูในระดับ ปานกลางทั้งนี้อาจเปนเพราะบริษัทยัง ไมคอยเป ด
โอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นหรือรับฟงปญหาขอแกไขจากพนักงานในหนวยงานโดยที่หนวยงาน หรือผูบังคับบัญชามี
การกําหนดนโยบาย และเปาหมายในการปฏิบัติ งานที่ ไมสอดคลองกับพนั กงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสรางความสัมพั นธ
อาจจะน อยเกินไปทําใหเกิดความไมมี พอใจในการปฏิ บัติงานของพนั กงานฝายผลิตในบางส วน ทางผูวิจัยจึ งมีขอเสนอแนะ
ความคิดเกี่ยวกับดานนโยบายเพิ่มเติมในการบริหารงานหรือการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงวาคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รับ
ฟงปญหาที่พนักงานตองการเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว า การศึกษาความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานมี ป ระเด็นขอเสนอแนะในการนํ า
ผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป มีรายละเอียด ดังนี้
7.1 ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการศึกษาเรื่องระดับความพึ ง
พอใจของพนักงานฝายผลิตในครั้งตอไป
7.2 จากการศึกษาวิจัยไดพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานยังมีความคิดเห็นที่ไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต ซึ่งทําใหผลการวิจัยอยูในระดับปานกลาง ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความ
พึงพอใจของพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากรและสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานใหดีขึ้นไปในอนาคตตอไป
7.3 ในอนาคตควรมีการประยุกตการเสริมสรางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร ซึ่งอาจจะสงผลใหการ
ทํางานของพนักงานฝายผลิตมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธที่ดีกวาเดิม
8. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ชาการจั ด การอุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่ เ อื้ อเฟ อหองปฏิ บั ติ การ
และอุปกรณที่ใชในการทําการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่ อพัฒนาองค
ความรูในครั้งนี้
9. เอกสารอางอิง
จรัส เพ็ชรเที่ยง. การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2552.
ชํานาญ พุทธคุณเมตตา. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานโรงงานชุบเคลือบโลหะ จังหวัดราชบุรี การคนควาอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550.
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. พฤติกรรมองคการ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
ดลฤทัย มานะกิติวิภาต. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ดี คอมพิวเตอร จํากัด บริห ารธุร กิจมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550.
ทรงศั ก ดิ์ นิ ภ รมาลากุ ล . ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน บริ ษั ท เอ บี ซี จํ า กั ด ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545.
ธานินทร ศิลปจารุ. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS พิมพครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ: ซิเนสอารแอนดด,ี 2552.
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม เพือ่ วิเคราะหปจจัยที่
สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชเทคนิค ENSEMBLE
The Comparison of Model Efficiency to Forecast the Number of
New Students for Analysis of Factors Affecting on Admission
to Nakhon Pathom Rajabhat University by using ENSEMBLE
พงษดนัย จิตตวิสุทธิกลุ 1 และจรัญ แสนราช2
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ในปจจุบันการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมของแตละสถาบันในระดับอุดมศึกษาไดมีรูปแบบเปนนโยบายเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการลดลงของจํานวนนักเรียนที่มีอยูในระบบการศึกษา การประชาสัมพันธหลักสูตรและการแนะแนวตาม
โรงเรียนตาง ๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมายจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining)
มาใช วิเคราะหขอมูลของผู สมัครที่สอบผานการคัด เลือกเป นนักศึ กษาใหม ระดั บปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏนครปฐม
ระหวางปการศึกษา 2559-2560 โดยศึกษาวิธีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมดวยเทคนิค
ENSEMBLE ทั้ง 3 เทคนิค คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) และ Random Forest เพื่อนําอัลกอริทึม
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใชในการวิเคราะหขอมูล และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลไปประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาใหม
ในปการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม พบวาการสรางตัวแบบพยากรณดวยเทคนิค
Bootstrap Aggregating โดยใชอัลกอริทึม Rule Induction มีคาประสิทธิภาพความถูกตองสูงสุดเทากับ 83.96% สูงกวา
เทคนิค Vote Ensemble และ Random Forest ซึ่งมีคาเทากับ 83.19% และ 81.95% ตามลําดับ และผลการวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากที่สุด คือ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวม เพศ
โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา จังหวัด สายการเรียน และสาขาวิชาที่เลือก ตามลําดับ
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ ตัวแบบพยากรณ เทคนิค ENSEMBLE
Abstract
Nowadays, a recruitment examination of new students for each institution of higher education
has a more aggressive policy toward the decrease in the number of students available in the education
system. Publicity and curriculum counseling according to various schools, matching people is very important.
Researchers have used data mining techniques to analyze the data of applicants who have passed the
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2175

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

selection of new undergraduate students Nakhon Pathom Rajabhat University during the academic year
2015-2016. By focused on the comparative accuracy of models to forecast number of new students
using 3 techniques of ENSEMBLE: Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) and Random Forest to
implement the most efficient algorithm for data analysis and the results from the data analysis to the
planning of new students in the next academic year effectively.
The result found that the model was created by Bootstrap Aggregating with Rule Induction algorithms
had the highest accuracy at 83.96% higher than the Vote Ensemble and Random Forest techniques,
83.19% and 81.95%, respectively and factors affecting admission to NPRU was type of examination.
Keywords: efficiency, model to forecast, ENSEMBLE technique
1. บทนํา
ในปจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหมของแตละสถาบันอุดมศึกษาไดมีรูปแบบเปนนโยบายเชิงรุกและมีการแขงขันกัน
มากขึ้น เนื่องจากการลดลงของจํานวนนักเรียนในระบบการศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย
ลดนอยลง การรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้นมีการสอบคัดเลือกอยู 2 รูปแบบ คือ การสอบคัดเลือก
ดวยวิธกี ารสอบตรง จํานวน 3 รอบ และการสอบคัดเลือกแบบโควตา เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดนักศึกษาใหมที่มีความรู ความสามารถ
ความถนัดตรงตามหลักสูตรที่ตองการศึกษา โดยมีองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากผลรวมของคะแนนสอบ
วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะของแตละหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตรและการแนะแนวตามโรงเรียนตาง ๆ ให
ตรงกับกลุมเปาหมายจึงถือไดวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะกอใหเกิดกระบวนการรับนักศึกษาใหมได
อยางคุมคากับทรัพยากร และมีประสิทธิภาพสูงสุด
การนําเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) มาใชวิเคราะหขอมูลในอดีต ปจจุบัน เพื่อพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้นเปนสิ่งที่กําลังมีบทบาทเปนอยางมากไมวาจะเปนเรื่องของธุรกิจ สภาพแวดลอม สุขภาพของมนุษย รวมไปถึงดาน
อื่น ๆ ซึ่ งเทคนิ คในการวิเคราะหห รือการพยากรณ นั้นมี อยูม ากมาย เทคนิค Ensemble ก็เ ปนหนึ่งในเทคนิ คดัง กลาวที่ มี
ประสิ ทธิภาพสูง ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยเรื่อง Boosting-based ensemble learning with penalty profiles for
automatic Thai unknown word recognition (Jakkrit, Cholwich and Thanaruk, 2012) โดยใชโมเดล Classification
หลาย ๆ โมเดลในการวิเคราหพยากรณ ซึ่งสามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating
(Bagging) และ Random Forest
ดังนั้นผูวิจัยจึงควรที่จะนําขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ระหวางปการศึกษา 2559-2560 ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และที่มีรอยตอติดกับ
จังหวัดนครปฐมเทานั้น จํานวน 11,338 ชุด มาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษา
ใหมดวยเทคนิค ENSEMBLE ทั้ง 3 เทคนิค คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) และ Random
Forest เพื่อนําอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม และวิเคราะห
ปจจั ยที่ส งผลตอการมารายงานตัวเขาศึกษาต อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เพื่ อนําผลที่ ไดจากการวิ เคราะห ขอมู ลไป
ประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาใหมในปการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช
เทคนิค Ensemble
2.2 เพื่ อ วิ เ คราะห ป จจั ย ที่ ส ง ผลกั บ การเข าศึ กษาต อในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยใช อั ล กอริ ทึ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
3.1.1 เหมืองขอมูล
เป นเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห ข อมู ล อย างหนึ่ ง ซึ่ ง มาจากคํ าว า “เหมื องข อมู ล ” นั่ นคื อ เป นการค นหาสิ่ ง ที่ มี
ประโยชนจากฐานขอมูลที่มีข นาดใหญ เช น ขอมูลการซื้ อขายสินคาในซุปเปอรมาร เก็ตตาง ๆ โดยขอมูลเหล านี้จะเก็บจาก
รายการสินคาที่ลูกคาซื้อในแตละครั้ง โดยเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูลแลวจะไดสิ่งที่เปนประโยชน เชน
ลูกคาสวนใหญที่ซื้อเบียรมักจะซื้อผาออมดวย จะเห็นวาขอมูลนี้เปนขอมูลที่ไมเคยคิดวามีความสัมพันธกัน และเมื่อไดความรู
แบบนี้ก็อาจจะนําเปนออกโปรโมชั่นหรือชวยในการจัดวางชั้นสินคา หรือเปนแนวทางในการสั่งซื้อสินคาในซุป เปอรมารเก็ต
ตอไปได นอกจากนีก้ ารทําเหมืองขอมูลยังมีเทคนิคในการประยุกตใชงานไดอยางดี เชน เทคนิคการแบงกลุมขอมูล โดยขอมูล
ที่มี ลักษณะคล าย ๆ กั น อยูกลุม เดี ยวกั น และข อมู ล ที่อยูค นละกลุ มจะมี ลักษณะที่แ ตกตางกั นมาก แต ละกลุม จะเรี ยกว า
คลัสเตอร (Cluster) ซึ่งมีหลายเทคนิค และ Clustering Validity เปนการวัดประสิทธิภาพของ Clustering เพื่อดูวาเทคนิคใด
สามารถทําใหการแบงกลุมมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และควรจัดขอมูลออกมาเปนกี่กลุม เทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล เปน
การนําขอมูลเดิมที่มีคําตอบที่เราสนใจมาสรางเปนโมเดลเพื่อหาคําตอบใหกับขอมูลใหม การประมาณคาขอมูล (Regression)
การสรางโมเดลและการวัดประสิทธิภาพของโมเดล โดยการดูคาความแมนยําวา โมเดลใดใหความแมนยําในการทายขอมูลได
ถูกมากที่สุด ดังนั้นหากขอมูลใดที่มีขนาดใหญหรือมีจํานวนมาก การทําเหมืองขอมูลก็จะเปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยในการจัดการ
ขอมูลใหเปนประโยชนไดดี (เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา, 2557) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของผูสมัคร
ที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหวางปการศึกษา 2559-2560
ที่สํ าเร็ จการศึ กษาจากสถานศึกษาในจั ง หวั ดนครปฐม และที่มี รอยตอติด กั บจั งหวั ดนครปฐมเทานั้น จํานวน 11,338 ชุ ด
8 แอทริบิวต ไดแ ก เพศ, รูปแบบการสอบคั ดเลื อก, เกรดเฉลี่ย รวม, โรงเรี ยนที่ สําเร็ จการศึ กษา, จังหวัด , สายการเรี ยน,
สาขาวิชาที่เลือก และสถานะการรายงานตัวเขาศึกษาตอ
3.1.2 กระบวนการวิเคราะหขอมูลดวย CRISP-DM
กระบวนการมาตรฐานในการวิเ คราะห ขอมู ลดานการทํ าเหมืองขอมู ลพั ฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1996 โดยความ
รวมมือกันของ 3 บริษัท คือ DaimlerChrysler, SPSS และ NCR กระบวนการทํางานนี้เรียกวา Cross-Industry Standard
Process for Data Mining หรือเรียกยอวา CRISP-DM ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ (เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา, 2557)
1) ความเขาใจในธุรกิจ (Business Understanding) เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึ่งเนนไปที่
การเขาใจปญหาและแปลงปญหาที่ไดใหอยูในรูปโจทยของการวิเคราะหขอมูลทางการทําเหมืองขอมูล พรอมทั้งวางแผนในการ
ดําเนินงานคราว ๆ
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2) ความเขาใจในขอมูล (Data Understanding) ขั้นตอนนี้เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากนั้นจะเปน
การตรวจสอบขอมูลที่ไดทําการรวบรวมมาได เพื่อดูความถูกตองของขอมูล และพิจารณาวาจะใชขอมูลทั้งหมดหรือจําเปนตอง
เลือกขอมูลบางสวนมาใชในการวิเคราะห
3) การเตรีย มข อมู ล (Data Preparation) เป นขั้ นตอนที่ ทําการแปลงข อมู ลที่ ไ ดทํ าการเก็ บรวบรวมมา
(Raw Data) ใหกลายเปนขอมูลที่สามารถนําไปวิเคราะหในขั้นถัดไปได โดยการแปลงขอมูลนี้อาจตองมีการทําขอมูลใหถูกตอง
(Data Cleaning) เชน การแปลงขอมูลใหอยูในชวง (Scale) เดียวกัน หรือการเติมขอมูลที่ขาดหายไป เปนตน โดยขั้นตอนนี้
จะเปนขั้นตอนที่ใชเวลามากที่สุดของกระบวนการ CRISP-DM
4) การจัดทําตัวแบบ (Modeling) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูล เชน การ
จําแนกประเภทขอมูล หรือ การแบงกลุมขอมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้หลายเทคนิคจะถูกนํามาใชเพื่อใหไดคําตอบที่ดีที่สุด ดังนั้นใน
บางครั้งอาจจะตองมีการยอนกลับไปที่ขั้นตอนการเตรียมขอมูล เพื่อแปลงขอมูลบางสวนใหเหมาะสมกับแตละเทคนิคดวย
5) การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนนี้จะไดผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูลแลว
แตกอนที่จะนําผลลัพ ธที่ไ ดไ ปใชงานต อไปก็ ตองมีการวัดประสิท ธิภาพของผลลั พธ ที่ไ ดวาตรงกั บวั ตถุป ระสงคที่ไ ดตั้ งไวใ น
ขั้นตอนแรกหรือ มีค วามน าเชื่ อถื อมากนอยเพี ยงใด ซึ่ง อาจจะย อนกลับ ไปยัง ขั้นตอนกอนหนาเพื่อเปลี่ย นแปลงแก ไขเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงแกไขใหไดผลลัพธตามที่ตองการได
6) การนําเอาตัวแบบไปใชงาน (Deployment) ในกระบวนการทํางานของ CRISP-DM นั้นไมไดหยุดเพียงแค
ผลลั พ ธ ที่ ไ ดจากการวิเ คราะห ข อมู ล ด วยเทคนิ ค การทํ าเหมื องข อมู ล เท านั้ น แม วาผลลัพ ธ ที่ ไ ด จะแสดงถึ ง องค ค วามรู ที่ มี
ประโยชน แตจะตองนําองคความรูที่ไดเหลานี้ไปใชไดจริงในองคกรหรือบริษัท
3.1.3 การจําแนกประเภทขอมูล (Classification)
เปนกระบวนการจัดแบงขอมูลตามลักษณะของวัตถุประสงคนั้น ๆ ดวยการวิเคราะหเซ็ตของกลุมขอมูล (Data
Object) ที่ยังไมไดจัดแบงประเภท เพื่อสรางโมเดลจัดการขอมูลใหอยูในรูปชุดขอมูล (Class) ที่กําหนด โดยจะนําขอมูลสวน
หนึ่งจากขอมูลทั้งหมดเขาสูกระบวนการสอนใหระบบเรียนรู (Training Data) เพื่อจําแนกขอมูลออกเปนกลุมตามที่ไดกําหนด
ไว ผลลัพธที่ ไดจากการเรียนรู คือ โมเดลจัดประเภทขอมู ล (Classifier Model) แลวจึงนําขอมูล สวนที่ เหลือมาใช สําหรั บ
ทดสอบ (Testing Data) และนํ าผลที่ ไดม าใชเ ปรียบเทีย บกลุม ที่หามาได จากโมเดลเพื่อทดสอบความถูกตอง โดยกฎการ
จําแนกที่ไดมีรูปแบบ IF <Conditions> THEN <Class> หรือถา <เงื่อนไข> แลว <คลาส> นั่นเอง (Jaiwei Han and
Micheline Kamber, 2006)
3.1.4 เทคนิค ENSEMBLE
หลักการสรางโมเดล Ensemble คือ โมเดลที่สรางควรจะมีความหลากหลายเพื่อใหทํานายขอมูลแบบตาง ๆ
กัน การสรางโมเดลที่หลากหลายนี้ สามารถทําไดโดยการใชเทคนิค Classification หลาย ๆ ประเภท หรือการสราง Training
Data ที่มีลักษณะตาง ๆ โดยเทคนิค Ensemble สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (https://goo.gl/JDiYLO, 2560)
1) Vote Ensemble เปนการใช Training Data ชุดเดียวกันแตสรางโมเดลดวยเทคนิคตาง ๆ กัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Vote Ensemble
2) Bootstrap Aggregating (Bagging) เปนการสุม Training Data ใหเปนหลาย ๆ ชุด แตสรางโมเดลด วย
เทคนิคเดียวกันทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Bootstrap Aggregating (Bagging)
3) Random Forest เปนเทคนิคที่คลาย ๆ กับ Bagging แตแทนที่จะสุมขอมูลอยางเดียวกทําการสุมเลือก
แอตทริบิวตตาง ๆ ออกมาเปนหลาย ๆ ชุดดวย และสรางโมเดลดวยเทคนิค ตนไมตัดสิน (Decision Tree) หลาย ๆ ตน ดัง
แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 Random Forest
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีรพงษ สังขศรี (2557). ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมสําหรับการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียน
และการเปรี ย บเที ย บตั วแบบพยากรณ จํา นวนนั กศึ กษาใหม โ ดยใช เ ทคนิ ค การทํ า เหมืองข อมู ล ผลการวิ จัย พบว า ผลการ
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ดําเนินงานไดโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 1) การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม การวัดประสิทธิภาพของตัว
แบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจและโครงขายประสาทเทียมจะ ใชคาความถูกตอง (Accuracy)
ในการทํานายผล โดยมีการทดสอบตัวแบบพยากรณดวยวิธีการแบงชุดขอมูลเทากับ 70:30 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม ตนไมตัดสินใจมีความถูกตอง รอยละ 93.76 โครงขายประสาทเทียมมีความถูกตอง
รอยละ 93.60 แสดงใหเห็นวาตัวแบบพยากรณจํานวนยอดของนักศึกษาใหมที่ถูกสรางขึ้นดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจมีคาความ
ถูกตองเทากับ 93.76% ซึ่งสูงกวาตัวแบบพยากรณที่ถูกสรางขึ้นดวยโครงขายประสาทเทียมเพียงเล็กนอย
ธาดา จั นตะคุ ณ (2559). ได ทํ าการศึ กษาวิ จัย เรื่ องตั วแบบการจํ าแนกการเลื อกหลักสู ต รการศึ กษา คณะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล สรุปผลการดําเนินการวิ จัยครั้ งนี้โดย
พัฒนาและเปรียบเทียบ ตัวแบบการจําแนกทั้ง 4 เทคนิค ไดแก Decision Tree, Naïve Bayes, k-NN, Rule Induction
ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ คือ Decision Tree ซึ่งไดคาที่สูงที่สุดจากการแบงขอมูลทดสอบออกเปน 10 ชุ ด
คาความถูกตองได 83.97% จึงสรุปไดวา Decision Tree เปนตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปใชประชาสัมพันธหลักสูตร
อัจฉราภรณ จุฑาผาด (2556). ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณจํานวนนักศึกษา
ใหม โดยใชกฎการจําแนกตนไมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการพยากรณจํานวน
นักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยใชกฎการ
จําแนกเทคนิคตนไมตัดสิน ซึ่งจากการพัฒนาตัวตนแบบในการพยากรณแบงออกเปน 3 วิธีไดแก การตรวจสอบไขว การแบง
ขอมูลแบบสุมดวยการ แบงรอยละ และการแบงชุดขอมูลและการทดสอบออกจากกัน แสดงวาวิธีการแบงชุดขอมูล และการ
ทดสอบออกจากกันสามารถนําไปใชในการพัฒนาตัวตนแบบในการพยากรณนักศึกษาใหม โดยใชกฎการจําแนกเทคนิคตนไม
ตัดสินใจที่มีความถูกตองแมนยําสูง และเหมาะสมกวาวิธีอื่น การนําชุดขอมูลของผูสมัครในปถัดไปมาทดสอบกับตัวตนแบบ
หรือกฎที่ไดจะชวยใหสามารถทราบจํานวนนักศึกษาใหมในปนั้น ๆ ได 2) การวัดคาประสิทธิภาพตางๆที่วัดได จะมีคาใกลเคียง
กันหรือมีคาเทากันในบางตัวตนแบบ โดยตัวตนแบบการพยากรณที่พัฒนาดวยวิธีการแบงชุดขอมูล และการทดสอบออกจาก
กัน วัดคาความถูกตองไดเทากับรอยละ 97.34 คาความแมนยําเทากับรอยละ 98.56 คาความระลึกเทากับรอยละ 97.00 และ
คาความถวงดุลเทากับรอยละ 97.13 ซึ่งมีคา ประสิทธิภาพสูงทุกคา แสดงวาตัวตนแบบที่ใชในการพยากรณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความถูกตองแมนยําในการพยากรณในการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยที่ผูวิจัยใชกฎการจําแนกเทคนิคตนไมตัดสินใจมากที่สุด
จากทฤษฎีแ ละงานวิ จัยที่ เ กี่ย วของดัง กลาวขางตน ผูวิจัยเห็ นควรที่ จะทํ าการวิจัย โดยเทคนิค Ensemble
ดวยโปรแกรม Rapid Miner Studio โดยไดเลือกใชอัลกอริทึม Decision Tree, Naïve Bayes และ Rule Induction
ในการทํา Vote Ensemble และ Bootstrap Aggregating (Bagging) และทํา Random Forest โดยกําหนดการสรางโมเดล
ไวที่ 10 ต น เพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพตั วแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏนครปฐม และ
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมารายงานตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ผูวิจัยใชกระบวนการของ CRISP-DM ดังนี้
4.1 ความเข าใจในธุ ร กิ จ จากสถานการณ ใ นป จจุ บั น ที่ จํา นวนนั กเรี ย นในระบบการศึ กษาลดน อ ยลง ทํ า ให
สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันในการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอเปนอยางมาก การประชาสัมพันธหลักสูตรให ตรงกับความ
สนใจของกลุ มเป าหมายเปนเรื่องที่ สําคัญ เพื่ อรั บมื อกับ สถานการณดั งกลาวจึ งได พัฒ นาตัวแบบการจํ าแนกพฤติ กรรมการ
รายงานตัวของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือก โดยวิเคราะหวาปจจัยใดมีผลตอการมารายงานตัวของนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพื่อนําไปประกอบการวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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4.2 ความเข าใจในขอมู ล รวบรวมข อมู ล จากสํ านักส ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ยนของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม โดยเลือกเฉพาะขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม ระหวางปการศึกษา 2559-2560 ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และที่มีรอยตอติดกับจังหวัด
นครปฐมเทานั้น ซึ่งมีจํานวน 11,338 ชุด 10 แอทริบิวต ไดแก ปการศึ กษา, รหัสประจําตัวสอบ, เพศ, รูปแบบการสอบ
คัดเลือก, เกรดเฉลี่ยรวม, โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา, จังหวัด, สายการเรียน, สาขาวิชาที่เลือก และสถานะการรายงานตัวเขา
ศึกษาตอ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษา
ป
รหัส
เพศ รูปแบบ เกรด
โรงเรียน
จังหวัด สายการ
การศึกษา ประจําตัว
การสอบ เฉลี่ย
เรียน
สอบ
คัดเลือก รวม
2559
48939 ชาย โควตา 3.36
อูทอง
สุพรรณบุรี อาชีพ
2559
48941 หญิง รอบที่ 1 3.51 บางเลนวิทยา นครปฐม สามัญ
…
…
…
…
…
…
…
…

สาขาที่เลือก

สถานะการ
รายงานตัว

การตลาด
การบัญชี
…

ไมมา
มา
…

4.3 การเตรียมขอมูล นําขอมูลไปปรับปรุงในสวนของคาขอมูลที่ขาดหายไป (Missing Value) โดยใชวิธีการ
ตัดเรคคอร ดที่ขอมูลไม สมบูรณทิ้ง ทั้งหมด และทําการเลื อกเฉพาะแอตทริบิวต เฉพาะที่สําคัญและเกี่ ยวของ โดยทําการตั ด
แอตทริบิวตออก 2 แอตทริบิวต ไดแก ปการศึกษา และรหัสประจําตัวสอบ จากนั้นทําการกําหนดแอตทริบิวต “สถานะการ
รายงานตัว” เปนประเภท Label โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของขอมูลเพื่อลดขนาดของขอมูลที่ใชในการประมวลผล จาก
การปรับปรุงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 8 แอตทริบิวต และมีจํานวนเรคคอรดเทากับ 11,288
เรคคอรด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอมูลที่ผานการเตรียมขอมูล
เพศ รูปแบบการ เกรด
โรงเรียน
สอบ
เฉลี่ย
คัดเลือก
รวม
M
Quota
3.36
อูทอง
F
Exam_1
3.51
บางเลนวิทยา
…
…
…
…

จังหวัด

สายการ
เรียน

สาขาที่เลือก

สถานะการ
รายงานตัว

สุพรรณบุรี
นครปฐม
…

V
S
…

การตลาด
การบัญชี
…

N
Y
…

4.4 การจัดทําตัวแบบ ทําการสรางตัวแบบโดยใชเทคนิค Ensemble ดวยโปรแกรม Rapid Miner Studio
จํานวน 3 ประเภทดังนี้
1) Vote Ensemble โดยไดเลือกใชอัลกอริทึม Decision Tree, Naïve Bayes และ Rule Induction ในการ
หาประสิทธิภาพของเทคนิค Vote Ensemble
2) Bootstrap Aggregating (Bagging) โดยไดเลือกใชอัลกอริทึม Rule Induction เนื่องจากมีคาความถูกตอง
มากที่สุดจากอัลกอริทึมที่ใชในการ Vote ในโมเดล Vote Ensemble และยังทํางานกับแอตทริบิวตที่เปน Nominal อีกดวย
3) Random Forest เปนอัลกอริทึมที่ใชโมเดลเทคนิค Decision Tree โดยสุมขอมูลและสุมเลือกแอตทริบิวต
ตาง ๆ จํานวน 10 ชุด และสรางโมเดลตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไวที่ 10 ตน ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ตัวอยาง Decision Tree สรางดวย Random Forest
4.5 การประเมินผล ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบที่สรางขึ้น ซึ่งตรวจสอบจากคาความถูกตอง
(Accuracy) คาความแมนยํา (Precision) และคาความระลึก (Recall) จะพบว าตัวแบบที่ส รางขึ้นด วยเทคนิ ค Bootstrap
Aggregating โดยใชอัลกอริทึม Rule Induction มีคาความถูกตองสูงที่สุด ซึ่งเทากับ 83.96% ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของตัวแบบที่สรางขึ้น
Algorithms
Accuracy
Vote Ensemble
83.19%
Bootstrap Aggregating
83.96%
(Rule Induction)
Random Forest
81.95%

Precision
73.98%
73.88%

Recall
69.90%
73.94%

69.87%

72.59%

4.6 การนําเอาตัวแบบไปใชงาน นําตัวแบบที่พัฒนาดวยเทคนิค Bootstrap Aggregating (Rule Induction)
ซึ่ง ได คาความถู กต องที่ สุด ไปใช ใ นการวิเ คราะห ปจจัย ที่ มีผ ลต อการรายงานตัวของนั กศึ กษาใหมข องมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัยพบวาปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวม เพศ โรงเรียนที่
สําเร็จการศึกษา จังหวัด สายการเรียน และสาขาวิชาที่เลือก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลไปประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาใหมในปการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากตัวแบบที่ไดนี้สามารถ
นําไปพัฒนาเปนแอพพลิเคชั่นสําหรับพยากรณหรือทํานายจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษานั้น ๆ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรายงานตัวเขาศึกษาของนักศึกษาใหม
Factors
Accuracy
รูปแบบการสอบคัดเลือก
81.93%
เกรดเฉลี่ยรวม
69.29%
เพศ
69.27%
โรงเรียน
69.27%
จังหวัด
69.27%
สายการเรียน
69.27%
สาขาที่เลือก
69.27%
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1
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3
3
3
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5. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตั วแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมโดยใช
เทคนิค ENSEMBLE ทั้ง 3 เทคนิค คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) และ Random Forest ซึ่งตัว
แบบที่สรางโดยเทคนิค Bootstrap Aggregating (Rule Induction) มีคาความถูกตองสูงที่สุดที่ 83.96% ซึ่งสูงกวาเทคนิค
Vote Ensemble และ Random Forest ที่มีคาความถูกตองเทากับ 83.19% และ 81.95% ตามลําดับ และผลการวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากที่สุด คือ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวม เพศ
โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา จังหวัด สายการเรียน และสาขาวิชาที่เลือก ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ปจจัยรูปแบบการสอบคัดเลือกมี
ผลกับการรายงานตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากที่สุด เพราะวา รูปแบบการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือก
ดวยวิธีการสอบตรง ในรอบที่ 3 นั้น มีผูที่สอบผานการคัดเลือกมารายงานเปนนักศึกษาตัวเกือบ 100% และการสอบคัดเลือก
แบบโควตานั้น สวนใหญผูที่สอบผานการคัดเลือกไมมารายงานตัวเปนนักศึกษา เพราะเปนผูที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสามารถที่จะเลือก
ศึกษาต อในสถานศึ กษาอื่ นๆ ได ผู วิจัยเห็ นควรวาจะตองมี นโยบายในการสอบคัด เลื อกแบบโควตาที่ หลายหลากมากขึ้ น
ไมเฉพาะเจาะจงกับคุณสมบัติในเรื่องของเกรดเฉลี่ยเทานั้น อาจจะตองพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหไดนักศึกษา
ที่ตองการมาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางแทจริง และเพื่อใหการประชาสัมพันธหลักสูตรและแนะแนวตาม
โรงเรียนตาง ๆ ไดตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการวารสารแบบออนไลน
The Development of Information Systems for Online Journal Management
มงคล ทะกอง
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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บทคัดยอ
การจัดการบทความของกองบรรณาธิการแตละวารสารภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกตางกัน ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ทําให
การจัดการวารสารสามารถทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ งานวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัด การวารสารแบบออนไลน ข องวารสารพื้ นถิ่ นโขง ชี มูล โดยใช รู ปแบบการพั ฒ นาเว็บ แอปพลิเ คชัน (Web-based
application) รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL โดยมีภาษาที่ใชพัฒนาประกอบไปดวย PHP, HTML5, CSS3 และ
JQuery บนพื้นฐานของทฤษฎีการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) การวัดประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบสารสนเทศไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ย วชาญ จํานวน 3 ทาน และผลสํารวจความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบทั้งหมด 4 กลุม ประกอบดวยกลุม กองบรรณาธิการ ผูเขียนบทความ ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 35 คน
มีผลการประเมินความพึงใจการใชบริการระบบทั้งหมด 4 ดาน มีผลประเมินดังนี้ 1) ดานความสามารถของระบบมีคาระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 2) ดานการใชงานของระบบมีคาระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.91 3) ดานการออกแบบ
ระบบมีคาระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.89 4) ดานความปลอดภัยของระบบคาระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.76 รวม
ผลการประเมินทัง้ 4 ดาน จะเห็นไดวาระดับความพึงพอใจมีคาระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.86 จากผลการประเมินแสดง
ใหเห็นวางานวิจัยนี้สามารถนําไปใชงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ การจัดการวารสารออนไลน เว็บแอปพลิเคชัน
Abstract
In managing submission of a journal with different conditions and context, the editorial board
should handle a manuscript during reviewing process to arrange and to enhance the performance of
online journal management. The purpose of this research was to develop information system based on
the system development life cycle (SDLC) technique for managing online Mekong Chi Mun Art and
Culture journal. The system has been developed by using web-based application composing php, html5,
css3, and jQuery to query with MySQL database. The performance of this research was evaluated by
three professionals with an average level of very good. Moreover, the satisfaction of overall 35 users of
four groups consisting editorial board, author, peer reviewer, and others was evaluated. The results of
satisfaction were to examine with the four following types: 1) the average score of the system efficiency
was 4.90 that means a level of very good 2) the average score of using the system was 4.91, i.e., the
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performance shows a level of very good 3) the design of the system was very good as the average score
was 4.89, and 4) the security of the system was very good as the average score was 4.76. The overall
average score of the system was 4.86, this implies that the performance of the system shows a level of
very good. This research can be usefully applied and efficiently managed with the online journal system.
Keywords: Information systems, online journal management, web application
1. บทนํา
ปจจุบันสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูพุทธศิลปถิ่นอีสาน และได
ดําเนินการจัดทําวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ซึ่งเปนวารสารทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเนนดานอาณาบริเวณ
ศึกษา (Area Study) ในเขตพื้นที่ลุมน้ําโขง ชี มูล ในประเด็น ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม สังคม-เศรษฐกิจ ศิลปกรรม
ชาติพันธุ ภาษาและวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความจากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทาง
วิชาการ ความรูทางวิชาการและสงเสริม สนับสนุน ใหคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ทั้งจากภายในและ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได เผยแพรผลงานวิชาการที่ เปนประโยชน ตอสัง คมและการพัฒ นาประเทศ โดยมุง เนนให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ที่
ต องเล็ ง เห็ นความสํ าคั ญ และประโยชน ใ นการบริ ห ารจั ด การวารสารในระบบวารสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส (E-journal) แก
บรรณาธิการของวารสารไทย เพื่อพัฒนาวารสารไทยใหมีคุณภาพและเปนประโยชนสูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
วารสารอิ เล็กทรอนิ กสจะเป นสื่อรูปแบบหนึ่ งที่เ ผยแพรเป นฉบั บตอเนื่องมีกําหนดออกที่แน นอนและเสนอขอมู ล
ขาวสารที่ทันสมัย รายงานความกาวหนาทางวิชาการ กิจกรรมและผลงานในสาขาวิชาตางๆ มีการจัดเก็บ บันทึกและเผยแพร
ในรูปของขอมูลคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกส (ผองพรรณ แยมแขไข, 2543) และนําเสนอในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
(Web application) ที่อยู ใน web server ที่ คอยใหบ ริการสิ่ง ที่รองขอ (Request) จากผูขอใชบ ริการ (Client) ผาน
protocol HTTP ซึ่งจะแสดงผลที่รองขอในรูปของ HTML page ผานทางบราวเซอร (บรรศักดิ์ เกิดชัยฤทธิ์พัฒนา, 2550) ได
มีนักวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสอดคลองกับการประยุกตใชในองคกรยกตัวอยางเชน (อรอนงค ทองหลอ ทะกอง,
2557) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สามารถจัดการ
งานวิจัยของอาจารยผานระบบสารสนเทศออนไลน (นิเวศ จิระวิชิตชัย , 2554) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นภาพร บุญศรี, 2557) ไดพัฒนา
ระบบบริ หารจั ด การบทความวิช าการออนไลน กรณี ศึ กษา บัณฑิต วิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร และยิ่ งไปกวานั้นใน
ตางประเทศก็ไดมีนําไปประยุกตใชทางดานการศึกษา (Uskov, A.V., 2013) และ (ธัญญรัตน กิตติ์กุลธวัฒน, 2555) ไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งพัฒนาจากโปรแกรม Joomla และ Open Journal System (OJS) ที่
มีหัวขอและองคประกอบคือ ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา และระบบวารสารออนไลน
และนอกจากนั้น (Brian D. Edgar and John Willinsky, 2010) ไดสํารวจถึงการใชงานระบบวารสารแบบเปด หรือเรียกวา
OJS ที่มีวารสารทั่วโลกจํานวนมากนําระบบนี้มาใหบริการซึ่งสามารถสงบทความ ตรวจสอบ และพิจารณาบทความ เพื่อการ
เผยแพรผลงานในวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการนํามาประยุกตใชกับวารสารตางๆ เปนจํานวนมาก
แตเ นื่องจากบริ บทการดํ าเนินการของกองบรรณาธิ การแตล ะวารสารที่ ซับซ อนแตกต างกัน อาจจะสง ผลให การ
บริหารจัดการวารสารมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นแตกตางกันไปดวย เพื่อสงเสริมใหมีระบบในการจัดการวารสารที่ดี และเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพการทํ างานของวารสาร ดัง นั้นจึ งได เปนเหตุ ใหผูวิจัยต องการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจั ดการวารสาร
ออนไลนของวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
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2. วัตถุประสงค
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล สํานักวิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
อุดรธานี ในรูปแบบออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2. เพื่อใชสําหรับประเมินตามหลักเกณฑการพิจารณาวารสารเขาอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดใชหลักการพัฒนาดวยวงจรการพัฒนาระบบงาน ไดดําเนิ นการแบงเปน 2 สวนหลักคือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการประเมินการพัฒนาระบบจากผูเชี่ยวชาญ
สวนที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) มีกระบวนการทั้งหมด 7
ขั้นตอน ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 1-3 ของการจัดการระบบฐานขอมูล
1.1 เขาใจปญหา(Problem Recognition)
1.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
1.3 การวิเคราะห (Analysis)
1.4 การออกแบบ (Design)
1.5 การพัฒนาระบบ (Construction)
1.6 การปรับเปลี่ยน (Conversion)
1.7 บํารุงรักษา (Maintenance)

ภาพที่ 1 ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานระบบสารสนเทศวารสาร
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการดําเนินงานระบบวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

ภาพที่ 3 ความสัมพันธของขอมูล ER-Diagram
สวนที่ 2 การประเมินผลการใชระบบสารสนเทศจากผูเชี่ยวชาญและผูใชบริการ โดยผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ และสํารวจความพึงพอใจการผูใชบ ริการ นําผลการประเมิ นไปปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศใหตรงต อ
ความตองการ ผูวิจัยไดมีการทดสอบและประเมินระบบทั้งหมด 3 สวนคือ
2.1 ทดสอบระบบดวยวิธีการแบบ แบล็กบอกซ (Black Box Testing) เป นการทดสอบเพื่ อคนหา
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบในการใชงาน โดยผูพัฒนาระบบจะทําการทดสอบดวยตนเองและทําการปรับปรุงแกไขระบบใหดีขึ้น
2.2 ทําแบบสอบถามเพื่อประเมินหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ
และผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย สามารถทํางานไดอยางถูกตองและแมนยํา และตรงตอความตองการผูใชงาน
หรือไม จากนั้นนําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดมาสรุปผลเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขปญหา แลวนําแบบสอบถามแตละ
ขอมาหาคา การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เลือกเฉพาะขอที่มีคา IOC
ตั้งแตระดับ 0.66 ขึ้นไปทุกขอ
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2.3 ทํ าแบบสํารวจความพึง พอใจในการใชร ะบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การงานวิ จัย จากกลุ มตั วอยาง
ผูใชบริการและคณะกรรมการ บุคลากรใชระบบ จํานวน 35 ชุด จากนั้นนําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดมาสรุปผลเพื่อ
นํามาปรับปรุงใหตรงตอความตองการมากที่สุด ซึ่งในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจะใชแบบสํารวจความพึง
พอใจ ไดกําหนดเกณฑตามวิธีของไลเคอรท (Likert) โดยประกอบ ดวยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ สถิติเชิงบรรยาย การรวบรวมความพึงพอใจความคิดเห็น ผูที่เกี่ยวของระบบ
สารสนเทศเพื่ อการจั ด การงานวิ จัย ได แ ก ค าเฉลี่ ย (Mean) วั ด การกระจายของข อมู ล โดยใช ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยจะใหคะแนนในแตละหัวขอตามความเหมาะสม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการใหคะแนนของแบบสํารวจความพึงพอใจ
ระดับเกณฑการใหคะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
มากที่สุด
4.51 – 5.00
ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด
มาก
3.51 – 4.50
ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก
ปานกลาง
2.51 – 3.50
ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
นอย
1.51 – 2.50
ระบบมีประสิทธิภาพในระดับนอย
นอยที่สุด
1.00 – 1.50
ระบบมีประสิทธิภาพในระดับนอยที่สุด
4. ผลการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ไดพัฒนาระบบการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลนสําหรับวารสารพื้นถิ่น โขง
ชี มูล สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใชทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบงาน SDLC โดยมีผูใชงานบริการ
ทั้งหมด 4 กลุม ดังนี้
1. กองบรรณาธิการวารสาร
2. ผูทรงคุณวุฒิ
3. ผูเขียนบทความ
4. นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนที่สนใจสืบคนขอมูลงานวิชาการ
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ผูเขียนบทความ
กองบรรณาธิการ

ผูทรงคุณวุฒิ

หนาจอ
นักศึษา ประชาชน

ภาพที่ 3 หนาหลักเว็บไซตและตัวอยางการทํางานของระบบสารสนเทศฯ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผูเชี่ยวชาญ มีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดประเมินโดยแบงตามดาน
การทํางานไดทั้งหมด 4 ดานดังนี้
1. ดานความสามารถของระบบ
2. ดานการใชงานของระบบ
3. ดานการออกแบบระบบ
4. ดานความปลอดภัยของระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช
ระบบสารสนเทศ มีผูประเมินความพึงพอ คณะกรรมการวารสารและประชาชนบุคลคลทั่วไป จํานวน 35 คน
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ดานของระบบ
รายละเอียดรายการขอความคิดเห็น
1. ดานความสามารถของระบบ
2. ดานการใชงานของระบบ
3. ดานการออกแบบระบบ
4. ดานความปลอดภัยของระบบ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพอใจ
4.90
มากที่สุด
4.91
มากที่สุด
4.89
มากที่สุด
4.76
มากที่สุด
4.86 มากที่สุด
x

จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.86 และพิจารณาแลวขอที่มีคาสูงสุดคือดานการใชงานของระบบ โดยมีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.91
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล โดยกําหนดสิทธิในการใชการเขาใชระบบให
สามารถบริหารจัดการตรงตอความตองการและมีความปลอดภัยในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพัฒ นา
ระบบไดกําหนดสิทธิการใชระบบมีผูใชงานบริการทั้งหมด 4 กลุม 1) กองบรรณาธิการวารสาร 2) ผูทรงคุณวุ ฒิ 3) ผูเขีย น
บทความ 4) นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนที่สนใจสืบคนขอมูลงานวิชาการ ผูวิจัยไดพัฒนาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบงาน
(System Development Life Cycle :SDLC) เพื่อชวยในการบริหารจัดการขอมูลจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได
หลายประเภท และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซตที่มีการนําไปใชงานไดจริง มีการประเมิน
คุณภาพระบบสารสนเทศการจัดการวารสารออนไลนดวยผูเชี่ยวชาญ และมีผลการประเมินจากผูใชบริการในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.86 สามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวารสาร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
การจัดเก็บเอกสาร ติดตามประเมินและชวยในการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม
Management Information System for Task Assignment and Monitoring
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บทคัดยอ
การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางานแกเจาหนาที่ฝายปฏิบัติงาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด หรือ
ยูเออี การศึกษานี้ดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุโดยใชยูเอ็มแอลในการสรางแบบจําลอง
ระบบ ใชระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล โปรแกรมภาษาพีเอชพี ซึ่งผลการดําเนินงานพบวา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
มานั้นสามารถใชงานไดตามความตองการของผูใชงานและเกิดประโยชนกับองคกร อันไดแ กการมีฐานขอมูลของระบบการ
มอบหมายงานและการติดตาม ทําใหสามารถสืบคนไดอยางสะดวก สามารถนําระบบนี้ไปเชื่อมตอกับระบบอื่นในองคก รได
เชน ระบบประเมินผลงานของพนักงาน ระบบการจัดการโครงการ
คําสําคัญ: การจัดการมอบหมายงานและการติดตาม ยูเอ็มแอล เชิงวัตถุ
Abstract
The purpose of this independent study was to develop a management information system for task
assignment and monitoring to improve the potential working for the authorities operations department,
United Annals and Engineering Consultants Ltd. or UAE. This study used object-oriented approach for
analysis and design with UML (Unified Modeling Language). MYSQL was used for database management.
PHP and JavaScript were used to implement applications. From this study, it was found that this system
could respond to the needs of users and had more benefits such as having database of task assignment
and monitoring system that could be easily searched. This system could be integrating to the other systems
in the organization such as evaluating employee performance, project management system.
Keywords: task assignment and monitoring, UML, object-oriented
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1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ธุรกิจหลักของยูเออีคือการใหบริการดานหองปฏิบัติการวิเคราะห และอื่น ๆ อาทิ ใหบริการดานการเปนที่ปรึกษา
ดานสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในดานการศึกษาสํารวจและบริการดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ งานดานการมี
สวนรวมของประชาชนและงานพัฒนาระบบสารสนเทศ แตดวยระบบงานที่มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่มีความหลากหลาย
และมีพนักงานเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก เชน ฝายการตลาด ผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติ การ
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการภาคสนาม นักวิชาการสิ่งแวดลอม มีทั้งพนักงานภายในและภายนอกองคกรซึ่งอาจอยูตางสถานที่กัน
โดยเฉพาะพนั กงานภาคสนามที่ต องออกไปปฏิ บัติง านนอกสถานที่ ที่ ตองทํางานร วมกันทํ าใหกระบวนการทํ างานและการ
จัดการมีความซับซอนและเกิดปญหา โดยเฉพาะในดานการมอบหมายงานและการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ
การมอบหมายเนื่องจากบางครั้งตองออกไปปฏิบัติงานอยางตอเนื่องหลายวันและหลายโครงการในคราวเดียวกัน ที่ผานมานั้น
ในการติดตามความกาวหนาของโครงการใชการบันทึกลงบนกระดาษซึ่งยากแกการจัดการ และมีปญหาดานการติดตอสื่อสาร
ระหวางผู ปฏิ บั ติง านในโครงการ ซึ่ งจากลักษณะการทํ างานดั งกล าวพบว า มี ความลาช าในการดํ าเนิ นงาน ขอมู ล มีค วาม
คลาดเคลื่อน และใชเวลาปฏิบัติงานเกินกรอบเวลา (Schedule overrun) ที่ไดวางแผนเอาไว ทําใหเกิดคาใชจายที่มากขึ้น
(Cost Overrun) มีการทํางานที่ทับซอนกัน (Job overload) สงผลใหไมสามารถตอบสนองตอปญหาหรือความตองการได
อยางทันทวงที เกิดขอตําหนิจากลูกคาเนื่องจากกําหนดสงมอบตองถูกเลื่อนออกไป ทําใหเสียความเชื่อมั่นของลูกคาตอองคกร
จากปญหาดังกลาวจึงนํามาเปนวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการ
ติดตาม ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานในองคกร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้นและลดขอจํากัด
ดานเวลา สถานที่ และระยะทางในการทํางาน
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทําการศึกษาหลักการของทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและนํามาประยุกตใช
งานไดอยางเหมาะสม โดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept)
เปนแนวคิดในการพัฒนาซอฟตแวรที่ผูพัฒนาจะมองทุกสวนของซอฟตแวรเปนวัตถุ (Object) ซึ่งวัตถุนี้จะมีทั้ง
ที่สามารถมองเห็นไดเปนรู ปธรรมโดยที่ วัตถุแตละชนิด จะมีโครงสร างที่มีคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้น ๆ เรียกวาลักษณะ
ประจํ า (Attribute) และมี พ ฤติ กรรม (Behavior หรือ Method) ที่ เป นการแสดงการทํ างานของวั ตถุ นั้น ๆ ทํ าให วัต ถุ มี
คุณลักษณะประจําตัวและมีพฤติกรรมหรือการทํางานเฉพาะตัว แตวัตถุไมสามารถทํางานไดดวยตนเองจึงตองอาศัยวัตถุอื่นมา
กระตุนใหทํางานผานชองทางที่กําหนดไวดวยการสงสาร (Message)
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML)
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ยูเอ็มแอล (UML) ยอมาจาก Unified Modeling Language เปนกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต แวรที่มีชุด
เครื่องมือภาษาที่มีรูปภาพมาตรฐาน (Standard Visual Modeling Language) และเปนภาษาสากลที่ใชในการวิเคราะห
ออกแบบและพัฒนาระบบ ใชอธิบายแสดงรายละเอียดและนําเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จําลองการ
สราง และจัดการกับเอกสารตาง ๆ ในระบบการทํางานจริง
3. ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS)
DBMS คือซอฟตแวรที่ทําหนาที่ในการบริหารและจัดการฐานขอมูลในการสราง การเรียกใช หรือการปรับปรุง
ฐานขอมู ล เป นเสมื อนตั วกลางระหว างผู ใ ช งานกั บระบบฐานขอมู ล รวมถึง การบริ ห ารแหลง ข อมูล ที่ ถู ก เก็ บ รวบรวมไว ที่
ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอนของขอมูล รวมทั้งลดความขัดแยงของขอมูลที่
เกิ ด ขึ้ นภายในองค ก รด วย ซึ่ ง การเข าถึ ง ข อมู ล ในฐานข อมู ล นั้ นจํ าเป นต องมี ร ะบบการจั ด การฐานข อมู ล มาช ว ยเรี ย กว า
database management system (DBMS)
4. โปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application)
โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นใหสามารถเขาใชงานผานเว็บบราวเซอรได โดยอาศัยโปรโตคอล หรือ HTTP(s) agent
(พอรต 80 หรือ 443) คือโปรแกรมประยุกตที่จะเขาถึงดวยโปรแกรมอินเตอรเน็ตบราวเซอร ( Internet Browser) ซึ่งทําให
เหมาะสําหรับงานที่ตองการขอมูลแบบ Real Time ขอดีของโปรแกรมประยุกตเว็บ คือขอมูลตาง ๆ ที่อยูในระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถโตตอบกับผูใชบริการแบบทันทีทันใด (Real Time) ทําใหเกิดความคลองตัวและเปนที่
นิยมเนื่องจากความสามารถในการปรับ(ใหเปนปจจุบัน) (Update) และดูแลโดยไมตองแจกจาย และติดตั้งซอฟตแวรบนเครื่อง
ผูใช (Client Program)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การบริหารโครงการจําเปนที่จะตองมีการติดตามสถานะของงานที่ทีมงานหรือพนักงานภายใตโครงการที่รับผิดชอบ
วางานที่มอบหมายใหพนักงานแตละบุคคลนั้นดําเนินการไปถึงไหน สถานการณทํางานเปนอยางไร ใชเวลานานมากนอยแค
ไหน ติดขัดหรือติดปญหาดานไหนบาง เพื่อจะไดนําขอมูลมาวิ เคราะหและประเมินสถานการณของโครงงาน หรือกรณีเกิ ด
ปญหาในระหวางการดําเนินงานจะไดทางแกไขปญหาไดอยางทันทวงที สามารถนํามาประกอบการประเมินโครงการไดวาจะ
ปฏิ บั ติ ง านสํ าเร็ จตามแผนงานที่ ไ ด วางไว ห รื อไม ส ง ทั นตามเวลาที่ ไ ด ทํ าการตกลงกั บ ลู กค าไว ห รื อไม สามารถนํ าข อมู ล
ความกาวหนาของงานโครงการมารายงานผลตอผูบังคับบัญชาและลูกคาได (รัชนู งามพิง , 2556) งานวิจัยกรณีศึกษาบริษัท
รับเหมากอสรางแหงหนึ่งเมื่อดูขอมูลยอนหลังตั้งแต พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 พบวามีมูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกรณี
โครงการเสร็จลาชา 7,295,000 บาทคิดเปน 11.70 % ของมูลคางานรวมทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานโครงการที่
ผูรับผิดชอบโครงการวางแผนการดําเนินงานจากประสบการณแตเนื่องจากมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดจึงทําให
โครงการไมแลวเสร็จตามแผนที่ไดกําหนดไว (ภัทรภณ เจษฎาลักษณ, 2556)
การกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนดใหผูอื่นนําไปปฏิบัติ การ
มอบหมายงานทําใหผู บ ริห ารมี เวลามากขึ้ น โดยสามารถนําเวลาไปทํากิ จกรรมงานอื่น ๆ ในการการบริ ห ารได เช น การ
แกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคสิ่งใหม อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถในการทํางานซึ่งถือ
ไดวา เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอีกทางหนึ่ง และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปนหัวหนา
งานในอนาคต (จารุณี โพธาชัย, 2554) และดวยวิธีการมอบหมายงาน (delegation) ผูใตบังคับบัญชาจะไดรับการมอบหมาย
งานใหตองรับผิดชอบใหทํางานอยางใดอยางหนึ่งแทน ในการนี้อํานาจหนาที่ยอมจะตองมอบหมายตามกันไปดวยเสมอตาม
หลั กที่วา อํ านาจหน าที่ต องเท ากับ ความรับ ผิ ดชอบเสมอ อยางไรก็ ตามแม วาผู บั งคั บ บัญ ชาจะสามารถมอบหมายงานให
ผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบได แตไมสามารถที่จะปดความรับผิดชอบของตนตอผลของการปฏิบัติงานของผูใตบั งคับบัญชานั้น
ได (รุจิรา กวางวิเศษ, 2555)
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนให
เห็นถึง ผลของการปฏิบัติงานที่เปนตัวบง ชี้และประเมินผลสําเร็จของงาน ตลอดจนการมองเห็ นปญหาหรืออุ ปสรรคในการ
ดําเนินงาน ทําใหเกิ ดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานในแนวทางที่เหมาะสม (อภิ ชัย แนนอุ ดร, 2554) การ
ติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตาม
วัตถุป ระสงคนโยบายที่ กําหนดไว การติ ดตามและการควบคุมนั้ นเปนกิจกรรมที่เ กี่ยวเนื่องกั นมักจะใชค วบคูก ั นไมไ ดมีการ
แยกกันอยางอิสระ กลาวคือ เมื่อมีการติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ดังกลาวใหมุงไปสูทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกัน หนวยงานใดที่จะทําหนาที่ควบคุม ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้น
จะไมสามารถควบคุมอะไรได (นุชนาท สุพรรณอุดม, 2556)
ปจจุบันองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ มีความตองการที่จะสั่งงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน สะดวก และรวดเร็ว การสั่งงานในระบบเดิมที่ใชกันอยูในรูปแบบของกระดาษเอกสารคอนขางยุงยาก ทั้งการจัดการ
และการจัดเก็บ การติดตามผลการปฏิบัติงานทําไดยาก สิ้นเปลืองแรงงาน และเวลาเปนอยางมาก นอกจากนั้นในกรณีการ
สั่งงาน และการติดตามผลกระทําจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยูหางไกลกันยังคงเปนปญหาใหญ อันเนื่องมาจาก
ความยากลําบากของการเดินทาง และทุกวันนี้เปนที่ทราบกันดีแลววา เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการทํางาน
เปนอยางมาก ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อํานวยความสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว ใหกับผูใชเปนอยา งมาก (ชาลี
ประจั กษ วงศ , 2555) อี กทั้ ง ในสภาวะปจจุบั น การดํ าเนินการทางธุร กิจและกระบวนการในการบริห ารงานต าง ๆ มี
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการบริหารงานใหมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เพราะมีสวนสําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จสามารถแขงขันกับสภาวะในโลกปจจุบันได เปนการเพิ่มความไดเปรียบ
ทางธุ รกิ จ ซึ่ง ต องยอมรับ ว าการนํ าเอาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช งานนั้ นมี ส วนช วยให องคกรสามารถจั ด การและ
บริหารงานไดอยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว ชวยลดระยะเวลาในการใหบริการแกผูรับบริการได (ภัทรพล รสชา, 2556)
ความสําเร็จของงานโครงการนั้น มีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของดังไดกลาวไวแลวขางต น จากขอมูลที่ไดจาก 373 ผูจัดการ
โครงการในอุ ต สาหกรรมการป องกั นประเทศออสเตรเลี ยผลการวิ จัย ระบุ วาความฉลาดทางอารมณ (EI : Emotional
Intelligence) มีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของโครงการ ซึ่งมาจากความพึงพอใจในงานและความไววางใจ นอกจากนี้
ยังพบหลักฐานวาความพึงพอใจในงานและความไววางใจยังใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ
ความสําเร็จของโครงการโดยผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงควรตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจและความ
ไว วางใจในงานของผู จัดการโครงการซึ่ งจะชวยเพิ่ มความสําเร็ จของโครงการในสถานการณ โครงการที่ซับ ซอน (Azadeh
Rezvani et al., 2016) นอกจากนี้ยังเห็นวาเสนทางการพัฒนาตนเองของผูจัดการโครงการนั้นจะปูพื้นดวยประสบการณการ
เรียนรูทั้งแบบที่เปนเปนทางการและแบบที่ไมเปนทางการ ความรูเกี่ยวกับประสบการณการการบริหารจัดการโครงการนั้นจะ
ชวยใหผูจัดการโครงการมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง งานวิจัยของชื่อ "Development paths of project managers:
What and how do project managers learn from their experiences?" ใชวิธีการแบบหลายวิธีประกอบดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกและแบบสํารวจสั้น ๆ ในจํานวนผูจัด การโครงการ 31 ราย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาประสบการณการ
เรี ย นรู ส ว นใหญ เ กิ ด ขึ้ น โดยบั ง เอิ ญ ในงานและการสนั บ สนุ นการเรี ย นรู จ ากประสบการณ เ หล า นี้ (Chantal M.J.H.
Savelsbergh et al., 2016) สอดคล องกับวิจัย ลาสุดเกี่ย วกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณข องผู จัดการ
โครงการและความสําเร็จระดับ มืออาชีพ ของพวกเขา และผลกระทบของงานวิจัยนี้มีความสําคัญ ตอทั้งผูจัดการโครงการที่
ตองการปรับปรุงประสิทธิภาพและอัตราความสําเร็จและองคกรในนโยบายทรัพยากรบุคคลขององคกร การพิจารณาในเชิ ง
ทฤษฎีกล าวถึ ง ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากความฉลาดทางอารมณ ต อความสํ าเร็จของผู จัด การโครงการโดยการทบทวน
แนวความคิดและมิติของความฉลาดทางอารมณ ผลการวิจัยเชิงประจักษที่เปนตัวเลขและทฤษฎีการเปนผูนํา ขอควรพิจารณา
ทางทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การศึ กษาวิจัย แสดงให เ ห็นถึ ง ความสั ม พั นธ ร ะหวางความฉลาดทางอารมณ ข องผู จัด การโครงการกั บ
ความสําเร็จในวิชาชีพ การวิจัยดําเนินการกับกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนจาก 75 ผูจัดการโครงการซึ่งมาจากบริษัทฯ ชั้นนํากวา
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10 แหง ในเซอรเ บีย เครื่องมื อเก็บ ขอมู ลคื อแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ แบบพรรณนาตนเองและข อมู ลเกี่ย วกั บ
ตําแหนงของผูตอบในลําดับขั้นขององคกรและระดับการศึกษา การวิจัยเชิงประจักษแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธทางบวกที่
สูงมากระหวางความฉลาดทางอารมณและความสําเร็จในวิชาชีพและผลการวิจัยเหลานี้ควรมีความหมายหลายประการสําหรับ
การวางแผนของผูจัดการโครงการ ประการแรกผูจัดการโครงการควรตระหนักถึงแนวความคิดระดั บและวิธีการปรับปรุงมิติ
ความฉลาดทางอารมณที่แตกตางกัน นอกจากนี้ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรที่มุงเนนโครงการควรพิจารณาแนวคิด
เรื่องความฉลาดทางอารมณเมื่อมีการสรรหาบุคลากรในตําแหนงของผูจัดการโครงการ แตยังรวมถึงการตัดสินใจในโครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อชวยผูจัดการโครงการที่ดีใหมีความเปนเลิศยิ่งขึ้นจําเปนตองมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาสมรรถภาพทางอารมณ (Vladimir Obradovic et al., 2013)
3. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาคนควาอิสระนีไ้ ดทําการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในปจจุบันและ สํารวจความตองการของผูใชงานระบบ
โดยทําการรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยผูศึกษาเลือกใชเครื่องมือยูเอ็มแอล (UML) ซึ่งเปนภาษาที่ใช
อธิบายแบบจําลองตาง ๆ ที่มีสัญลักษณรูปภาพมาตรฐานสําหรับใชในการสรางแบบจําลองเชิงวัตถุเพื่อใชในการอธิบายและ
นําเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 กําหนดปญหา (Problem Definition)
จากการศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการทํางานของระบบในปจจุบัน พบปญหาหลายประการ ดังนี้
1. ป ญ หาการส ง ผ านข อมู ล งานจากฝ ายการตลาดถึ ง ฝ ายปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามที่ ส ง ผ านด วยเอกสารและ
แฟมขอมูลประเภทตาง ๆ ทําใหฝายปฏิบัติการตองทําการแยกขอมูลอีกครั้ง ทําใหมีการทํางานแบบซ้ําซอนและลาชา
2. ปญหาการติดตอสื่อสาร ซึ่งในระหวางการดําเนินงานมักมีปญหาดานการติดตอสื่อสารอยูเสมอเนื่องจากผู
สั่งงานและผูปฏิบัติงานอยูตางสะถานที่กัน ทําใหการติดตอสื่อสารมีปญหาอยางหลีกเลี่ยงไมไดทําใหขอมูลมีโอกาสเกิดความ
คลาดเคลื่อน
3. ปญหาการขาดการรายงานผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากปจจุบันยังไมมีระบบสารสนเทศมารองรับการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ทําใหผูปฏิบัติงานละเลยกระบวนการรายงานผล สงผลใหผูสั่งงานและผูจัดการโครงการไมสามารถ
ติดตามตรวจสอบได
4. ปญหาการจัด เก็ บข อมู ลที่ ไมมี รูป แบบที่ แน นอน ซึ่ง ที่ผานมายั งไมมี การบั นทึ กขอมูล การสั่ งงาน และการ
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานลงฐานขอมูล ทําใหไมสามารถทําการสืบคนได
3.2 วิเคราะหระบบ (System Analysis)
1. วิเคราะหระบบงานปจจุบัน
2. วิเ คราะหร ะบบงานใหม ซึ่ง ได ทําการรวบรวมข อมู ลจากการสํ ารวจความตองการของผู ใช งานระบบเพื่ อ
ประกอบการวิเคราะหระบบใหตรงตามความตองการและมีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ สามารถกําหนดขอบเขตการทํางาน
ของระบบได
3.3 ออกแบบระบบ (System Design)
1. ออกแบบโครงรางของระบบโดยใชภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) ซึ่งมี UML ที่
สําคัญคือดังนี้
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1.1 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram) เปนแผนภาพที่จําลองความสัมพันธของผูใชงานระบบกับยูสเคส
(Use Case) ของระบบและบงบอกถึงความสามารถของระบบรวมถึงหนาที่การทํางานของระบบที่ไดจากการวิเ คราะหและ
ออกแบบระบบ ดังภาพที่ 1
1.2 แผนภาพลําดับ (Sequence Diagram) เปนโครงสรางของแผนภูมิลําดับขอความ แผนภาพลําดับแสดง
การโตตอบของวัตถุ (Object) ที่จัดอยูในลําดับเวลาซึ่งแสดงใหเห็นถึงวัตถุและคลาส (Class) ที่เกี่ยวของกับสถานการณและ
ลําดับของขอความแลกเปลี่ยนระหวางวัตถุที่จําเปนในการดําเนินการทํางานของภาพจําลอง นอกจากนี้ยังเปนขั้นตอนในการ
บอกการทํางานของระบบได ดังภาพที่ 2
1.3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) เปนการแสดงกระแสการไหลของขั้นตอนการทํางานของแตละ
กิจกรรมสืบเนื่องกัน โดยสามารถบอกไดวาใครเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมไหน ดังภาพที่ 3
1.4 แผนภาพคลาสเปนแผนภาพที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางคลาส (Class) ตาง ๆ ซึ่งประกอบไปดวย
กลุมของคลาส (Class) และกลุมของความสัมพันธ (Relationship) โดยสัญลักษณที่ใชแบงเปน 3 สวน ประกอบไปดวย ชื่อของ
คลาส (Class) แอททริบิวท (Attribute) ที่ใชอธิบายคุณสมบัติและโอเปอเรชัน (Operation) ที่ใชอธิบายถึงพฤติกรรมของคลาส
(Class) วามีตัวปฏิบัติการอะไรบาง

ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram)

ภาพที่ 2 แผนภาพลําดับ(Sequence Diagram)
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ภาพที่ 3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

ภาพที่ 4 แผนภาพคลาส (Class)

2. ออกแบบฐานขอมูลและพจนานุกรมขอมูล (Data Base Design and Data Dictionary) โดยพจนานุกรม
ขอมูล นี้มีหน าที่อธิ บายถึ งรายละเอียดของโครงสรางแฟมขอมูลและสดมภของขอมู ลทั้งหมดทําใหผู ดูแลฐานขอมูลสามารถ
ตรวจสอบรูปแบบชนิดขอมูลตามที่กําหนดไวได นอกจากนี้ในรายละเอียดยังกําหนดประเภทของคียหลัก (Primary Key) และ
คียนอก (Foreign Key) ไวอีกดวย
3 . ออกแบบสวนตอประสาน (User Interface Design) โดยเนนการออกแบบหนาจอใชงานเพื่อใหผูใชงาน
ระบบเกิดความสะดวก ใชงานงาย และเห็นขอมูลไดครบถวนมากที่สุด
4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาทําใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม ตามความตองการของ
ผูใชงานระบบ เพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตัวอยางภาพที่ 5 และภาพที่ 8 และสามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานออกเปนสวน ๆ ดังตอไปนี้
1. สวนของหนาจอลงบันทึกเขา
2. สวนของการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ
3. สวนของการจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ
4. สวนของการนําเขาขอมูลโครงการ
5. สวนของการมอบหมายงาน
6. สวนของการจัดการงานที่ไดรับมอบหมาย
7. สวนของการอนุมัติผลการปฏิบัติงาน
8. สวนของการติดตามสถานะของงานโดยลูกคา
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ภาพที่ 5 ลงบันทึกเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม

ภาพที่ 6 บันทึกขอมูลโครงการ

ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดโครงการ

ภาพที่ 8 บันทึกรายละเอียดโครงการ
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5. สรุปผลการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติด ตาม ได พัฒนาขึ้นมาเพื่ออํ านวยความสะดวกและลด
ปญหาในการติดตอสื่อสารระหวางผูจัดการโครงการ ผูสั่งงาน ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของซึ่งอาจอยูตางสถานที่ตางเวลากัน
ชวยลดความผิ ด พลาดในการมอบหมายงาน ช วยเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการติด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านเนื่ องจากระบบนี้ ไ ด
พัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application) ทําใหไมมีขอจํากัดทางดานเวลา สถานที่ และระยะทาง
อีกทั้งยังมีระบบสงอีเมลแจงผูเกี่ยวของทราบพรอมรายละเอียดบางสวนของงานเมื่อมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น เชน มีการ
มอบหมายงาน มีการรับทราบงาน มีการแจงผลการปฏิบัติงาน หรือมีการอนุมัติผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นระบบจะทํา การสง
อีเมลเองโดยอัตโนมัติเมื่อทําการบันทึก นอกจากนี้ยังมีสว นของการติดตามความคืบหนาระหวางการดําเนินงานจากลูกคาและ
สวนอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปหนาที่การทํางานและความสามารถที่สําคัญของระบบดังกลาวได
6. ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตามผานสมารตโฟน (Smartphone)
บนโปรแกรมประยุกต (Application) ของระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (IOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android OS)
โดยใชระบบฐานขอมูลเดียวกันจะทําใหเกิดความสะดวกและมีความคลองตัวในการใชงานมากขึ้น
2. สามารถนํ าไปต อ ยอดใช กับ ระบบอื่ นในองค การได เช น ระบบประเมิ นผลงานของพนั กงาน ระบบบั นทึ ก
ตารางเวลาทํางานของพนักงาน ระบบบริหารงานโครงการ
7. กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาอิ ส ระฉบั บ นี้ สํ าเร็ จไดด วยความกรุ ณาของ ผู ชวยศาสตราจารย ศรี จิต ร รั ตนแก วกาญจน และผู ช วย
ศาสตราจารย ดร. สาธิษฐ นากกระแสร ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําขอคิดที่เปนประโยชนในการ
เขียนและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ สําหรับการศึกษาอิสระฉบับนี้ดวยดีตลอดมา ตลอดจนคณาจารยหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกทาน ที่ไดใหความรู และชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชนตอการศึกษา
อิสระ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ฝายบริหารบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ที่กรุณาใหใชบริษัทฯ
เปนกรณีศึกษาสําหรับทําการศึกษาอิสระนี้
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบคุณงามความดีใหแกบุคคลที่ไดกลาวไวทุกทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีตอการใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก เจาหนาที่
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ รวมจํานวนทั้งหมด 200 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุม
อยางงาย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก โปรแกรม movie maker , โปรแกรม Adobe
Illustrator CS5 , Adobe Photoshop และแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจในการใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์สามารถนําไปใชประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไดอยางครบถวนตามที่หนวยงานตองการและสามารถเชิญชวนทานผูชมมาเที่ยวชมเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ในวันหยุดพักผอนไดเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และนักทองเที่ยวที่เขา
มาเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 3 ขอ คือนักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไดดวยตนเองสื่อมัลติมีเดียมีรูปแบบที่สวยงามและข อมูลมี
ความเปนจริงและถูกตอง
คําสําคัญ: สือ่ มัลติมีเดีย เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
Abstract
This research aimed to 1) develop the multimedia tourism promotion of PasakJolasid Dam and
2) study the satisfaction with the use of multimedia tourism promotion PasakJolasid Dam. A sample group
was consisted of 200 staff and visitors to the PasakJolasid Damwere selected using the Random Random
Sampling technique.Tools used in the study includeMovie maker, Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop
and the user satisfaction questionnaire.
The research found that the development of multimedia for public relations of tourism PasakJolasid
Dam can be used to promote the tourism as fully as the agency needs and invite visitors to visit on the
holidays have increased. According to the study, the satisfaction of staff and visitors were received the
high satisfaction ratings for the overall attributes. When considering each item, it was found that the users
had the highest satisfaction level of 3 items, tourists had studied the history of the PasakJolasid Dam by
themselves, multimedia has a beautiful model and the information is factual and accurate.
Keywords: multimedia, PasakJolasid Dam
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2201

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

1. บทนํา
Tiewpakklang (2555 : 25) กลาววา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ตั้งอยู ณ บานหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เปนเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแมน้ําปาสักมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 13 ในจํานวน 25 ลุมน้ําของประเทศไทย เปน
พื้นที่ลุมน้ําประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะของลุมน้ําแคบเรียวยาว แหลงตนน้ําอยูจังหวัดเลย ลําน้ํามีความยาว
513 กิโลเมตร ไหลผานจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี และมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยประมาณ 2,400 ลานลูกบาศกเมตรตอป
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เปนชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช พระราชทานใหกับเขื่อนแหง นี้
สรางภายใตโครงการพัฒนาลุมแมน้ําปาสัก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2542 เปนเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เขื่ อนปาสั กชลสิ ทธิ์ มี ความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุ ด
36.50 เมตร จุ ดเดนที่นาสนใจภายในเขื่อน ไดแก จุด ชมวิวสัน เขื่อนพิ พิ ธภัณฑลุมน้ํ าปาสัก อุ โมงคปลา หอดูดาว ซึ่งแสดง
ความรูดานธรรมชาติ และวัฒนธรรม รานจําหนายของที่ระลึกของชาวบาน เชน ผลิตภัณฑ จากเมล็ดทานตะวัน น้ําผึ้ง ไขเค็ม
ดินสอพอง เปนตน
ปจจุ บันมี นักท องเที่ยวไดเ ขามาเที่ ยวชมในวันหยุด จะมี รถรางวิ่ งพาชมทั ศนีย ภาพบริเ วณ เขื่อนปาสักชลสิท ธิ์
โดยรอบตั้งแตเวลา 08:00 - 16:30 น. และมีมั คคุเทศก นอยบรรยายประวัติของเขื่อนป าสักชลสิ ทธิ์ รวมถึงแนะนําแหล ง
ทองเที่ยวบริเวณใกลเคียงใหกับนักทองเที่ยวโดยรถรางจะทําการออกทุกๆ 15 นาที รถรางจะพานักทองเที่ยวขามสันเขื่อนและ
จะมาหยุ ด ที่ ห น ารู ป ป น ของหลวงปู ใ หญ ป าสั ก หรื อพระนามว า (พระพุ ท ธรั ต น ม ณี ม หาบพิ ต รชลสิ ท ธิ์ ม งคลชั ย ) ซึ่ ง เป น
พระพุทธรูปที่มีขนาดหนาตักกวาง 9 เมตร สูง 14 เมตร สรางเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 แลวเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550
เป นพระพุ ท ธรู ป ที่ มี ค วามสง า สวยงามมาก มี ข นาดองค ใ หญ สี ข าวบริ สุ ท ธิ์ พ ระพั กตร ง ดงามเป ย มไปด วยความเมตตา
ประดิษฐานอยูริมเขื่อนทางทิศใตเยื้องมาฝงทางตะวันออกและเปนที่สักการบูชาของนักทองเที่ยวที่มาเที่ย วชมเขื่อนปาสักชล
สิทธิ์ และไดรับความเชื่อและความศรัทธาของนักทองเที่ยววาหลวงปูใหญปาสักนั้นเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่
รูจักของประชาชนทุกทานที่สามารถเดินทางเขาชมไดโดยใชบริการรถรางชมเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ปจจุบันเทคโนโลยีการประชาสัมพันธผาน internet มีมากมายที่จัดทําขึ้นในรูปแบบวีดีโอ วิดีโอเปนองคประกอบ
ของมัลติมีเดียที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความหรือรูปภาพ(ภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอื่นๆ อดิศักดิ์ ทิสานนท (2555, ออนไลน) กลาววา
การนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานประชาสัมพันธ “การประชาสัมพันธ” คือ การกระทําทั้งสิ้น ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่เกิดจากการ
วางแผนลวงหน าในการที่ จะสรางความเขาใจกั บ สาธารณชนที่ เกี่ ยวข องเพื่อกอใหเ กิดทั ศนคติที่ ดี น้ําฝน รุงอํ านวยทรัพ ย
(2558) กล าวว า ภาพพจน ที่ ดี อันจะนํ าไปสู สัม พั นธภาพที่ ดี ร ะหวางหน วยงานและสาธารณชนที่ เ กี่ ย วของ ก อให เ กิ ด การ
สนับสนุนและความรวมมือกันเปนอยางดี
จากแนวคิดการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและเพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดทํา
สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เพื่อเผยแพรลงอินเทอรเน็ตซึ่ง เปนการกระตุนและเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ และเปนการสงเสริมนโยบายของการทองเที่ยวของรัฐบาล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มตี อการใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
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3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่เขื่อนป าสักชลสิทธิ์ และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขื่อนปาสั ก
ชลสิทธิ์ รวมจํานวนทั้งหมด 200 คน
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ เจ าหน าที่ เ ขื่ อนป าสักชลสิ ท ธิ์ และนั กท องเที่ ยวที่ เข ามาเที่ ยวเขื่ อนป าสั ก
ชลสิทธิ์ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมจํานวนทั้งหมด 200 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบ
การสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ที่ใชในการตัดตอวีดีโอ ภาพ สี แสง
และเสียงในการจัดทําสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
2. โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ ใ ช ใ นการตกแต ง ภาพ ตั วอั กษร และถ า ยภาพกราฟ ก ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
3. แบบสอบถามเพื่ อเก็ บ รวบรวมข อมู ล ความต องการ และระดั บ ความพึ ง พอใจในการใช สื่ อมั ล ติ มี เ ดี ย
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
4. แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนจากผูเชี่ยวชาญ
3.4 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2. ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบานแกงเสือเตน
ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใชฮารดแวร ไดแก Computer Notebook แฟลชไดรฟ เครื่องพิมพ
Canon MP280 Series Printer และแผนซีดี สวนซอฟตแวรที่ใช ไดแก โปรแกรม Adobe Captivate 5.5 โปรแกรม Adobe
Photoshop CC โปรแกรม Flash CS4 โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5
3. สํ ารวจข อมู ล จากกลุ ม ตั วอย างด วยการใช แ บบสอบถาม เรื่ อง การใช สื่ อมั ล ติ มี เ ดี ย ประชาสั ม พั นธ การ
ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และผูที่เขามาใชบริการ
เพื่อเก็บรวบรวมความตองการ และระดับความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชล
สิท ธิ์ และปจจัย ที่ มีผ ลต อการใช สื่อมัล ติ มีเ ดีย ประชาสั มพั นธ การทองเที่ ยวเขื่อนป าสักชลสิ ทธิ์ และความคิด เห็ นของกลุ ม
ตัวอย างที่มี ตอการใชสื่ อมัลติ มีเดีย ประชาสัมพั นธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิท ธิ์ เพื่ อใชใ นการกําหนดประเด็นป ญหาใน
งานวิจัย
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ทําแบบสอบถาม เรื่อง การใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
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2. นํ าผลจากแบบสอบถามที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ข อมู ลทางสถิ ติ ด วยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป เพื่ อสรุ ป ข อมู ล ความ
ตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ การใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบาน
แกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3.6 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ การใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใชสถิติคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพที่ 1 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
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4. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนอง
บัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ผลการศึกษาพบว า
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สามารถนําไปใชประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปา
สักชลสิทธิ์ไดอยางครบถวนตามทีห่ นวยงานตองการ จากการศึกษาความพึงพอใจในการใชงานสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.81, S.D. = 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ นักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไดดวยตนเอง  = 4.76, S.D. =
2.74) มีรูปแบบที่สวยงาม (  = 4. 64, S.D. = 2.80) และขอมูลมีความเปนจริงและถูกตอง (  = 4.61, S.D. = 2.78) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ระดับความรูความเขาใจ
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงานสื่อ
160
40
0
0
0
4.81
มัลติมีเดีย
2. นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อน
180
20
0
0
0
4.76
ปาสักชลสิทธิ์ไดดวยตนเอง
3. มีรูปแบบที่สวยงาม
160
40
0
0
0
4.64
4. ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใชมีความ
140
40
20
0
0
4.61
เหมาะสม
5. นําไปใชเปนสื่อประชาสัมพันธได
120
60
20
0
0
4.52
6. ภาษาที่ใชเขาใจงาย และอธิบายเนื้อ
100
100
0
0
0
4.52
เรื่องไดชดั เจน
7. ขอมูลที่นําเสนอครบถวนตรงกับความ
100
60
40
0
0
4.49
ตองการ
8. เปนสื่อประชาสัมพันธที่ใชงานงาย
100
80
20
0
0
4.43
9. มีความสอดคลองตรงกับขอมูลเขื่อนปา
80
100
20
0
0
4.35
สักชลสิทธิ์
10. ขอมูลมีความเปนจริงและถูกตอง
80
80
40
0
0
4.21
เฉลี่ยรวม
0
0
4.53
122
62
16

S.D.
3.46
2.74
2.80
2.78
2.87
2.74
2.58
2.49
2.62
2.65
2.77

5. สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้ง นี้ พบวา การพัฒ นาสื่อมัลติ มีเ ดีย ประชาสั มพั นธ การท องเที่ ยวเขื่อนป าสั กชลสิ ทธิ์ สามารถนํ าไปใช
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไดอยางครบถวนตามที่หนวยงานตองการ จากการศึกษาความพึงพอใจในการ
ใชงานสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.81, S.D. = 3.46) เมื่อ
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พิจารณาเปนรายขอ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อนปาสักชล
สิทธิ์ไดดวยตนเอง (  = 4.76, S.D. = 2.74) มีรูปแบบที่สวยงาม (  = 4. 64, S.D. = 2.80) และขอมูลมีความเปนจริงและ
ถูกตอง (  = 4.61, S.D. = 2.78)
6. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับทฤษฏีที่ไดศึกษา คือ การชักจูงใจ การโนมนาวใจ (Theory
of persuasion) ที่กลาวไววา เปนทฤษฎีหนึ่งที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง นั้ น เหมื อ นกั นการกระตุ น บุ ค คลนั้ น เพื่ อให เ กิ ด การตอบสนองในสิ่ ง ที่ เ ราต อ งการให เ ป น และใน
กระบวนการสื่อสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนอง ซึ่งถือวาเปนตัวกลางที่สําคัญ มากในการ
สื่อสาร ซึ่งสื่อมัล ติมีเดียถื อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธที่ปจจุบั นกําลังไดรับความนิยมเป นอยางมาก และการพัฒนา
สื่อมัลติมเี ดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สามารถนําไปใชประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ไดอยางครบถวนตามทีห่ นวยงานตองการ และสามารถเชิญชวนทานผูชมมาเที่ยวชมเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ในวันหยุด พักผอน ได
เพิ่มมากขึ้น
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ในการทําสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ควรมีการเพิ่มเนื้อหาใหครบ ทวนและวิธี
ขั้นตอนการนวดเพื่อใหสื่อที่เขาใจไดงาย และเปนประโยชนใหมากกวานี้
7.2 ในการทําสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยว เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ควรพัฒ นาใหสื่อการเรียนรูมี ความ
สวยงามสีสัน หลากหลายในการเขาชม
7.3 การทําสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยว เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ตองมีขั้นตอนในการจัดระบบ การทํ างาน
ใหมี ระเบียบและมีประสิทธิภาพ และควรศึกษา เกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีในการนวดฝาเทาและวิธีการ สราง สื่อวีดีโอ การ
ออกแบบสื่อวีดีโอ และเรื่องที่ถายทอดใหกับผูที่ ศึกษา เพื่อใหการพัฒนาเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ
7.4 การทําสื่อมัลติมีเมียเดียประชาสัมพันธการ ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ครั้งนี้ พบวา มีอุปสรรคในระหวางการ
ถายทํา ไดแก สภาพของอากาศคอน รอน อุปกรณในการถายทํายังไมเพียงพอ ระยะเวลากระชั้นชิด
7.5 การทําสื่อมัลติมีเมียเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เราจะเดินทางไปถายทําโดยรถเมยสาย
วังมวง – ลพบุรี พบวา รถเมยมีเวลากําหนดใหรถออก และบางคันอาจมีควบวิน ซึ่งการเดินทางในครั้ง ใชระยะเวลาในการ
เดินทางคอนขางนานพอสมควร
8. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่เอื้อเฟอหองปฏิบัติการ และอุปกรณที่ใชใน
การทําการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในครั้งนี้
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ระบบแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมของการทํางานทอนําแสง
รวมกับหลอดแอลอีดปี รับความสวางได
Lighting System with Neural Network Using Light Pipe and Dimming LED
ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต* ธาราทิพย ศรีสัตตบุตร และมณฑล ฟกเอม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*
piyapong@psru.ac.th
บทคัดยอ
ระบบแสงสวางที่ใชภายในอาคารเปนสวนหนึ่งในการใชพลังงานไฟฟาเปนอยางมาก การใชพลังงานดานแสงสวาง
ภายในอาคารอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการใชแสงสวางจากธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวอาคารรวมกับแสงสวางจากหลอดไฟ
จากปญหาดังกลาวในบทความนี้ไดนําเสนอระบบควบคุมแสงสวางจากทอนําแสง (Light pipe) ที่นําแสงสวางจากภายนอกมา
ใชภายในอาคารรวมกับหลอดไฟแอลอีดีแบบปรับความสวางได ในเทคนิคที่นําเสนอไดมีการนําโครงขายประสาทเทียม (Neural
network) มาควบคุมการปรับความสวางอัตโนมัติ โดยระบบควบคุมแสงสวางที่นําเสนอนั้นจะปรับความสวางภายในหองทดสอบ
ใหมรี ะดับความสวาง 400 ลักซ จากผลการทดสอบแสงสวางพบวาเปนการใชพลังงานรวมดานแสงสวางอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: ทอนําแสง ระบบควบคุมแสงสวาง โครงขายประสาทเทียม
Abstract
A building's interior lighting system is a dominant consumer of electrical energy, high quality
energy efficient lighting system that utilizes both natural sources of light and electric sources. To overcome
this problem, we propose a new design technique, light pipe and dimming LEDs to design a lighting control.
In the proposed technique, the performance lighting controller is designed by Neural network (NN). The
performance of the designed system is kept the illumination level at 400 lux. The experimental results
verify that the proposed technique is a suitable technique.
Keywords: light pipe, lighting controller, neural network
1. บทนํา
การใชระบบแสงสวางในอาคาร สํานักงาน ใชหลอดไฟเปนแหลงกําเนิดแสงเพื่อเพิ่มความสวางใหมีความเหมาะสม
ตอการใชงาน ในหลายที่มีการเปดใชแสงสวางจากหลอดไฟทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาทิเชน หางสรรพสินคา โรงงาน
สํานักงาน หนวยงานสถานที่ราชการตางๆ เปนตน ทําใหมีคาใชจายดานพลังงานของสวนหนึ่งใชไปกับระบบแสงสวาง ถึงแมวา
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ภายนอกอาคารตางๆ เหล านั้นตั้ง อยูที่มีแ สงสวางจากธรรมชาติ เนื่ องจากประเทศไทยตั้งอยูใ นเขตพื้นที่ที่มี แสงอาทิตยต ก
กระทบคอนขางสูงมากเกือบทั้งป ทําใหมีการพัฒนาออกแบบหลังคาเปนวัสดุชนิดโปรงแสงสําหรับใหแสงจากภายนอกผาน
มายังภายในอาคารซึ่งก็เปนวิธีหนึ่งที่สามารถลดการใชงานหลอดไฟไดระดับหนึ่งแตคงยังมีขอจํากัดของตัวอาคารที่มีเพียงชั้น
เดียวและโครงสรางของหลังคาจะตองไมมีฝามาปดกั้นแสง หรือการใชอิฐใสกอผนังเพื่อใหแสงผานเขามาไดเฉพาะชวงที่ดวง
อาทิตยสองแสงตกกระทบผนัง ทําใหในชวงกลางวันมีความสวางแตกตางกันไปตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย
จากลักษณะของอุปกรณรับแสงที่กลาวมาขางตนลวนมีขอจํากัดในการใหแสงสวาง ทําใหมีการพัฒนาระบบแสงสวาง
ดวยการใชทอนําแสง (light pipe) จากดวงอาทิตยมายังภายในอาคาร โดยการใชทอแสงนี้สามารถใชกับตัวอาคารที่มีฝาหรือ
อาคารหลายชั้ นได ในการทํ างานของท อแสงอาศั ยหลั กการสะทอนของแสงโดยติด ตั้ง จุด รับ แสงในตําแหน งที่ สามารถรั บ
แสงอาทิตยไดทั้งวัน ซึ่งในสวนใหญติดตั้งที่หลังคาจากนั้นเดินทอนําแสงมายังตําแหนงที่ตองการใชแสงสวาง
โดยทั่วไปการใชทอนําแสงนั้นยังมีขอจํากัดในการใชงานคือ ความเขมของแสงจะแปรผันตรงกับความเขมของแสงที่
ตกกระทบจุดรับแสงทําใหแสงภายในตัวอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามความเขมแสงจากภายนอก ซึ่งในหนึ่งวันนั้นก็มี
ความเขมแสงธรรมชาติแตกตางกันไป และมีผลกระทบมากในฤดูฝนที่มีกอนเมฆเคลื่อนที่มาตัดผานดวงอาทิตย ดังนั้นแสงสวาง
ในตอนกลางวันของอาคารที่ติดตั้งชุดรับแสงมีแสงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งในอาคารที่ ตองการแสงสวางคงที่ อาทิเชน
สํานักงาน หองเรียน เปนตน ทําใหไมสามารถควบคุมความเขมแสงภายในหองได ทําใหภายในอาคารดังกลาวไมเหมาะสําหรับ
การใชทอนําแสงเพียงอยางเดียว และจะตองใชแสงสวางจากหลอดไฟชวยในการชดเชยแสงภายในตัวอาคาร
2. วัตถุประสงคในงานวิจัย
เพื่อพัฒนาทอนําแสงจากธรรมชาติ และสามารถชดเชยแสงสวางอัตโนมัติจากหลอดไฟดวยโครงขายประสาทเทียม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การนํ าแสงสว างมาใชง านภายในอาคาร โดยการใช ท อนํ าแสงจากภายนอกมายั ง ภายในอาคาร มี รู ป แบบการ
ออกแบบทอรับแสงที่มีทั้งแนวดิ่ง และแนวนอน โดยที่ลักษณะการรับแสงใชสวนรวมแสงที่เปนลักษณะกระจกโปรงใสที่รับแสง
สวางจากภายนอก นํ าแสงผานมายัง ทอนําแสงที่ มีลักษณะเปนพื้นผิวที่ส ะทอนไดดี (Xiaodong Zhang, 2002) และสวน
ดานลางของทอแสงเปนสวนกระจายแสงสวางในหองที่ตองการใชแสง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบทอนําแสง
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หลักการนําแสงสวางมาใชงานในอาคารโดยใชทอแสงโดยทั่วไปจะมีลักษณะโครงสรางดังแสดงภาพที่ 1 เปนทอนํา
แสงแนวดิ่ง ใชสําหรับโครงสรางของอาคารที่มีเพดาน นําแสงสวางจากภายนอกตกกระทบสวนรับแสงสะทอนผานทอลงมายัง
ภายในหอง สวนของขนาดของทอและความยาวของทอสงผลใหความสวางในหองแตกตางกันไป และนอกจากนั้นวัสดุที่เปน
สวนนําพาแสงนั้นก็มีผลตอการสะทอนแสงจากสวนรวมแสงมายังสวนกระจายแสงดานลาง โดยทั่วไปสวนนําพาแสงจะเปน
วัสดุมันเงาและสะทอนแสงไดดี
จากลักษณะโครงสรางของตัวอาคารที่เปนแบบชั้นเดียวมีเพดาน การใชงานทอนําแสงในแนวดิ่งจะทําการติดตั้งโดย
การเจาะหลังคาเพื่อติดตั้งสวนโดมจุดรวมแสงแลวตอมายังทอนําพาแสงเพื่อใชงานแลว ในอาคารที่มีหลายชั้นและตองการใช
ทอนําแสงสามารถประยุกตการใชงานทอนําแสงในแนวนอน (บริรักษ อินทรกุลไชย, 2553) ที่ใชสวนรวมแสง สวนสะทอนหรือ
พาแสง ติดตั้งในแนวนอน โดยคํานึงถึงจุดรวมแสงใหไดรับแสงจากภายนอกไดมากที่สุด นอกจากนั้นการออกแบบโครงสราง
ของตัวอาคารใหมีการเปดชองดานขางเพื่อรั บแสงเข ามารวมกับทอ นําแสง (ศิวดล อุปพงษ, 2556) ก็เปนแนวทางการใช
ประโยชนแสงสวางจากธรรมชาติใหมีประโยชนมากที่สุด
จากกการใชงานทอนําแสงที่กลาวมาขางตนลวนแตเปนสวนชวยลดการใชพลังงานสําหรับการแสงสวางภายในอาคาร
แตแสงสวางจากธรรมชาติมีความแปรปรวนในแตละชวงของวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝนที่มีความสวางแตกตางกันมากกวา
ฤดูอื่นๆ ดังนั้นการใชทอแสงรวมกับระบบสองสวางที่มีอยูแลวจึงจําเปนอยางยิ่ง (Sertaç Görgülü, 2013) ไดเสนอการใชการ
ใชงานทอนําแสงรวมกับระบบสองสวางที่ใชหลักการฟซซี่ (Fuzzy logic) ทําการควบคุมบัลลาสตอิเล็คทรอนิกสชนิดหรี่แสง
(Dimmable Electronic Ballast) ที่สามารถควบคุมความสวางของหลอดฟลูออเรสเซนตได โดยมีระดับความสวางเฉลี่ย
ประมาณ 350 ลักซ โดยมีคาความคลาดเคลื่อนระดับความสวาง ±10 ลักซ เปนแนวทางการใชงานรวมกันระหวางแสงสวาง
จากธรรมชาติและแสงสวางจากหลอดไฟเพื่อเปนการลดการใชพลังงานภายในตัวอาคารลงได
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดํ าเนิ นงานวิ จัยครั้ งนี้ ผูวิจัยได ทํ าการเก็ บข อมูล ความเข ม แสงในห องทดสอบ โดยมี การนํ าแสงสว างจาก
ภายนอกมาชวยในการสองสวางภายในหอง ดวยทอนําแสง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 33 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร
มีโครงสรางดังภาพที่ 1 ดวยหลักการสะทอน และหักเหของแสงมายังภายในหองเพื่อใหเหมาะสมตอการทํางานในสํานักงานที่
มีการเขียน การอาน ตองมีระดับความสวาง 400 ลักซ ขึ้นไปถึงประมาณ 800 ลักซ (มาตรฐานในการบริหารและการจั ดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย, 2549) โดยการจําลองหองทดสอบไดกําหนดใหหองมีขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร
สูง 2.4 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 และไดทําการติดตั้งทอนําแสงในตําแหนงดานขางของหองทดสอบ
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ภาพที่ 2 แสดงหองทดสอบแสง และภาพฉายดานบนหองทดสอบแสง
จากการเก็บ รวมรวมข อมู ล ผูวิจัยไดทํ าการบั นทึ กข อมู ลจากตั วตรวจวั ดความเข มแสง (Light sensor) ทั้ง สอง
ตําแหนง โดยทําการวัดคาระดับความสวางของหองทดสอบขณะที่ใชทอนําแสงเพียงอยางเดียว และไดทําการปรับ คาความ
สวางของหลอดแอลอีดี (LED) เพื่อชดเชยความเขมแสงภายในหองใหมีคาไมนอยกวา 400 ลักซ หลอดแอลอีดีในงานวิจัย ใน
การเลือกระบบสองสวางในงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกใชหลอดแอลอีดีที่ประหยัดพลังงานไฟฟาและงายตอการควบคุมความสวาง
ดวยการปรับสัญญาณมอดูเลชั่น ตามความกวางของพัลส (Pulse Width Modulation : PWM) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ
คาดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) ในการใชตัวตรวจจับความเขมแสงในหองใชชุดตัวตรวจจับ 2 ชุด ไดแก ชุดตัวตรวจจับความเขม
แสงสําหรับนํามาควบคุมระบบสองสวางภายในหอง (Light sensor for control) และชุดตรวจจับความเขมแสงภายในหอง
ทดสอบ (Light sensor) เพื่อวัดความสวางสําหรับการนําไปใชงาน กําหนดใหตําแหนงในการวัดสูงจากพื้น 70 เซนติเมตร ที่
เปนความสูงที่ใชปฏิบัติงานของโตะทํางานในสํานักงานทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2 จากการเก็บขอมูลจะไดชุดขอมูลของระดับ
ความเขมแสงจากทอนําแสงเพียงอยางเดียวและคา PWM ที่ทําใหคาความสวางในหองไมนอยกวา 400 ลักซ โดยเปนชุดขอมูล
สําหรับโครงขายประสาทเทียม (Neural network) ดังแสดงในภาพที่ 3 สําหรับการเรียนรูและจดจําของโครงประสาทเทียม
เพื่อควบคุม PWM ใหไดความสวางตามตองการ

ภาพที่ 3 แสดงโครงขายประสาทเทียมของระบบควบคุมแสงสวาง
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5. ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการนําแสงสวางมาใชงานภายในหองทดสอบ ไดทําการเปรียบเทียบแสงสวางภายในหองทดสอบ
ทั้งที่มีและไมมีระบบชดเชยแสงสวางดวยหลอดแอลอีดี โดยไดนําระบบควบคุมแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมมาทําการ
ทดสอบสมรถนะของระบบ ในงานวิจัยนี้เปรียบเทียบตรวจวัดความเขมแสงภายในหองทดสอบ โดยไดเลือกตัวอยางในการ
ทดสอบในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยไดแสดงความเขมแสงในหองทดสอบดังในตารางที่ 1
จากผลการทดลองพบวาทอนําแสงสามารถชวยนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชงานในหองที่ตองการ ในชวงเวลาที่มี
แสงอาทิตยตกกระทบอยางเต็มที่ เวลา 10.00 - 14.00 น. แสงสวางจากภายนอกเขามายังหองทดสอบอยางเพียงพอ สวน
ในชวงเชา 08.00 – 09.00 น. และชวงเวลาเย็น 15.00 – 17.00 น. นั้นอาจตองมีการชดเชยแสงสวางจากหลอดแอลอีดีใน
บางสวนเพื่อใหมีระดับความสวางไมนอยกวา 400 ลักซ เพื่อทดสอบสมรถนะในชวงฤดูฝน ผูวิจัยไดยกตัวอยางการทดลองใน
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่มีเมฆปกคลุมทําใหมีแสงธรรมชาติมาตกกระทบสวนรับแสงนอย ทําใหชวงเวลาตางๆเกือบทั้งวัน
ตองมีการชดเชยแสงสวางอยูตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับความสวางตามที่ตองการ
ตารางที่ 1 แสดงความเขมแสงภายในหองทดสอบ ณ วันที่ 2 เมษายน 2560
เวลา
ความเขมแสง
ความเขมแสงแสงรวมกับ
จากทอนําแสง (ลักซ)
ระบบชดเชยแสง (ลักซ)
8.00
138
402
9.00
195
404
10.00
412
412
11.00
497
497
12.00
550
550
13.00
474
474
14.00
781
781
15.00
320
409
16.00
212
404
17.00
87
408

คาดิวตี้ไซเคิลสําหรับควบคุม
หลอดแอลอีดี
81%
59%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
51%
95%
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ตารางที่ 2 แสดงความเขมแสงภายในหองทดสอบ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เวลา
ความเขมแสง
ความเขมแสงแสงรวมกับ
จากทอนําแสง (ลักซ)
ระบบชดเชยแสง (ลักซ)
8.00
125
406
9.00
230
397
10.00
339
405
11.00
450
450
12.00
447
447
13.00
321
411
14.00
302
407
15.00
341
409
16.00
192
416
17.00
66
404

คาดิวตี้ไซเคิลสําหรับควบคุม
หลอดแอลอีดี
70%
43%
24%
0%
0%
31%
37%
27%
60%
96%

6. สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนีไ้ ดนําแสงสวางจากภายนอกมาใชประโยชนในพื้นที่ที่ตองการดวยทอนําแสง พบวาระดับความสวางใน
หองทดสอบมีความสวางมากขึ้น จากการเก็บขอมูลดานแสงสวางที่เขามายังภายในทอนําแสงและคาดิวตี้ไซเคิล ที่เหมาะสม
เพื่อใหไดระดับความสวางตามตองการ เปนชุดขอมูลการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมสําหรับควบคุมระดับความสวางของ
หลอดแอลอีดี จากการทดสอบในชวงเดือนเมษายนที่แสงสวางในแตละชวงเวลาของวันมีแสงธรรมชาติมาตกกระทบสวนรวม
แสงของทอนําแสง จากชวงเวลาที่ทําการทดสอบ 08.00 - 17.00 น. ที่ทําการทดสอบ เวลา 08.00 - 9.00 น. แสงสวางในหอง
ทดสอบมีแสงมีความสวางประมาณ 100 - 200 ลักซ ตองมีการชดเชยแสงสวางดวยหลอดแอลอีดีที่ควบคุมดวยคาดิวตี้ไซเคิล
อยูในชวงประมาณ 60 – 80% ในชวงเวลา 10.00 - 14.00 น. เปนชวงที่แสงสวางตกกระทบมายังภายในทอแสงคอนขางมาก
ในบางชวงเวลาแสงสวางก็จะเพียงพอตอการใชงานภายในหอง ในบางชวงเวลาอาจตองชดเชยแสงเพียงเล็กนอยเพื่อใหระดับ
ความสว างมี ค าประมาณ 400 ลั กซ และชวงเวลาบายถึง เย็ นเวลา 15.00 - 17.00 น. เป นชวงเวลาที่ มุม ตกกระทบของ
แสงอาทิตยกับพื้นมากทําใหแสงสวางเขามายังภายในทอนอยทําใหตองชดเชยแสงสวางในมีคาเปนไปตามความตองการ และ
ในชวงฤดูฝนที่มีแสงสวางนอยระบบควบคุมแสงสวางก็ยังสามารถรักษาความสวางได
7. อภิปรายผลการวิจัย
ในการนําแสงสวางจากธรรมชาติที่มีอยูมาใชงานภายในสํานักงานหรือหองตางๆ ดวยทอแสงนั้นในประเทศไทยนั้นที่
มีแสงอาทิตยในแตละชวงเวลาในตลอดปคอนขางสูงนั้น เปนแนวทางที่ทําใหลดการใชพลังงานดานสองสวางภายในหองเปน
อยางมาก จากผลการวิจัยพบวาแสงสวางจากการใชทอนําแสงในชวงเวลาที่เขามาชวยในการสองสวางในแตละวัน และเมื่อ
ทํางานรวมกับหลอดไฟที่ปรับความสวางไดนั้น ควบคูกับการใชปญญาประดิษฐสําหรับเรียนรูระดับแสงสวางที่สงผานมายังทอ
นําแสงและมี การประมลผลเพื่ อปรั บระดับความสวางของระบบชดเชยแสงสวาง ทําใหไ ดความสวางที่สามารถใช งานด าน
สํานักงานไดอยางเหมาะสมในแตละชวงเวลาของวัน
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การสรางความรวมมือในการทํางานระหวางพยาบาลหลายรุนอายุในองคกรพยาบาล
Creating work collaboration among multigeneration nurses
in nursing organizations
ฉวีรัตน ชื่นชมกุล
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
papa_nut@yahoo.co.th
บทคัดยอ
ในองคกรพยาบาลประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพหลายรุนอายุ ทั้งกลุมเบบี้บูม กลุมเจนเนอเรชั่นเอกซ และกลุมเจนเนอเรชั่นวาย มีความแตกตางกันทั้งบุคลิกลักษณะ ความเชื่อ คานิยม และความคาดหวัง หากองคกรไมตอบสนองตอความคาดหวัง
และสรางแรงจูงใจแกบุคลากรอาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน ความแตกตางของเจนเนอเรชั่นทําใหเกิดความไมเขาใจ
ระหวางบุ คคล เกิด ความขัด แยงขึ้นเมื่ อรวมกันทํางานเป นทีม สิ่ง เหลานี้ลวนมีผลตอการคงอยู ในงานของบุ คลากรพยาบาล
สงผลตอดานอัต รากํ าลั งที่ป ระสบป ญหาขาดแคลนอัตรากําลัง พยาบาลเพิ่ มมากขึ้ น นํ ามาสูคุ ณภาพการดู แลผู ปวยที่ล ดลง
ผูบริหารทางการพยาบาลควรใหความสําคัญกับบุคลากรทางการพยาบาล บทความนี้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการสรางความรวมมือ
ระหวางผูปฏิบัติงานในองคกรพยาบาลที่มีหลายรุนอายุ ผูบริหารทางการพยาบาลตองใหความสําคัญในบทบาทของการมีภาวะ
ผูนํา การสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม และการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรพยาบาลเกิดความพึงพอใจ
ในงาน ความขัดแยงในการทํางานลดลง มีการทํางานเปนทีมรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ องคกรพยาบาลเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
คําสําคัญ: ความรวมมือ รุนอายุ พยาบาล
Abstract
Currently, the nursing organization made of an entirely multigenerational of nurses in the workforce,
Baby Boomers, Generation X and Generation Y. Nurses are different in individuality, beliefs, values and
expectation according to what period they were born. Dissatisfaction caused by the lack of response by
the Nurse Organization can cause a lack of expectations by nurses. Multigenerational of nurses working
together can create misunderstandings of each other mind set in the field, which can create conflicts
between each other. All of these have an effect on the nursing staff, resulting in the strength of the
nursing workforce. Eventually this will impact the quality of patient care. The Administrators of Nursing
should be concern about this and create a dialog, which will enable everybody on the nursing staff to
decrease conflicts and to improve patient care. This article will inform an opinion about ways to creating
work collaborative among multigenerational nurse. Administrators of Nursing need to express leadership,

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2217

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

motivation and teamwork among the workforce for potential development of current generation and
future nurse staffing to provide nursing staff satisfaction in the job, conflicts in the work decreased to
effective teamwork. Nursing organizations continue to strive to make development.
Keywords: collaboration, generation, nurses
1. บทนํา
มนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งตอองคกร เพราะเปนผูขับเคลื่อนใหองคกรเลื่อนไหลไปตามกระแสการพัฒนา
ดวยเหตุผลที่ทรัพยากรมนุษยในองคกรประกอบขึ้นมาจากหลายรุนอายุหรือเจนเนอเรชั่น (Generation) ทําใหแตละคนถูก
หลอหลอมตัวตน บุคลิกภาพ ความคิด ประสบการณผานคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ จนเกิดเปนโลกทรรศน ที่แตกตางกัน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรที่มีความหลากหลายเจนเนอเรชั่นจึงมีมุมมองตอการทํางานแตกตางกันตามเอกลักษณที่เปน
ลักษณะเฉพาะของเจนเนอเรชั่ น (Gursory et al., 2008) ซึ่ ง เป นสาเหตุ ใ หเ กิ ด ช องวางระหว างเจนเนอเรชั่ น (Inter
Generation Gap) มีแนวโนมการมองโลก รูปแบบการสื่อสาร และการแกไขปญหาจึงอาจแตกตางกันตามวัยจนอาจนํามาซึ่ง
ความขัดแยงระหวางบุคคล (Calhoun et al., 2005) เนื่องจากการรับรูและมุมมองของบุคลากรที่มีเจนเนอเรชั่นแตกตางกัน
เป นอุ ป สรรคต อการทํ างานเป นที ม ซึ่ ง เป นรู ป แบบการทํ างานที่ สํ าคั ญ ของพยาบาล และอาจส ง ผลต อคุ ณภาพการดู แ ล
ผูใ ชบริการดวย (Weingarten, R. M., 2009) ในหลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับความหลากหลายของเจนเนอเรชั่นใน
ที่ทํางาน โดยเนนการสรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน ใหพยาบาลเกิดความรวมมือในการทํางานเกิดการทํางานเปนทีม อันจะ
สงผลใหเกิดคุณภาพทางการพยาบาล เพื่อดึงดูดพยาบาลรุนใหมใหเขามาทํางานในองคกรและรักษากําลังคนทางการพยาบาล
ที่มีประสบการณในการทํางานใหคงอยูในองคการพยาบาล (Hart, S. M., 2006; Wolff et al., 2010; Shacklock et al.,
2012)
ปจจุบันองคกรพยาบาลในประเทศไทยมีกลุมเจนเนอเรชั่นที่อยูในวัยทํางาน ประกอบดวย 3 กลุม คือกลุมเบบี้บูม
กลุมเจนเนอเรชั่นเอกซ และกลุ มเจนเนอเรชั่นวาย ประเด็นปญ หาดานอัตรากําลัง ในประเทศไทยในขณะนี้อัตรากําลังของ
พยาบาลวิชาชีพอยูในภาวะขาดแคลน (อรุณรัตน คันธา, 2557) เมื่อประกอบกับประเด็นดานความแตกตางของบุคลากรแตละ
รุนอายุ ผูบริหารทางการพยาบาลจึงควรใหความสําคัญกับการบริหารบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความแตกตางของรุนอายุ
โดยผูบริหารควรมีภาวะผูนําที่มีความนาเชื่อถือ เขาในในความแตกตางของแตละรุนอายุและนํามาสูวิธีการบริหารบุคลากรที่มี
ลักษณะเฉพาะตามความสํ าคัญของแตละรุนอายุ สรางแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม และมีการพัฒนา
ศักยภาพตามลักษณะที่เปนจุดเดนของแตละรุนอายุ ซึ่งจะนํามาสูความรูสึกมีคุณคาแหงตนตอองคกร เกิดความพึงพอใจในงาน
และคงอยูในองคกร บทความนี้จึงเสนอมุมมองเกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานในองคกรพยาบาลที่มีหลาย
รุนอายุ เพื่อใหผูบริหารทางการพยาบาลนําไปใชในการบริหารบุคลากรทางการพยาบาล
2. ปญหาดานบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
ประเทศไทยมี ค วามต องการการบริ การทางด านสุ ขภาพมากขึ้ น ด วยป จจั ย หลายอย าง เริ่ ม จากการประกาศใช
พระราชบัญญัติห ลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2545 รัฐบาลตองจัด ระบบบริการสุ ขภาพที่ทั่วถึง มี การขยายสถาน
บริ การสาธารณสุ ข ไปในท องที่ ต างๆ ทํ าให ประชาชนเข าใช บ ริ การสาธารณสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น ความก าวหน าทางวิ ทยาการและ
เทคโนโลยีทางการแพทย ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น เกิดเปนสังคมสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนความ
เจ็บปวยที่รุนแรงและซับซอน ความเจ็บปวยที่เรื้อรังมากขึ้น และโรคอุบัติใหม ทําใหมีความตองการการดู แลทางดานสุขภาพ
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อยางตอเนื่อง เกิดความตองการพยาบาลวิชาชีพเปนอยางมาก ประกอบกับประเทศมีนโยบายสงเสริมการสงออกการบริการ
สุขภาพที่มุงเนนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยในภูมิภาคอาเซียน หรือ Medical Hub (อรุณรัตน คันธา, 2557) ทํา
ใหโรงพยาบาลทั้งรั ฐและเอกชนมีการขยายบริการและพัฒ นาศูนยการแพทย ใ หเปนเลิศ (excellent center) โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนมีการขยายการบริการที่รวดเร็วมาก เพื่อดึงดูดให ผูใชบริการชาวตางชาติใหเขามาใชบริการ ทําใหภาคเอกชนมี
ความตองการอัตรากําลังทางการพยาบาลจํานวนมาก เกิดการไหลของพยาบาลวิชาชีพเขาสูภ าคเอกชนมากขึ้น จากการที่
เอกชนมีคาตอบแทนที่สูงกวาภาครัฐเปนอยางมาก (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 2555) ในขณะที่ภาครัฐมีขอจํากัด
ของตําแหนงในการจางงานและไมสามารถรักษากําลังคนทางการพยาบาลไวในระบบสุขภาพได (อรุณรั ตน คันธา, 2557)
เนื่ องจากกระทรวงสาธารณสุข ไมมี ตําแหนง รองรับ พยาบาลวิ ชาชี พบรรจุเ ป นข าราชการที่เ พีย งพอกับ จํานวนที่กระทรวง
สาธารณสุ ข ต องการพยาบาลทํ าให พ ยาบาลจบใหม ที่ เ ข าทํ างานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป นลู กจ างชั่ วคราว ซึ่ ง มี
คาตอบแทนที่ต่ํากวาพยาบาลบรรจุราชการใหม สวนโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดออกนอก
ระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ.2542 เปนตนมา ทําใหพยาบาลบรรจุใหมในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
เปน “พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการที่ตางจากขาราชการ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี ,
2555) มีสวัสดิการเปนแบบประกันสังคม ทําใหพยาบาลรูสึกวางานที่ทําไมมั่นคง ทําใหขาดสิทธิสวัสดิการแกครอบครัว เชน
คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร เปนตน เปนเหตุใหตองสูญเสียพยาบาลวิชาชีพออกจากระบบสุขภาพ
จากการขาดแคลนพยาบาลวิ ชาชี พ ทําใหมี ผ ลต อพยาบาลที่ยั ง คงอยูใ นวิช าชี พ ที่ต องมี ภ าระงานที่ ห นั กขึ้ น เกิ ด
ความเครียดจากการทํางาน ขาดสมดุลของชีวิตสวนตัว และยังสงผลกระทบตอผูปวย เชน การดูแลที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
เสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงพยาบาล สงผลใหผูปวยตองรับรักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลาที่นานขึ้น อีกทั้งยังสงผลตอองคกร
ทําใหโรงพยาบาลตองจายคาลวงเวลาในหอผูปวยตางๆที่ขาดแคลนบุคลากรพยาบาล หรือบางโรงพยาบาลตองลดบริการบาง
ประเภทลง ปดหอผูปวยและลดการรับผูปวยที่ไมจําเปนลง ไมสามารถเปดหอผูปวยเพื่อรับผูปวยเฉพาะทางที่เพิ่มได แมจะมี
แพทย และอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน แตขาดพยาบาลที่ดูแลผูปวยอยางใกลชิด (อรุณรัตน คันธา, 2557)
หากพิจารณาสาเหตุของการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพแลว ผูบริหารทางการพยาบาลอาจมองวาบางสาเหตุเป น
ปญหานโยบายระดับประเทศ ซึ่งยากที่จะแกไ ขได แตหากมองวาเปนปญหาที่มีความทาทายสําหรั บผูบริห ารที่อ าจตองหา
กลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานของตนวาจะทําให พยาบาลวิชาชีพในหนวยงานที่มีหลายรุนอายุที่มีความ
แตกตางกันใหเกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงานเกิดการทํางานเปนทีมที่ดี และรักษากําลังคนให คงอยูในหนวยงาน หาก
ผูบริหารทางการพยาบาลได ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คานิยมของแตละรุนอายุ และแนวทางในการสรางความรวมมือใน
ปฏิบัติงานของพยาบาลที่มีหลายรุนอายุ อาจสามารถนําไปบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานตอไปได
3. กลุมรุนอายุของพยาบาลวิชาชีพในองคกรพยาบาล
“รุนอายุ” หรือ “เจนเนอเรชั่น” (Generation) หรือ “โคฮอรท” (Cohort) หมายถึง กลุมคนในสังคมที่เกิดใน
ชวงเวลาใกลเคียงกัน ไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน และมีประสบการณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
รวมกัน มีผลทําใหมีความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม และโลกทัศนที่เกี่ยวของกับชีวิตครอบครัว บทบาท
ชาย-หญิง สถาบันการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต และมุมมองในอนาคตแบบเดียวกัน (วรชัย ทองไทย, 2552)
แมจะไมมีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตนหรือการสิ้นสุดที่แนนอนของการกําหนดรุนอายุ สวนมากจะกําหนดระยะเวลาแตละรุน
อายุ 15-20 ป ปจจุบันในรุนอายุที่ทํางานในวิชาชีพพยาบาล ประกอบดวย 3 รุนอายุ (Stanley, D., 2010) ดังนี้
3.1 กลุมเบบี้บูม เปนรุนอายุที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2489-2507 (ค.ศ. 1946-1964) เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2
พอแม มองว าเด็ กรุนนี้ เปนผลผลิ ตอันภาคภูมิ ใจภายหลั งสงคราม กลุม นี้เติบ โตในชวงที่ผูคนในสั งคมมี ความมั่นคงในงาน มี
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การศึกษาดี มีความมั่งคั่งหลังสงคราม จึงเปนกลุมที่มองโลกในแงดี คุณลักษณะเดนที่สําคัญของกลุมเบบี้บูมคือ การทํางานเปน
หัวใจสําคัญสําหรับชีวิต และใหคานิยมหลักกับการมีจริยธรรมในการทํางาน
3.2 กลุมเจนเนอเรชั่น เอกซ (Generations X) เปนรุนอายุที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2508-2523 (ค.ศ.1965-1980)
เปนชวงระยะเวลาที่มีการเปลี่ ยนแปลงทางเศรฐกิ จและสัง คมอยางรวดเร็ ว ซึ่งส งผลตอการศึกษาและการพั ฒนา คนรุนนี้
เติบโตขึ้นในสังคมที่มีอัตราการหยารางสูง เริ่มมีการใชเทคโนยีและการสื่อสาร ทําใหกลุมนี้ใหความสําคัญกับเรื่องสวนตัว รัก
อิสระ มีคานิยมหลักเกี่ยวกับความสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว มองวาการทํางานเปนสิ่งที่ตองทําเพื่อยังชีพ มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
3.3 กลุมเจนเนอเรชั่นวาย (Generations Y) หรื อ เรี ย กว า Millennial, Echo Boomer, Trophy
Generation, Net Generation, Generation Text, Generation Me, Generation We เปนกลุมรุนอายุที่เกิดระหวางป
พ.ศ. 2524-2542 (ค.ศ. 1981-1999) เติบโตในโลกที่ขอมูลทั้งโลกสัมผัสไดดวยปลายนิ้ว ใชโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต และ
วิดีโอเกม คนกลุมนี้ชอบและมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีม คานิยมหลัก คือ มองโลกในแงดี มีใจ
ชวยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตน สามารถทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน
ในแต ละรุนอายุ จะมีค วามสนใจ ความเชื่ อ ทั ศนคติ ความคิด เห็น คานิ ยม ที่ แตกตางกั น ทํ าใหพ ยาบาลที่ทํ างาน
รวมกันมีทัศนคติ ความเชื่ อ พฤติกรรมการทํ างานและความคาดหวัง แตกต างกัน (Hendricks et al., 2012) ซึ่งผู บริหาร
ทางการพยาบาลจําเปนตองศึกษาความแตกตางนี้ และนํามาสูการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล เพื่อใหพยาบาลใน
หนวยงานมีความรวมมือในการทํางาน เกิดการทํางานรวมกันเปนทีม มีความเขาใจความแตกตางของแตละบุคคล ไมเกิดความ
ขัดแยงในการทํางาน บุคคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีความรู และทักษะในการทํางานดวยความสามารถที่เต็มศักยภาพ เกิด
ผลลัพธทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงมีความพึงพอใจในการทํางาน เกิดการคงอยูในองคกร
4. การสรางความรวมมือในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพหลายรุนอายุในองคกรพยาบาล
พยาบาลในองคกรที่มีความหลากหลายของแตละรุนอายุทําใหมีมุมมองตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือความคาดหวังใน
ชีวิตและการทํางานของแตละคนแตกตางกั นออกไป ผูบ ริหารทางการพยาบาลควรมีการสร างความรวมในการทํางานของ
พยาบาลหลายรุนอายุในองคกรพยาบาล ดังนี้
4.1 การมีภาวะผูนํา ภาวะผูนําของผูบริหารทางการพยาบาลเปนสิ่งสําคัญตอการขับเคลื่อนการทํางานรวมกันของ
พยาบาลวิชาชีพใหบรรลุเปาหมายขององคกร และสงผลตอการคงอยูในงานของพยาบาล (Force, M. V., 2005) ผูบริหารควร
แสดงตนใหมีความนาเชื่อถือ มีการบริหารงานอยางมืออาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติทางคลินิค แสดงบทบาทของการ
เปนสวนหนึ่งของทีม มีความยุติธรรม เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขาถึง และสนับสนุนหรือใหโอกาสในการทํางานแกบุคลากร
อยางเทาเทียมกัน มีความเขาใจในคุณลักษณะเฉพาะและความแตกตางของแตละรุนอายุ คนหาจุดเดนที่สําคัญของแตละรุน
อายุ เพื่อนํามาปรั บปรุ งความพึ งพอใจในการทํางานใหเ พิ่มขึ้ น และอํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุ คลากร แม วาใน
องคกรจะมีพยาบาลหลายรุนอายุที่มีความตองการการบริหารหนวยงานของผูบริหารและลักษณะภาวะผูนําที่แตกตางกัน แต
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองมีความเทาเทียมกัน ผู บริหารจะตองมีวิธีการบริหารบุคคลากรที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ความสําคัญของแตละเจนเนอเรชั่น (Nelsey et al., 2012) สรางความมั่นใจเกี่ยวกับงานใหเกิดขึ้นกับพยาบาลทุกระดับ มีการ
จัดสรรและมอบหมายงานอยางเหมาะสม (Duffield et al., 2008) โดยคํานึงถึงกรอบเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
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ความสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว (Hendricks et al., 2012; Nelsey et al., 2012,) รวมถึงความชํานาญของ
ผูปฏิบัติงาน (Nelsey et al., 2012)
4.2 การสร างแรงจู งใจในการทํ างานให สอดคล องกับ ความคาดหวั งและความตองของแตล ะรุ นอายุ ที่มี ความ
คาดหวั งที่ แตกตางกัน ผู บ ริห ารจะต องมี ความเข าใจความต องการของพยาบาลแตล ะรุนอายุ สร างความเชื่ อมั่ นเกี่ ยวกั บ
ความกาวหนาในงาน มีการเตรียมความพรอมสําหรับผูที่จะเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อสนองความตองการที่สําคัญและจําเปน
แกบุคลากร เชน ในกลุมเจนเนอเรชั่นวาย เปนกลุมที่ตองการประสบความสําเร็จและความกาวหนาในงานโดยเร็ว หากองคกร
ไม ต อบสนองความต องการ หรื องานไม มี ความทาทายต อความสํ าเร็ จ กลุ ม นี้มี แ นวโน ม ที่ จะลาออกจากงานในอั ตราที่ สู ง
(Clausing et at., 2003) ผูบริหารตองใหผลตอบแทนอยางรวดเร็ว วางแผนความกาวหนาในวิชาชีพอยางชัดเจนเหมาะสม
(ปวรมนต ทัศนอนันชัย และกัญญดา ประจุศิลป, 2557) ขณะที่กลุมเบบี้บูมมีความจงรักภักดีตอองคกรที่สูง ทุมเทกับงานเพื่อ
ผลประโยชนขององคกร และตองการเปนที่ยอมรับจากองคกร เมื่อตนไดใชความพยายามในการทํางานและสรางผลงานใหกับ
องคกร สวนเจนเนอเรชั่นเอกซใหความสําคัญกับการเปนผูนําในการทํางาน ตองการการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนา
จากองคกร ชอบงานที่มีความท าทายและการใชความคิดสรางสรรค แตจะรูสึกตอตานหากไดรับตําแหนงงานที่ตองบริหาร
จัดการระดับตน ดังนั้นผูบริหารควรมีการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับพยาบาลแต ละรุนอายุ มีความโปรงใสและยุติธรรม
(Nelsey et al., 2012)
4.3 การทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีมเปนกระบวนการทํางานรวมกันของกลุมที่มีกระบวนการทํางานที่ซับซอน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผลจากการทํางานเปนการบูรณาการหรือสังเคราะหความรูและทักษะจากสมาชิกภายในทีม
(Sargeant et al., 2008) ในการปฏิบัติการพยาบาลสวนใหญจะมีการทํางานเปนทีมที่มุงเนนความปลอดภัยของผูปวยเป น
ผลลัพธที่สําคัญทางการพยาบาล หากมีปญหาจากการทํางานภายในทีม จะทําใหขาดความสามัคคี ประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง เกิดความขัดแยงในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานลดลง ซึ่งมีสวนทําใหพยาบาลลาออกจากงาน และเกิด การ
ขาดแคลนอัตรากําลังทางการพยาบาล (Carver et al., 2008; Duffield et al., 2008) ผูบริหารจะตองหลอมรวมพยาบาลที่มี
ความแตกตางแตละเจนเนอเรชั่นใหเกิดความรูสึกวาทุกคนเปนสวนสําคัญของทีม สรางวัฒนธรรมของการเคารพและใหเกียรติ
ในความแตกตางของแตละบุคคล สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวางกันในเชิงบวกและมีความยืดหยุน และอํานวยความสะดวกใน
การจัดทําขอตกลงรวมกันในการทํางาน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในทีม (Chadwick, M., 2010, Nelsey et al., 2012)
ลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน สงผลใหพยาบาลวิชาชีพเกิดการคงอยูในงาน (Hart, S. M., 2006)
4.3.1 การสื่อสารเปนเปนปจจัยพื้นฐานและเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงานของทีมพยาบาล ในสถานการณ
การทํางานของพยาบาลปจจุบันพบวาพยาบาลจบใหมมีความกลาในการแสดงความคิดเห็นของตนเองและการแสดงตนเปน
ตัวแทนของทีมซึ่งสิ่งเหลานี้ไดถูกหลอหลอมในขณะที่เปนนักศึกษาพยาบาล ซึ่งตางจากพยาบาลรุนอาวุโสที่คุนเคยกับการเปน
ผูที่ รั บฟ ง และการแสดงออกซึ่ง ความเคารพผู อื่นโดยจะแสดงความคิ ดเห็ นเมื่ อผูอื่นได เ ปด โอกาสให แ ลวเทา นั้ นดั ง นั้นเมื่ อ
พยาบาลจบใหมเขาสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพจึงทําใหพยาบาลรุนพี่มองวาการแสดงความคิดเห็นเชนนั้นไมสุภาพไมเคารพผูอื่น
จึงเปนสาเหตุให เกิด ความไม เขาใจระหว างกั นขึ้น (Hendricks et. al., 2012) ดั งนั้นผูบริ หารจึงควรเปนแบบอยางและ
เสริม สรางให พยาบาลแตล ะรุนอายุไ ดเข าใจในความแตกตางของบุ คคลแตล ะรุนอายุ มีการแสดงออกซึ่ง ความเชื่ อ ถือความ
เคารพ เอาใจใสซึ่งกันและกัน เพื่อจะนํามาสูการสื่อสารในทีมพยาบาลในเชิงบวกและมีประสิทธิภาพ (Huber, D., 2010)
นอกจากนี้ผูบริหารตองมีการสื่อสารเพื่อปรึกษาหรือคนหาขอเสนอแนะในดานตางๆจากพยาบาลวิชาชีพในแตละรุนอายุกอน
ตั ด สิ นใจในประเด็ นที่ เ กี่ ย วข องกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จะทํ าให พ ยาบาลวิ ช าชี พ มี ค วามรู สึ ก ว าตนเป นส วนสํ า คั ญ ของที ม
(Phillips, M., 2016)
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พยาบาลแตละรุนอายุจะมีรูปแบบการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารที่แตกตางกัน เชน กลุมเจน
เนอเรชั่นเอกซถือวาการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารเปนเรื่องธรรมชาติ มีบุคลิกที่ไมตองการติดตอสื่อสารเปนการสวนตัว เบื่อ
การประชุมที่ใชระยะเวลายาวนาน (Hendricks et al., 2012) กลุมเจนเนอเรชั่นวายเติบโตมาพรอมกับการสื่อสารโดยการใช
โทรศัพทมือถือ การใชสังคมออนไลนที่มีการพูดคุยกันเปนกลุม ไมตองพูดคุยตอหนา โตตอบแบบทันที ชอบการเปนสวนหนึ่ง
ของทีมและการมีสวนรวมที่ใหตนเองไดมีโอกาสในการสื่อสารในการประชุม ชอบการใหขอมูลยอนกลับอยางตรงไปตรงมาและ
ทันที ดังนั้นผูบริหารควรปรับรูปแบบการสื่อสารที่มีความยืดหยุน สั้น และกระชับ มีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน ปรับ
วาระการประชุมใหสั้นและกระชับ ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออินทราเน็ตในการสื่อสารภายในองคกร และหากพิจารณา
จากคุณลักษณะและคานิยมตองานของแตละรุนอายุ พบวา ทุกรุนอายุจะใหความสําคัญกับความสําเร็จและความกาวหนาในงาน
กลุมเบบี้บูมจะมีความอดทนสูงตอการไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร ชอบการสื่อสารแบบเปดกวาง ตรงไปตรงมา พูดคุยกั น
แบบเผชิญหนากัน (Duchscher et al., 2004) กลุมเจนเนอเรชั่นเอกซใหความสําคัญกับการไดรับความสนใจจากผูบริหาร
กลุมเจนเนอเรชั่นวายตองการการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานแบบทันที (Nelsey et al., 2012) ดังนั้นการที่จะให
บุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายขององคกร ผูบริหารควรใหขอมูล
ยอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลและการเปดโอกาสในการพัฒนาตนเองเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญ
4.3.2 การสรางวัฒนธรรมการใหความเคารพในความแตกตางของแตละบุคคล พยาบาลจะใหความสําคัญ
ตอการแสดงความเคารพตอความแตกต างของแตล ะบุ คคล เพื่ อต องการที่ จะให ตนได รับ การยอมรับ จากผู อื่นในที่ท ํ างาน
(Phillips, M., 2016) การทํางานรวมกันที่มีความหลากหลายรุนอายุมักจะเกิดความขัดแยงเกิดขึ้น จากการที่พยาบาลไดนํา
คานิยมของตนเองไปใชเปนมุมมองในกลุมเจนเนอเรชั่นอื่นที่ตางจากตนเอง ทําใหเกิดความคิดเห็นที่ขัดแยงกันขึ้น เชน กลุม
เบบี้มูมมีคาดหวังเกี่ยวกับการไดรับการเคารพจากพยาบาลรุนนอง แตในขณะที่พยาบาลเจนเนอเรชั่นวายมีความตองการความ
เทาเทียมกันจากเพื่อนรวมงานแมวาตนจะมีประสบการณนอยกวาพยาบาลรุนพี่ก็ตาม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะนํามาสูการไม
พึงพอใจในงานและการลาออกจากหนวยงาน มีผลกระทบดานลบตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย (Frandsen,
2009, Peck et al., 2011)
พยาบาลกลุ มเจนเนอเรชั่ นเอ กซ และกลุม เจนเนอเรชั่นวายให การยอมรับ กับ การเป นผูนําของกลุม เบบี้ บูม ที่
สามารถนําทีมใหประสบความสําเร็จได แตสองกลุมนี้ตองการความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตั ว ไมยอมรับ
การทํางานลวงเวลา หรือการเปลี่ยนแปลงของกําหนดการตางๆเพื่อรองรับความตองการของหนวยงาน ขณะที่กลุมเบบี้บูมจะ
ทุมเทเวลาใหกับงาน ทําใหพยาบาลรุนนองมองวาเหมือนคนบางาน (Workaholic) สวนพยาบาลเบบี้บูมจะมองวากลุนเจนเนอ
เรชั่นเอกซเปนคนขี้เกียจ และมองวาพยาบาลเจนเนอรเรชั่นวายเปนคนไมจงรักภักดีตอองคกร (Stanley, D., 2010) จะรูสึกไม
พึงพอใจหากกลุมเจนเนอเรชั่นเอ็กและเจนเนอเรชั่นวายคิด วาตนไมส ามารถใชเ ทคโนโลยี ในการทํางานได จากมุ มมองที่
แตกตางกันผูบริหารควรการสรางวัฒนธรรมการแสดงความเคารพในความแตกของแตละบุคคลใหเกิดขึ้นในบรรยากาศของ
การทํางาน โดยใหความรูแกบุคลากรทางการพยาบาลทุกคนไดตระหนักเกี่ยวกับความแตกตางของทัศนคติ คานิยม ของแตละ
รุนอายุ (Hahn, J., 2009) มีการกําหนดเปาหมายของทีมพยาบาลดานการดูแลผูปวยรวมกัน พัฒนาวิธีการที่ทําใหพยาบาล
วิชาชีพไดสรางคุณคาในงานเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองและการประสบความสําเร็จของการทํางานเปมทีมรวมกัน
สงผลใหลดความขัดแยงในการทํางาน พยาบาลคงอยูในงานและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน (Sherman, R. O., 2006)
4.4 การพัฒ นาศัก ยภาพของผูป ฏิบั ติงาน โดยการใช คุณลักษณะที่เ ปนจุด เด นของแตล ะรุ นอายุ มาผสมผสาน
(cross-generational teams) ใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคุณภาพในการดูแลผูปวย
และตอบสนองตอเปาหมายขององคการ (LeDuc et al., 2009) ซึ่งจะทําใหพยาบาลวิชาชีพเกิดความรูสึกการมีตนมีคุณคาตอ
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องคกร และการไดรับการสนับสนุนจากองคกร (Myers et al., 2007; Wieck et al., 2005) ผูบริหารอาจพัฒนาศักยภาพของ
ผูป ฏิ บัติ ง านโดยใช จุดเด นของพยาบาลวิ ช าชี พ แตล ะรุนอายุใ ห เ ปนผู สอนงาน (Coaching) ซึ่ งการสอนงานจะมิ ใ ช การให
คําแนะนํา หรือการสอน หรือการกํากับเทานั้น แตผูสอนงานจะตองใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจแกผูถูกสอนงาน
ดวย (Donner et al., 2005) ผูสอนงานจะการถายทอดเทคนิคและวิธีการทํางานเพื่อใหผูถูกสอนงานมีศักยภาพในการทํางาน
ที่สูงขึ้น บรรลุเปาหมายในการทํางาน และมีความกาวหนาในงาน (Donner et al., 2009) ซึ่งองคกรพยาบาลใน 5-10 ป
ขางหนา พยาบาลกลุมเบบี้บูมจะเกษียณอายุการทํางาน และคาดวาใน พ.ศ. 2564 รอยละ 50 ของวิชาชีพพยาบาลจะเปน
พยาบาลกลุ ม เจนเนอเรชั่ น วาย (Trossman, S., 2015) ผู บ ริ ห ารจึ ง ควรจั ด ให มี ก ารถ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นความรู
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแตละดานใหกับพยาบาลวิชาชีพในองคกร
พยาบาลกลุม เบบี้ บูม มองว าวิ ชาชี พพยาบาลเปนวิ ชาชีพ ที่มี คุณคา ผู ป ระกอบวิ ชาชี พนี้ จะตองมี จริย ธรรมในการ
ทํางาน (Duchscher et al., 2004) และตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ กลุมเบบี้บูมจะผิดหวังมากหาก
ไมได รับการสนับสนุนหรือโอกาสจากองคกรเกี่ย วกับ ความกาวหน าในวิชาชีพ (Weingarten, R. M., 2009) และมองว า
พยาบาลรุนนองยังขาดความเปนวิชาชีพ ซึ่งพวกเขาเชื่อวาตนเองสามารถแบงปนประสบการณการทํางานแกพยาบาลรุนน อง
ได และในขณะเดียวกันกลุมเบบี้บูมจะใหใหคุณคากับการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานของตนเอง ชอบการมีสวนรวมและชอบการสอนงานที่เปนการแบงปนความรู ประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกันอยางเทาเทียมกัน ไมมีใครรูมากกวาใคร (peer-to peer) พยาบาลกลุมเจนเนอเรชั่นเอกซมีความตองการประสบ
ความสํ าเร็จในงานที่มีตําแหนงระดับสู ง หรื อการเปนผูที่ มีบทบาทในโครงการที่มีค วามสํ าคัญตอองคกร เปนผูที่มีค วามคิ ด
สรางสรรคในการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาของหนวยงาน หรือการออกแบบวิธีการสงมอบการบริการทางการพยาบาลใหมี
คุณภาพยิ่ง ขึ้น มีความตองการการสอนงานที่ เปดโอกาสใหตนเองไดแ สดงความรู ความเชี่ยวชาญดานนั้ นๆมากกวาที่จะให
ผูสอนงานทําใหรูสึกวาตนเองมีความสามารถเพียงเล็กนอย (Sherman, R. O., 2006) สวนพยาบาลกลุมเจนเนอเรชั่นวายมี
ความต องการสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ความก า วหน าในงาน ต องการการการสอน (Coaching) และการให คํ า ปรึ กษา
(Mentoring) มากกวากลุมเจนเนอเรชั่นอื่นๆ ดังนั้นการใหคําแนะนําโครงสรางและแนวทางในการทํางาน การฝกงานและการ
ใหคําปรึกษาอยางเปนทางการเปนสิ่งที่พยาบาลกลุมนี้ใหคุณคา (Clausing et al., 2003) กลุมนี้จะเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการใชเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถประยุกตสูการใชในการปฏิบัติงาน สามารถเปนผูสอนงานใหกับพยาบาลรุนพี่เพื่อใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีดานอื่นๆในการทํางานได หากผูบริหารพิจารณาดานความคาดหวังตอการทํางานจะเห็น
ไดวาทุกกลุมรุนอายุใหความสําคัญกับความกาวหนาในงาน มีความตองการประสบความสําเร็จในการทํางาน ดัง นั้นผูบริหาร
ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ใหคุณคาและเห็นความสําคัญของการถายทอดความรู ทักษะและ
ประสบการณในการทํางาน โดยใชทักษะที่เปนจุดเดนของพยาบาลแตละรุนมาพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการเปนผูสอน
งาน และปรับรูปแบบบการสอนงานใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูถูกสอนงาน ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองใน
การทํางานจนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน (Zhang et al., 2016) สงผลใหเกิดคุณภาพทางการพยาบาล
และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
5. บทสรุป
ผูบริหารทางการพยาบาลควรทําความเขาใจลักษณะที่เปนเอกลักษณ คานิยม ทัศนคติ พฤติ กรรม ความคาดหวัง
ของพยาบาลแตละรุนอายุ โดยเริ่มจากผูบริหารควรมีภาวะผูนําที่สอดคลองกับความคาดหวังของพยาบาลแตละรุนอายุ มีการ
สรางความเชื่อมั่นในงานและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยางเทาเทียมกัน มุนเนนการทํางานเปนทีม โดยการเสริมสราง
ใหบุคลากรทางการพยาบาลมีวัฒนธรรมการใหความเคารพในความแตกตางของแตละบุคคล มีความเขาใจในความแตกตาง
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ของบุคคลซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการทํางานเปนทีม เพื่อลดความขัดแยงจากการทํางาน นําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสาร
ปรับรูปแบบการสื่อสารใหมีความยืดหยุนเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ว นําลักษณะที่เปนจุดแข็งและความแตกตางของ
แตล ะเจนเนอเรชั่นมาใชใ หเกิ ดประโยชนเ พื่อใหเ กิด การทํางานเป นที มที่ มีประสิ ทธิภ าพ ส งเสริม การถายทอดความรู และ
ประสบการณ จากพยาบาลรุนพี่สู พยาบาลรุ นน องดวยการใชการสอนงาน (coaching) เพื่อใหบุ คลากรทางการพยาบาลมี
ความรู และทักษะในวิชาชีพการพยาบาล สงผลใหคุณภาพทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น พยาบาลเกิดความรูสึกมีคุณคาแหงตนตอ
องคกร นํามาสูค วามพึงพอใจในงาน และยังคงอยูในองคกร องคกรพยาบาลมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
ปจจุบันการบําบัดรักษาผูที่มีภาวะซึมเศราที่มีประสิทธิภาพมีหลากหลายวิธีทั้งในสวนของการรักษาดวยยาตานเศรา
การบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรม การบําบัดดว ยสัมพันธภาพระหวางบุคคล และการบําบัดดวยการแกปญหา
อยางไรก็ตามผูปวยโรคซึมเศรามักกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการกําเริบและไมสามารถควบคุมอารมณเศราได
สาเหตุสําคัญของการกลับมารักษาซ้ําคือ การขาดแรงจูงใจในการรับประทานยา การควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการและ
ควบคุมสิ่งแวดลอม ทําใหรับประทานยาไมสม่ําเสมอ การเสริมสรางแรงจูงใจของผูที่มีภาวะซึมเศราจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
ชวยใหผูปวยเกิดแรงจูงใจในการรักษา มีวิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดู แลตนเองได
อยางตอเนื่องจนสามารถควบคุมอาการของโรคไดเปนอยางดี ไมมีอาการกําเริบ และสามารถใชชีวิตในสังคมได ดังนั้นบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขจึงควรผสมผสานการเสริมสรางแรงจูงใจกับการบําบัดรูปแบบอื่นเพื่อชวยใหผูที่มีภาวะซึมเศราสามารถ
ควบคุมอาการของตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คําสําคัญ: การบําบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจ ภาวะซึมเศรา
Abstract
Currently, there are many types of effective treatment for depression including antidepressant
drug therapy, Cognitive Behavior Therapy, Interpersonal therapy and Problem-solving therapy. However,
depressed patients have highly rate of hospital readmission because they could not control their mood
and have relapse symptoms. The major causes of recurrence are lack of motivation to take drug, behavioral
health control, environmental management and control that can lead them to lack of drug adherence.
Thus, the motivational enhancement of people with depression is another option to increase their motivation
for treatment adherence, effective problem-solving and continuing self-care practices. Depressed patients
who have effectively control their symptoms will have no relapse symptom and can stay normally in
society. Therefore, health care professionals should combine the motivational enhancement with other
types of therapy to help depressed person to manage their symptoms in order to decrease their quality
of life.
Keywords: motivational enhancement, depression
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บทนํา
ปจจุบันโรคซึมเศราเปนโรคทางดานจิตเวชที่เปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้ง ใน
ประเทศไทย จากการคาดการณข ององคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 2012) พบว า ในป
ค.ศ.2020 จะมีผูปวยโรคซึมเศราสูงเปนอันดับสองของประชากรทั่วโลก (Skarsater et al., 2006) และในป ค.ศ.2030 อัตรา
ปวยจะเพิ่มขึ้นเปนอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก สําหรับในประเทศไทยโรคซึมเศราถือเปนปญหาทางสาธารณสุ ขที่สําคัญ
เชนเดียวกัน (สาวิตรี วิษณุโยธิน และนชพร อิทธิวิศวกุล , 2553) จากงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่15 ใน
หัวขอเรื่องโลกซึมเศราในอาเซียน ไดนําเสนอถึงอุบัติการณและความชุกของโรคซึมเศรา โดยพบวา ประเทศไทยมีประชากรที่มี
ภาวะซึ ม เศร าถึ ง ร อยละ 1.8 ซึ่ ง จั ด เป นอั นดั บ 3ของประเทศในกลุ ม อาเซี ย น รองจากประเทศสิ ง คโปร แ ละอิ นโดนี เ ซี ย
(ธรณินทร กองสุข, 2559) นอกจากนี้ถาหากยอนหลัง ไปสามป ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2556 จะสังเกตไดวาจํานวนผูปวยโรค
ซึมเศรานั้นมีการเพิ่มขึ้ นทุกปโ ดยเพิ่ม ขึ้นจาก 186,615 คน เป น 222,168 คน และ 223,564 คน ตามลําดับ (สํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557) โดยอัตราการปวยดวยโรคซึมเศรายังพบมากในผูหญิงมากกวา
ผูชายถึงสองเทา โดยพบเพศหญิงในอัตรารอยละ 2.9 ตอเพศชายในอัตรารอยละ1.7 (สุทธานันท ชุนแจม, โสภิณ แสงออน
และทัศนา ทวีคูณ, 2554; ธรณินทร กองสุข, 2559) และในเพศหญิงที่มีภาวะซึมเศราพบวามีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 ป โดยเริ่ม
พบในช วงอายุตั้ งแต 40 ป ขึ้นไป (พั นธุ นภา กิต ติรั ตน ไพบู ลย และคณะ, 2552) โดยส วนใหญ พบในวัย สูง อายุม ากที่สุ ด
เนื่องจากปจจัยทางสุขภาพ ไดแก โรคทางกายเรื้อรัง ปญหาการหยารางของครอบครัว เปนตน (ธรณินทร กองสุข, 2559) ซึ่ง
จากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาโรคซึมเศราเปนโรคทางจิตเวชที่พบไดบอยและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ
เนื่ องจากเป น โรคที่ ส ง ผลกระทบต อตั ว บุ ค คล โดยทํ า ให สู ญ เสี ย ความสามารถในการทํ ากิ จ วั ต รประจํ า วั น ของตนเอง
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และทักษะการเขาสังคมถดถอย อีกทั้งโรคซึมเศรากอเกิดการเสียชีวิตกอนวัยอันควรถึงรอยละ
70 และสงผลใหเกิดการเสียชีวิตจากการฆาตัวตายสูงกวาบุคคลทั่วไปถึง 20 เทา และสวนหนึ่งตองอยูในสภาวะไรสมรรถภาพ
เปนอันดับ 3 รองจากโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง และถาพิจารณาปที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ
(Year Lost due to Disability, [YLD]) พบวาโรคซึมเศราเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียเปนอันดับ 1ในผูหญิงไทย และ
เลื่อนอันดับจากที3่ มาเปนอันดับ2 ในผูชายไทยอีกดวย (กรมสุขภาพจิต, 2555)
ภาวะซึมเศราเปนกลุมอาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจาก
เดิม และสามารถเกิดขึ้นไดในทุกเพศ ทุกวัย โดยผูที่มีภาวะซึมเศราจะรูสึกเศรา ไรอารมณ โดดเดี่ยวอางวาง มีความคิดดานลบ
ตอตนเอง มีพฤติกรรมแยกตัว ไมมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น บางครั้งมีความคิดฆาตัวตาย (Beck, 2011) ซึ่งผูที่มีภาวะซึมเศราระดับ
รุนแรงมักตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา และตองไดรับการบําบัด รักษาเพื่อลด
ภาวะซึมเศราดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งการบําบัดดวยยา การบําบัดทางดานจิตสังคม หรือการบําบัดแบบผสมผสาน ซึ่งผูปวย
โรคซึมเศราสวนใหญที่ไดรับการบําบัดมักมีภาวะซึมเศราลดลง แตเมื่อผูปวยกลับไปอยูบานก็มักจะขาดแรงจูงใจในการรัก ษา
หรือการดูแลตนเองในดานตางๆ เพื่อควบคุมอาการซึมเศรา รูสึกหมดกําลังใจในการดูแลตนเอง ประกอบกับอาการของภาวะ
ซึมเสร าที่ทํ าใหผูป วยแยกตัว บกพร องดานสัม พันธภาพหรื อไมกลาขอความชวยเหลือจากผูอื่น จึงทํ าใหผูป วยมักมี อาการ
ซึมเศรารุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งอาจคิดฆาตัวตายหรือตองกลับเขามารับการรักษาซ้ําในโรงพยาบาลซึ่งถือเปน การสูญเสียที่
สําคัญของประเทศชาติ การเสริมสรางแรงจูงใจใหกับผูที่มีภาวะซึมเศราจะทําใหผูปวยมีการตระหนักรูในปญหาของตนเองมาก
ขึ้น มีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเอง และใหความรวมมือในการรักษามากขึ้นทําใหมีภาวะซึมเศราลดลงรวมทั้งไมมีอาการกลับเปนซ้ํา
อีก (Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick, 2008) ดังนั้นบุคลากรทางดานสาธารณสุขจึงควรประยุกตการเสริมสราง
แรงจูงใจผสมผสานกับการบําบัดรูปแบบอื่นเพื่อชวยใหผูที่มีภาวะซึมเศราสามารถควบคุมอาการของตนเองไดและสามารถอยู
รวมกับ สั งคมไดอย างผาสุก บทความวิ ชาการนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่อนํ าเสนอแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อง หลั กการเสริ มสร าง
แรงจูงใจสําหรับการนําไปใชดูแลผูที่มีภาวะซึมเศราอยางมีประสิทธิภาพตอไป
อาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศรา
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ผูที่มีภาวะซึมเศรา (Depression) เปนผูที่มีความผิดปกติทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมอันเกิดจากการ
ตอบสนองตอเหตุการณวิกฤต (Beck, 2011) โดยอาการและอาการแสดงของผูที่มีภาวะซึมเศราจะเริ่มจากระดับเล็กนอยจนถึง
รุนแรงจนสามารถสังเกตไดจาก 1) การแสดงออกทางอารมณ (Emotion) ผูที่มีภาวะซึมเศรามักแสดงออกดวยความรูสึกเศรา
สิ้ นหวั ง น้ํ าตาไหล หรื อร องไห บ อ ยครั้ ง ความพึ ง พอใจในตนเองลดลง ความสนใจในสิ่ ง ต างๆ รอบตั วลดลง ไม มี ค วาม
กระตือรือรน ไมอยากคิดหรืออยากทําอะไร รูสึกเบื่อหนาย รูสึกผิด ทอแท สิ้นหวัง และไมมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตางๆ
2) ดานความคิด (Cognition) ผูที่มีภาวะซึมเศราสวนใหญมักมีความคิด ในแงลบตอตนเอง โลก และอนาคต เชนคิดวา “ฉัน
เปนคนไม ดีทําอะไรก็ล มเหลว” “ฉั นเป นคนไรค า” “โลกนี้ มีแตค นเห็ นแก ตัว” หรือ “ไม มีใครชวยใหฉั นรูสึ กดีไ ด” เปนต น
ผูปวยมักมีความจํา และสมาธิลดลง อาจมีความคิดอยากตาย หรืออยากฆาตัวตายรวมดวยเมื่อมีภาวะซึมเศรารุนแรง 3) การ
เปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรม (Behavioral changes) ผูที่มีภาวะซึมเศรามักมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยไม
สนใจกิจวัตรประจําวัน ไมอาบน้ํา แตงตัว ทําใหเนื้อตัวสกปรก มอมแมม มีพฤติกรรมแยกตัว ไมพูดคุยกับใคร ไมสนใจและไม
เขารวมกิจกรรมทางสังคม บางครั้งอาจมีพฤติกรรมในการทํารายตนเอง และ 4) การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย (Physical
changes) ผูทซี่ ึมเศรามักมีความอยากรับประทานอาหารลดลง หรือบางครั้งรับประทานอาหารมากขึ้นจนทําใหน้ําหนักลดลง
หรือเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 5 ใน 1 เดือน พูดชา คิดชา ทําอะไรเชื่องชา นอนตลอดเวลาหรือนอนไมหลับ รูสึกออนเพลีย บาง
รายมักมีอาการทางกายรวมดวย เชน ปวดทอง ทองอืด อาหารไมยอย ปวดศีรษะ และเจ็บหนาอก เปนตน มีความสนใจใน
เรื่องเพศลดลง (สุวรรณา อรุณพงคไพศาล, 2558; Beck & Alford, 2009)
การวินิจฉัยโรคซึมเศรา
ผูที่มีภาวะซึมเศรารุนแรงมากจนกลายเปนโรคซึมเศรา (major depressive disorder) ซึ่งจําเปนตองไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีอาการและอาการแสดงตามเกณฑการวินิจฉัยโรคของคูมือการ
วินิจฉัยและสถิติสําหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM5; American Psychiatric Association [APA], 2013) ดังนี้
a. มีอาการตอไปนี้อยางนอย 5 ขอ โดยตองมีขอ 1 หรือขอ 2 อยางนอย 1 ขอ และมีอาการไมนานกวา 2 สัปดาห
ไดแก (1) มีอารมณซึมเศราอยูเกือบตลอดทั้งวัน และเปนทุกวัน บางวันอาจเปนมาก บางวันอาจเปนนอย (2) ความสนใจหรือ
ความเพลินใจในกิจกรรมตางๆ ที่เคยทําแทบทั้งหมดลดลงอยางมาก (3) เบื่ออาหารจนน้ําหนักลดลง หรือบางรายอาจมีความ
อยากอาหารเพิ่มขึ้น กินจุ น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นมากกกวารอยละ 5 ใน 1 เดือน (4) นอนไมหลับหรือนอนหลับมากแทบทุกวัน
สวนใหญจะนอนไมหลับ กระสับกระสาย หลับดึกแตจะตื่นเชา (5) ทําอะไรเชื่องชา พูดชา เคลื่อนไหวชาลง แตบางรายก็มี
หงุดหงิด กระสับกระสาย ทําอะไรเหมือนรีบเรง (6) ออนเพลียหรือไรเรี่ยวแรงทั้งวันและแทบทุกวัน (7) รูสึกตนเองไรคา หรือ
รูสึกผิดมากเกินควรอยางไมสมเหตุ สมผล (8) สมาธิ ลดลง ลั งเลใจ และ (9) คิด อยากตาย หรือไม อยากมีชี วิต อยู บางราย
พยายามฆาตัวตายหรือมีแผนฆาตัวตาย
b. ซึ่งอาการเหลานี้ทําใหผูปวยทุกขทรมาน หรือทําใหการประกอบอาชีพ การเขาสังคม หรือหนาที่ดานอื่นที่สําคัญ
บกพรองลงอยางชัดเจน
c. ไมไดเกิดจากสาเหตุทางกายหรือการใชสารเสพติด
นอกจากนี้ ยัง มี โรคซึม เศร าตามเกณฑ การวิ นิจฉั ยอื่ นๆ เชน โรคซึ มเศราเรื้อรัง (Dysthymia depression) โรค
premenstrual dysphoric disorder โรค disruptive mood dysregulation disorder หรือ โรค other specified
depressive disorder เปนตน (กมลเนตร วรรณเสวก, 2559) อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงใหเห็นวาผูปวย
โรคซึมเศราบางรายมักมีอาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศราที่แตกตางกันไป โดยอาจไมมีรูปแบบของการแสดงออกที่
ชัด เจนหรื อแน นอนตามเกณฑการวินิจฉั ยโรค ดั ง นั้ นบุ ค คลใกล ชิด จึ ง ควรเฝาระวัง และสั ง เกตการเปลี่ย นแปลงทางด าน
พฤติกรรมและการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางใกลชิด เพื่อสามารถประเมินภาวะซึมเศราไดตั้งแตในระยะเริ่มแรก และให
ความชวยเหลือไดอยางทันทวงที
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สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา
ปจจุ บั นมี การศึ กษาเกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะซึ ม เศราที่ ห ลากหลายซึ่ ง สามารถสรุ ป สาเหตุ แ ละป จจั ย ที่
เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา ไดดังนี้
1. ปจจัยทางดานสารชีวเคมี (Biological theories) ไดแก พันธุกรรม (Genetic) ปจจุบันมีการศึกษาที่พบวา โรค
ซึมเศราเปนความผิดปกติของยีน (gene) ที่สามารถถายทอดสูบุตรหลานได โดยบุคคลที่มีญาติสนิทมีภาวะซึมเศราจะมีโอกาส
เกิดภาวะซึมเศรามากกวาบุคคลที่ไมมีญาติสนิทมีภาวะซึมเศรา สวนเด็กที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่เปนโรคซึมเศราจะมีโอกาส
เกิดภาวะซึมเศราไดสูงถึง 3 เทา (มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย , 2558) นอกจากนี้การศึกษายังพบวาภาวะ
ซึมเศราเกิดจากความไมสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง (Neurotransmitter) โดยเฉพาะสาร Serotonin, Dopamine
และ Norepinephrine ลดลงทําใหรูสึกซึมเศรา เบื่อหนาย ทอแท น้ําหนักลด ไมมีสมาธิ (Stuart, 2013) และยังพบวาผูปวย
โรคซึมเศรามีความผิดปกติในการทําหนาที่ของสมองสวน limbic system ที่สงผลใหมีความผิดปกติทางดานความคิดและ
อารมณที่ชัดเจนมากขึ้น (Santrock, 2014)
1.2 ระบบฮอรโมนและตอมไรทอ (Hormone and endocrine system) จากการศึกษาพบวา การทํางานของ
ระบบฮอรโมนและตอมไรทอสงผลตอภาวะซึมเศราโดยตรง โดยพบวา ผูปวยโรคซึมเศรามีการทํางานของ Hypothalamicpituitary-adrenal (HPA) axis เพิ่มขึ้นทําใหมีระดับ Glucocorticoid และระดับ Thyroid stimulating hormone (TSH)
สูงขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนเพศยังเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเพศหญิงมีภาวะซึมเศราสูงกวาเพศชายถึงสอง
เทา (Santrock, 2014)
2. ปจจั ย ทางด านความคิ ด (cognitive factors) ป จจุ บั นมีท ฤษฎีที่ ห ลากหลายสนั บสนุ นวา ป จจั ย ทางด าน
ความคิดของบุคคลมีผลโดยตรงตอภาวะซึมเศรา โดยรูปแบบความคิดที่บิดเบือนของบุคคลที่สงผลตออารมณ และพฤติกรรม
และทํ าให เ กิ ด ซึ ม เศร า ได จากการศึ กษาพบว า ผู ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร าส วนใหญ มั กมี ค วามคิ ด อั ต โนมั ติ ด า นลบ (Negative
automatic thoughts) ตอตนเอง โลก และอนาคต ทําใหมองตนเองในดานรูสึกไมมีคุณคาในตนเอง รูสึกสิ้นหวัง และลมเหลว
และภาวะซึมเศรา (Beck, 2011) นอกจากนี้ผูที่มีลักษณะความคิดแบบครุนคิด (Ruminative thought) ซึ่งเปนความคิดแบบ
คิดวนคิดซ้ําในเรื่องหรือสถานการณที่เปนปญหาหรือกอใหเกิดความยุงยากมักหมกมุนอยูกับการโทษ ตําหนิ ตัวเอง ขาดสมาธิ
และไมสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูปวยมีภาวะซึมเศราได (Nolen-Hoeksema, 1994) สวนการแกปญหา
ทางสังคม (Social problem solving) เปนรูปแบบของความคิดที่สําคัญตอการเกิดภาวะซึมเศรา โดยเมื่อบุคคลเกิดปญหา
หรือสถานการณที่กอใหเกิดความยากลําบากใจ ถาบุคคลมีมุมมองตอปญหาในทางลบ (มองวาปญหาเปนสิ่งคุกคามคุณภาพ
ชีวิต มีการรับรูศักยภาพของตนเองต่ํา และการมีอารมณในทางลบ) จะสงผลกระทบขัดขวางตอความพยายามแกปญหา โดยมี
การแกปญหาแบบหุนหันพลันแลนหรือไมระมัดระวัง หรือหลีกหนีปญหา ทําใหขาดประสิทธิภาพในการแกปญหาและทําให
ปญหานั้นคงอยูและทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลใหเกิดความเครียดและเกิดภาวะซึมเศราได (D’ Zurilla, & Nezu, 2007)
3. ปจจัยทางดานสังคม (Social factors) เปนปจจัยภายนอกบุคคลที่มากระทบกับตัวตนของบุคคลและสงผลให
เกิดภาวะซึมเศราขึ้นได ซึ่งปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งในสวนของบิดามารดา เพื่อน หรือบุคคลใกลชิ ดสงผลใหเกิด
ภาวะซึมเศราได โดยพบวาปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคลมีความสัมพันธกับโรคซึมเศราของคนไทย (พีรพนธ ลือบุญธวัชชัย,
นันทิกา ทวิชาชาติ และสมรัตน เลิศมหาฤทธิ,์ 2555) นอกจากนี้ความเครียดเรื้อรังจากปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคล เปน
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเกิดการกลับเปนซ้ําในโรค ซึมเศรา (Sheet & Craighead, 2014) และเมื่อบุคคลปวยดวยโรค
ซึมเศรามักขาดทักษะดานการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
กระบวนการเกิดภาวะซึมเศราเปนองคประกอบที่ซับซอน และมีปฏิสัมพันธระหวางปจจัยที่หลากหลายทั้งในสวน
ของปจจัยดานชีวภาพ ความคิด และสังคม ซึ่งแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทีเ่ กี่ยวของกับภาวะซึมเศราเปนพื้นฐานสําคัญของรูปแบบ
การบําบั ดรักษาผู ปวยโรคซึมเศราในปจจุบั น ดังนั้นบุคลากรทางดานสาธารณสุขควรมี ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การบําบัดภาวะซึมเศราที่หลากหลายก็จะสามารถเลือกใชกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อลดภาวะซึมเศราในผูป วยลงได
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รูปแบบการบําบัดผูที่มีภาวะซึมเศรา
ปจจุบันมีรูปแบบการบําบัดรักษาผูที่มีภาวะซึมเศราที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก
1. การรักษาดวยยาตานเศรา (Anti-depressant drug) มักใชในผูปวยโรคซึมเศราที่มีอาการรุนแรง และมักมี
ความคิดอยากฆาตัวตาย หรือมีอาการทางจิตอื่นรวมดวย ยาตานเศรามีฤทธิ์ในการยับยั้งและปรับสมดุลของสารสื่อประสาท ใน
สมองทําใหภาวะซึมเศราลดลง ปจจุบันยาตานเศราแบงออกเปน 3 กลุมหลักตามวัฒนาการทางดานการแพทย ไดแก (1)
ยากลุม tricyclic antidepressants-TCA ไดแก Amitriptyline, Nortryptyline, Imipramine (2) ยากลุม selective
serotonin reuptake inhibitors (SSRI) ไดแก Fluoxetine, Fluvoxamine, Sertraline, Paroxetine Escitalopam และ
(3) ยากลุม serotonin/ norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ไดแก Velafaxine, Mirtazepam เปนตน (มาโนช
หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย, 2558) ซึ่งยาแตละกลุมจะมีกลไกการออกฤทธิ์และผลขางเคียงที่แตกตางกันออกไป
2. การบําบัดทางจิตสังคม (Psychosocial therapy) เปนรูปแบบการบําบัดทางจิตที่มุงเนนในการจัดกระทํากับ
ความคิด อารมณ และพฤติกรรมของผูปวยเพื่อชวยลดภาวะซึมเศรา ซึ่งสวนใหญเหมาะกับผูที่มีภาวะซึมเศราเล็กนอยหรือปาน
กลาง ปจจุบันการบําบัดทางจิตสังคมที่ไดผลดีในการลดภาวะซึมเศรา ไดแก การบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive behavioral therapy: CBT) การบําบัดดวยสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal psychotherapy: IPT)
(Gladstone et al., 2011) หรือการบําบัดดวยการแกปญหา (Problem-solving therapy: PST) (กรมสุขภาพจิต, 2553)
ปจจุบันรูปแบบการบําบัดผูป วยโรคซึมเศร ามีหลากหลายและไดผลดี ในการลดภาวะซึมเศรา อยางไรก็ต ามจาก
การศึก ษาพบวา ผูป วยโรคซึ มเศราสวนใหญ ที่เข ารั บการบําบัดรั กษาในโรงพยาบาลจนอาการดี ขึ้นแล วสามารถกลั บไปใช
ชี วิต ประจํ าวั น ได นั้นมั กมี อาการกลั บ มาเป นซ้ํ า (Relapse) ในช วงหกเดื อนแรกและต องกลั บ มาเข ารั บ การรั กษาซ้ํ าใน
โรงพยาบาลคอนขางมาก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิ ตและความผาสุกของตัวผูปวยและครอบครัว ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวาภายหลังจากผูปวยกลับบานมักคงมีอาการซึมเศราหลงเหลืออยู ทําใหขาดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง
ดานตางๆ และทําใหอาการกลับมากําเริบไดสูง (Barch, Yodkovik, Sypher-Lock, & Hanewinkel, 2008) ดังนั้นหาก
บุคลากรทางดานสาธารณสุขสามารถเสริมสรางแรงจูงใจใหกับผูปวยไดจะทําใหผูปวยสามารถปฏิบัติพฤติกรรมดูแลตนเองได
เปนอยางดีทั้งในดานการปฏิบัติกิจวัตร การรับประทานยา หรือการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ทําใหไมมีภาวะซึมเศรา และสามารถ
ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา
การเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivation enhancement) เปนการประยุกตสวนหนึ่งของรูปแบบการบําบัดดวยการ
เสริมสรางแรงจูงใจ (Motivation Enhancement Therapy: MET) ที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง โดยเชื่อมั่นวาผูปวยมีศักยภาพ
ในการปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ แรงจูงใจ หรือพฤติกรรมไดดวยตนเอง ดังนั้นรูปแบบการบําบัดจึงเนนการใชกระบวนการ
เสริมแรงจูงใจจากภายในจิตใจและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของตนเอง โดยเริ่มจากการคนหาปญหา การจัดการกับความสับสน
ลังเลในจิตใจ (Miller & Rollnick, 2002) และกําหนดการสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยความ
มั่นคงและสม่ําเสมอ (Markland et al., 2005) ซึ่งรูปแบบการบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจมีหลักการที่สําคัญดังนี้ (Miller &
Rollnick, 2002)
1) The expression of empathy เปนการแสดงความเห็นอกเห็นใจและใหเกียรติผูรับการบําบัด โดยใหผูรับการ
บําบัดไดเลือกอยางอิสระ และกําหนดทิศทางเปาหมายของตนเอง สะทอนความคิดและความรูสึก เนนความรับผิดชอบตอการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ผูอื่นไมสามารถบังคับหรือกระทําแทนได ผูบําบัดมีหนาที่เพียงใหขอมูลที่ดีและถูกตอง
2) The development of discrepancy ผูบําบัดทําใหผูรับการบําบัดไดเห็นถึงความแตกตางระหวางปจจุบันกับ
เปาหมายที่อยากเปน โดยพูดคุยถึงเปาหมายในชีวิตหรือคุณคาในตนเอง การทําใหเห็นความขัดแยงระหวางพฤติกรรมปจจุบัน
และเปาหมายของชีวิตที่ตองการ จะชวยกระตุนใหผูรับการบําบัดเกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลง
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3) Rolling with resistance ผูบําบัดลดแรงตานเมื่อเกิดความรูสึกขัดแยงกับผูรับการบําบัดโดยมีเปาหมายเพื่อ
เปลี่ยนการรับรูของผูรับการบําบัด ผูบําบัดอาจจะเสนอแนวทางใหมในการตัดการกับปญหาแตไมใชการบังคับใหปฏิบตั ิตาม
4) Support for self-efficacy ผูบําบัดสงเสริมศักยภาพในผูรับการบําบัด เพื่อใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยกระตุนใหผูปวยมีความหวังและมองโลกในดานบวก
5) Avoid Argumentation ผูบําบัดหลีกเลี่ยงการโตแยงกับผูปวย แตเปนการคนหาวิธีตางๆที่จะชวยใหผูรับการ
บําบัดเห็นผลลัพธและโทษของพฤติกรรมเดิม และในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหเห็นผลดีของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงใหม
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสรางแรงจูงใจ
การเสริมสรางแรงจูงใจมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการกําหนดตนเอง (Self-Determination Theory; Deci &
Ryan, 1985) โดยเชื่อวามนุษยทุกคนมีแรงจูงใจภายในตนเองที่สามารถพัฒนาและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเชิง
บวก ซึ่งแรงจูงใจของบุคคลเกี่ยวของกับความตองการทางดานจิตสังคม 3 ประการไดแก ความตองการดานความเปนอิสระใน
ตนเอง (Autonomy) ความต องการด านความสามารถ (Competence) และความต องการด านสั ม พั นธภาพกั บ ผู อื่น
(Relatedness) ซึ่งกระบวนการของการเสริมสรางแรงจูงใจของบุคคลเพื่อลดความลังเล สับสนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานทางจิตสังคมดังตอไปนี้ (Markland et al., 2005)
1. การสนับสนุนดานความความเปนอิสระในตนเอง (Autonomy) โดยใชเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจที่เนนให
ผูรับการบําบัดไดสํารวจลักษณะพฤติกรรมตนเอง (Explore options) เปรียบเทียบพฤติกรรมที่แสดงออกกับพฤติกรรมที่
ตองการ และสงเสริมใหผูปวยไดเลือกพฤติกรรมที่จะทําดวยตนเอง (Let the client make decision) เสนอแนวทางในการ
คิดเกี่ยวกับปญหาโดยสรุปเนื้อหาตางๆ จากคําพูดของผูปวยเอง ชวยลดความคับของใจในตัวผูปวยที่มีตอการรักษา และตอ
ความลังเลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยพยายามลดแรงตอตาน (Avoid coercion) หลีกเลี่ยงการบังคับหรือเผชิญหนา
(Roll with resistance) การตอบสนองดานความเปนอิสระในตนเองจะทําใหผูปวยรูสึกวาตนเองมีทางเลือก มีเปาหมาย และ
มีอิสระที่จะดูแลตนเองใหมีประสิทธิภาพ จึงจะใหความสนใจและเอาใจใสในการปรับพฤติกรรมมากขึ้น
2. การสนับสนุนดานความสามารถ (Competence) เปนการนําเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชดวยวิธีการให
ขอมูลแกผูปวยอยางชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้น (Present clear and neutral information) กระตุนใหผูปวย
สังเกตตนเองตามความเปนจริงเพื่อตั้งเปาหมายดวยตนเอง (Help the client develop appropriate goal) โดยผูบําบัดทํา
หนาที่ใ หข อมู ลด านบวก (Provide positive feedback ) ไม ตัด สินใจแทนผู ปวย รวมทั้ง สง เสริมศั กยภาพในตั วผู ปวย
(Support self-efficacy) ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการดานการมีศักยภาพในผูปวยทําใหผูปวยเกิดความรูสึกมีคุณคา
และสามารถจัดการปญหาดวยตนเอง
3. ความต องการดานสั มพันธภาพกับผู อื่น (Relatedness) ผู บําบัดแสดงพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความตั้ งใจ
ความสนใจ และความออนโยน เพื่อตอบสนองความตองการในสวนที่ผูปวยขาด หลีกเลี่ยงคําวิจารณและคําตําหนิ การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ (Express Empathy) เขาใจในตัวตนของผูปวย (Demonstrate understanding of the client's
position) การใหเกียรติผูปวย สะทอนความคิด (Reflective) และความรูสึกของผูปวย ใหความสําคัญในตัวตนของผูปวย
(Explore client's concerns) ลดการตัดสินใจแทนผูปวย (Avoid judgment or blame) การตอบสนองดานสัมพันธภาพ
จะทําใหผูปวยรูสึกวามีคนเขาใจ มีความสําคัญ เปนที่ยอมรับ และมีคุณคา กอใหเกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล
และชวยใหผูปวยไดเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา
ปจจุบันผูที่มีภาวะซึมเศราสวนใหญมักไดรับการรักษาดวยยารวมกับการรักษาทางจิตบําบัด ซึ่งจากการศึกษาพบวา
ไดผลดีในการลดระดับของภาวะซึมเศรา แตจากสถิติพบวา เมื่อผูปวยตองกลับไปดูแลตนเองที่บานกลับพบวาผูปวยมีภาวะ
ซึมเศรารุนแรงมากขึ้นจนมีพฤติกรรมฆาตัวตายหรือตองกลับไปรักษาซ้ํา ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยขาดแรงจูงใจภายในตนเองที่มีตอ
การรักษา รูสึกหมดกําลังใจในการดูแลตนเอง ผูปวยบางรายแยกตัว หรือมีปญหาดานสัมพันธภาพ ไมกลาขอความชวยเหลือ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2231

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

จากบุคคลอื่น รวมกับมีความคิดแงลบที่บิดเบือนไปจากความเปนจริง (Cognitive error) (Arkowitz & Westra, 2004) ดังนั้น
การนําเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชรวมกับการบําบัดรูปแบบอื่นจึงสามารถชวยใหผูที่มีภาวะซึมเศรามีการตระหนักรูใน
ปญหาตนเอง มีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเอง และใหความรวมมือในการรักษามากขึ้นทําใหมีภาวะซึมเศราลดลงรวมทั้งไมมีอาการ
กลับเปนซ้ําอีก (Arkowitz & Westra, 2004) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ผูที่มีภาวะซึมเศราที่ไดรับการเสริมสราง
แรงจูงใจรวมกับรูปแบบการบําบัดภาวะซึมเศราแบบอื่นจะมีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศรามากกวาการบําบัดโดยใช
วิธกี ารใดวิธีการหนึ่งเพียงอยางเดียว การศึกษาพบวา ผูปวยโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศราที่เขารวมการบําบัดเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจเพื่อลดความลังเลกอนไดรับการบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรมนั้นมีภาวะซึมเศราลดลงมากกว ากลุมที่
ไดรับการบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพียงอยางเดียว (Westra, 2004) นอกจากนี้ผูปวยที่มีความคิดฆาตัวตาย
ที่ไดรับการบําบัดดวยการเสริมสรางแรงจูงใจและการกําหนดตนเองรวมกับการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมมีความคิดฆา
ตัวตายลดลง (Britton et al., 2011) สวนผูเสพติดสุราที่ไดรับการบําบัด ผสมผสานแบบสั้นโดยใชการเสริมสรางแรงจูงใจ
รวมกั บ การปรั บความคิด และพฤติกรรมมีภ าวะซึม เศร าลดลงกวากลุ ม ที่ไ ดรั บ การพยาบาลปกติ อย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติ
(p<0.0001) (Baker et al., 2005)
สําหรับในประเทศไทยเริ่มมีการนํารูปแบบการบําบัดดวยการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชในการดูแลผูที่มีภาวะซึมเศรา
รวมกับรูปแบบการบําบัดแบบอื่นพบวาไดผลดีในการลดภาวะซึมเศรา โดยผูเสพติดสุราที่เขารวมโปรแกรมการบําบัดผสมผสาน
แบบสั้นโดยใชการเสริมสรางแรงจูงใจรวมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมีภาวะซึมเศราลดลงกวากลุมที่ไดรับการ
พยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (พัชชราวลัย กนกจรรยา, 2554) สวนผูปวยโรคซึมเศราที่ไดรับโปรแกรม
การบําบัดแบบบูรณาการที่เนนแนวคิดการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมรวมกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจ
กําหนดการกระทําดวยตนเอง มีภาวะซึมเศราต่ํากวากลุมทีไ่ ดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วนิดา
พันธสุรินทร, 2556) นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยโรคซึมเศราที่ไดรับการบําบัดดวยการกําหนดตนเองแบบผสมผสานที่ประยุกต
ทฤษฎีการกําหนดตนเอง เทคนิคการบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ และการปรับความคิดไวดวยกัน มีภาวะซึมเศราต่ํากวากลุม
ที่ไดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รัศมิ์สุนันท อิษฎานนท, 2558)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการเสริมสรางแรงจูงใจเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามา
ผสมผสานกับ รูป แบบการบํ าบั ด ภาวะซึ มเศร า รู ป แบบอื่ นในการลดภาวะซึม เศร าของผู ปวยกลุ มต างๆ โดยการเสริม สร าง
แรงจูงใจเปนการเสริมแรงและเพิ่มแรงจูงใจภายในที่เปนพลังชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูเปาหมายที่กําหนดดวย
ตัวเอง รวมทั้งชวยลดความลังเลสงสัย สรางความมั่นใจในการตัดสินใจ กําหนดการกระทํา และปรับความคิดที่บิดเบือนเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สม่ําเสมอ เชน การรับประทานยา การไปพบแพทยตามนัด และการขอความ
ชวยเหลือจากบุคคลรอบขางในการดูแลตนเอง เปนตน
แนวทางการประยุกตการเสริมสรางแรงจูงใจในการดูแลผูที่มีภาวะซึมเศรา
บุคลากรทางดานสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
โรงพยาบาลอําเภอ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช สามารถนําแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจไปประยุกตในการดูแลผูที่มี
ภาวะซึมเศรา ดังนี้
1. ประเมินระดับของภาวะซึมเศรา และความพรอมของผูทมี่ ีภาวะซึมเศรา เนื่องจากผูที่มีภาวะซึมเศรารุนแรงมัก
ขาดแรงจู งใจและจํ าเป นต องไดรั บ การรั กษาด วยยาไปก อนจนกวาภาวะซึ มเศร าจะลดลง หลั ง จากนั้ นบุ ค ลากรทางด า น
สาธารณสุขควรที่จะประเมินความพรอมในการเขารวมโปรแกรมฯ หรือกิจกรรมเสียกอน
2. ประเมินแรงจูงใจ คนหาแรงจูงใจหรือเปาหมายของผูที่มีภาวะซึมเศราวาตอนนี้ มีอะไรเป นแรงจูง ใจที่สําคั ญ
หรือแรงจูงใจในขณะนี้เปนอยางไร เปนตน
3. ใหสุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา และความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับภาวะซึมเศรา เพื่อใหผูที่มีภาวะ
ซึมเศราเกิดความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางแรงจูงใจที่มีตอตนเอง
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4. ใชเทคนิคตางๆ ในการเสริมแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมไปใน
ดานบวก
5. ติดตามและประเมินผลเปนระยะอย างตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการกระตุ นหรือเสริมแรงจูงใจใหกับผู ที่มีภาวะ
ซึมเศราเปนระยะ
ภาวะซึมเศราเปนสิ่งที่สามารถพบไดกับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย หากบุคลากรทางดานสาธารณสุขสามารถประเมิน
และคนหาภาวะซึมเศราไดตั้งแตในระยะเริ่มแรก รวมทั้งมีการประยุกตเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชในการดูแลผูที่มี
ภาวะซึมเศราตั้งแตแรกจะชวยลดอุบัติการณและความรุนแรงของโรคซึมเศราไดอยางมาก อยางไรก็ตามการนําเทคนิคการ
เสริมสรางแรงจูงใจมาประยุกตใชในการดูแลผูที่มีภาวะซึมเศราจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอน และ
เทคนิคที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้ บทความวิชาการนี้จึงนําเสนอแนวคิด เทคนิคพื้นฐานบางประการ รวมทั้ง
แนวทางในการประยุกตใชในการดูแลภาวะสุขภาพจิตของประชาชนตอไป
บทสรุป
ผูที่มีภาวะซึมเศรามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปและเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ผูที่มีภาวะซึมเศรา
เปนผูที่มีความผิดปกติทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนเมื่อตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤต
ถาภาวะซึมเศรานั้นรุนแรงและเปนระยะเวลานานจนไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรามักสงผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว
และกอใหเกิดการสูญเสียแกสังคมและประเทศชาติ ปจจุบันมีรูปแบบการบําบัดภาวะซึมเศราที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ในการลดภาวะซึมเศรา แตจากสถิติยังพบวาผูปวยที่กลับไปรักษาตัวที่บานมักมีอาการซึมเศรารุนแรงมากขึ้นจนตองกลับเขารับ
การรักษาซ้ําในโรงพยาบาล ซึ่งการเสริมสรางแรงจูงใจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนํามาผสมผสานกับรูปแบบการบําบัดภาวะ
ซึมเศรารูปแบบอื่นเพื่อใหผูปวยสามารถควบคุมภาวะซึมเศราไดเปนระยะเวลายาวนานมากขึ้นทําใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เอกสารอางอิง
กมลเนตร วรรณเสวก. (2559). กลุมโรคอารมณสองขั้วและกลุมโรคซึมเศรา. ในนันทวัส สิทธิรักษ, กมลเนตร วรรณเสวก,
กมลพร วรรณฤทธิ์ , ปเนต ผู ก ฤตยาคามี , สุ พ ร อภิ นั นทเวช และ พนม เกตุ ม าน. จิ ต เวชศิ ริ ร าช (DSM-5).
กรุงเทพฯ: ประยูรสาสนไทย.
กรมสุขภาพจิต. (2553). แนวทางการจัดการโรคซึมเศราสําหรับเวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิแ ละทุติยภูมิ.
นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
กรมสุขภาพจิต. (2555). ความชุกของเรื่อ งซึ มเศราในไทย:ผลจากการสํารวจ ระบาดวิท ยาโรคทางจิต เวชในคนไทย.
การศึกษาระดับชาติ.
ธรณินทร กองสุข. (2559, มิถุนายน 9). ระบาดวิทยาโรคซึมเศราในอาเซียน. [PowerPoint] สืบคนจาก
http://www.thaidepression.com/www/doc59/depressive%20asian.pdf.
พัชชราวลัย กนกจรรยา. (2550). ผลของโปรแกรมการบําบัดผสมผสานแบบสั้นโดยใชการเสริมสรางแรงจูงใจรวมกับการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตอภาวะซึมเศราและพฤติกรรมการเสพสุราในผูเสพติ ดสุรา. วิทยานิพนธ
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย และคณะ. (2552). ระบาดวิทยาโรคจิตเวชรวมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551. วารสาร
สุขภาพจิตแหงประเทศไทย. 21(1), 1-14.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2233

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

พีรพนธ ลือบุญธวัชชัย, นันทิกา ทวิชาชาติ และสมรัตน เลิศมหาฤทธิ์ (2555). ความสัมพันธระหวาง ป ญ ห า สั ม พั น ธ ภ า พ
ระหวางบุคคลกับโรคซึมเศราในผูปวยโรคซึมเศราไทย: การศึกษาโดยมี กลุ ม ควบคุ ม แบบจั บ คู . วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย. 69-80.
มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย. (2558). จิตเวชศาสตรรามาธิบดี Using DSM-5. (พิมพครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัศมิ์สุนันท อิษฎานนท. (2558). ผลของการบําบัดดวยการกําหนดตนเองแบบผสมผสานตอภาวะซึมเศราในผูปวยโรค
ซึมเศรา. วิทยานิพนธ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าสุข ภาพจิต และจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วนิดา พันธสุรินทร. (2556). ผลของโปรแกรมแบบบูรณาการที่เนน แนวคิดการบําบัดทางความคิด พฤติกรรมตอภาวะ
ซึมเศราในผูปวยโรคซึมเศรา. วิทยานิพนธ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ช าสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สาวิตรี วิษณุโยธิน และนชพร อิทธิวิศวกุล. (2553). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผูมีภาวะซึมเศรา. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา. 16(1): 5-22.
สุทธานันท ชุนแจม, โสภิณ แสงออน และทัศนา ทวีคูณ. (2554). การสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศราในประเทศไทย.
รามาธิบดีพยาบาลสาร, 17(3), 412-429.
สาธารณสุข, กระทรวง. กรมสุขภาพจิต. (2555). ความชุกของเรื่องซึมเศราในไทย:ผลจากการสํารวจระบาดวิทยาโรคทาง
จิตเวชในคนไทย การศึกษาระดับชาติ.
สุวรรณา อรุณพงคไพศาล. (2558). อาการและอาการแสดงของโรคซึมเศรา. ใน สุวรรณา อรุณพงคไพศาลและสรยุทธ วาสิก
นานนท. (บรรณาธิการ). ตําราโรคซึมเศรา. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา.
American Psychiatric Association [APA], (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder:
DSM-V. (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Arkowitz, H., & Westra, H.A. (2004). Integrating Motivational Interviewing and Cognitive Behavioral Therapy
in the treatment of depression and anxiety. Journal of Cognitive Psychotherapy: An
International Quarterly. 18(4):337-350.
Arkowitz, H., Westra, H.A., Miller, W.R., & Rollnick., S. (2008). Motivational Interviewing in the Treatment
of Psychological Problem. New York: Guilford Press.
Baker, A., Lee, N.K., Claire,M., Lewin,T.J., Grant,T., Pohman,S., Saunders,J.B., Lambkin,F.K.,
Constable,P.,Jenner,L. & Carr,V.J.(2005). Brief cognitive behavioral interventions for regular
amphetamine users: a step in the right direction. Addiction, 100(3), 367-378.
Barch, D.M., Yodkovik, N., Sypher-Lock, H. & Hanewinkel, M. (2008). Intrinsic motivation in schizophrenia:
Relationships to cognitive function, depression, anxiety, and personality. Journal of Abnormal
Psychology. 117(4), 776-787.
Beck, J. S. (2011). Cognitive therapy: Basics and beyond (2nd ed.). New York: Guilford.
Beck, A. T., & Alford, B. A. (2009). Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects (2nd ed.).
Pennsylvania: University of Pennsylvania.
Britton, P. C., Patrick, H., Wenzel, A.,& Williams, G. C. (2011). Integrating motivational interviewing and
Self-Determination Theory with Cognitive Behavioral Therapy to prevent suicide. Cognitive and
Behavioral Practice, 18, 16-27.
2234 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New
York: Plenum.
D’Zurilla, T. J. & Nezu, A.M. (2007). Problem-solving therapy: A positive approach to clinical
intervention. New York: Springer Publishing.
Markland, D., Ryan, R., Tobin, V., &Rollnick, S. (2005). Motivational interviewing and self- determination
theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(6), 811-831.
Miller, W.R. and Rollnick. (2002). Motivation interviewing. New York: Guilford Press.
Nolen-Hoeksema, S. (1994). An interaction model for the emergence of gender differences in depression
in adolescence. Journal of Research on Adolescence, 4(4), 519-534.
Santrock, J. W. (2014). Adolescence. New York: McGraw-Hill Education.
Sheet, E.S., Craighead, W.E., (2014). Comparing chronic interpersonal and non-interpersonal stress domains as
predictors of depression recurrence in emerging adults. Behaviour Research and Therapy, 63, 36-42
Skarsater, I., Baigi, A., and Hanglund L. (2006). Function status and quality of life in patient with firstepisode major depression. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13, 205-213.
Stuart, G. W. (2013). Principles and practice of psychiatric nursing. (10th ed.). St. Louis: Elsevie.
Westra, H. (2004). Managing resistance in cognitive behavioural therapy:The application of motivational
interviewing in mixed anxiety and depression. Cognitive Behavior Therapy, 33(4), 161-175.
World Health Organization.(2012).Depression. Retrieved June 13, 2016 . from http://
www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf.

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2235

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูส ูงอายุ
Orthostatic Hypotension in the elderly: OH
อรพินท หลักแหลม* และศศิธร กรุณา
สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทคัดยอ
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (Orthostatic hypotension : OH ) เปนความผิดปกติที่พบบอย
ในผูสูงอายุ ความชุกของภาวะนี้เพิ่มขึ้นอยางมากตามอายุ โรครวม และ เปนผลขางเคียงของยาหลายชนิด ผูสูงอายุที่มีภาวะ
ความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการวูบ หมดสติ หากหกลมอาจทําใหกระดูกหั ก และเกิด
ความเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได OH ไดชื่อวาเปนกลุมอาการในผูสูงอายุ ที่บงชี้ปจจัยเสี่ยงของปญหาสุขภาพในผูสูงอายุ
เชน ภาวะแทรกซอนของระบบหัวใจและหลอดเลือด คุณภาพการนอนหลับที่ลดลง ภาวะซึมเศรา โรคหลอดเลือดสมอง การ
ทํางานของไตเสื่อม และความบกพรองทางสติปญญา แตกลับถูกมองขาม ไมไดรับการประเมิน และ วินิจฉัย วัตถุประสงคของ
บทความนี้ มุงเนนใหผูอานโดยเฉพาะ พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนผูดูแล และ ผูสูงอายุ ไดรับทราบขอมูล เกี่ยวกับความสําคัญ
สาเหตุ พยาธิสภาพ แนวทางการรักษาและชวยเหลือผูที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อใหผูอานไดเห็น
ความสําคัญของภาวะนี้ และ มีแนวทางการจัดการเพื่อปองกันผลกระทบของภาวะนี้ตอผูสูงอายุการใหความสนใจตอภาวะ
ความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ โดยเฉพาะการสงเสริมใหผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ
สามารถดูแลตนเองและจัดการเมื่อมีอาการอยางทันทวงทีเปนกุญแจสําคัญที่จะลดความเสี่ยงในการเกิด อาการวูบ หมดสติ ลมฟาด
และสามารถปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตได
คําสําคัญ: ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ ผูสูงอายุ เปนลมและลมฟาด
Abstract
Orthostatic hypotension (OH) is common among the elderly especially those who are suffered
from multiple diseases and are prescribed with many drugs. OH occurrence among the elderly patient is
around 30%. It is often accompanied by disabling pre-syncope symptoms, syncope and fracture that
impaired quality of life. OH was recognized as a multifactorial geriatric syndrome and a risk factor for
incident heart failure, insomnia, depression, stroke, kidney failure, falling and death. OH may create a
degenerative dementia and entangle clinical implication for its association with cardiovascular diseases.
On the contrary, the reviewed literature emphasized that OH is often inadequately evaluated and
treated. Studying OH as a key component of understanding the role of hypotension in the risk management
of falls may inform future diagnostic approaches in OH management at a community level for handling
the symptoms promptly.
Keywords: orthostatic hypotension, elderly, syncope and fall
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1. บทนํา
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (orthostatic hypotension: OH) หรือความดันโลหิตต่ําจากการ
เปลี่ยนทารางหมายถึงภาวะที่ความดันโลหิตลดต่ําขณะเปลี่ยนทาทางตานแรงโนมถวงโลก เชนจากนั่งเปนยืน (บางตําราจึงเรียก
ความดั นต่ําในท ายื น: Postural hypotension) หรื อ จากกม เปนเงยขึ้ นเร็ วๆทํ าให การไหลเวี ยนเลือดไปยั ง สมองลดลง
(cerebral hypo-perfusion) สงผลใหสมองทํางานผิดปกติจนเกิดอาการเวียนศรีษะ หนามืด (dizziness or blackout) มี
อาการทางตา เชน ตาพร า และ อาการในระบบอื่ นเชนคลื่นไส ใจสั่น ปวดตนคอ ปวดหลั งฯลฯ ภาวะนี้ หากเกิดขึ้ นกับผู ที่
สมรรถภาพของหัวใจยังดี อาการมักจะหายเปนปกติไดเองเมื่อนั่งลงหรือนอน หรืออาการจะหายไดเองในระยะเวลาสั้นๆ แตใน
ผูปวยบางคน ภาวะนี้อาจสงผลใหหมดสติ เปนลม ลมฟาดได อยางไรก็ดี ถึงแมจะไมมีอาการจากเลือดไปเลี้ยงสมองไมเพียงพอ
ผูป วย OH ก็ยังมีความเสี่ยงเกิดอาการวูบ หมดสติได(Gupta & Lipsitz, 2007; Shaw & Claydon, 2014; Shibao, Lipsitz&
Biaagoni, 2013)
ความชุกของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ เพิ่มขึ้นอยางมากตามอายุขัย คือ เพิ่มจากรอยละ 5 ถึง
11ในประชากรผูใหญวัยกลางคนเปนรอยละ 30 ในประชากรสูงอายุ (Feldstein & Weder, 2012) จนเปนที่กลาวถึงวา เปน
ภัยที่แอบซอนอยูสําหรับผูสูงอายุ (Fedorowski & Melander, 2012) แมวาจะเปนความผิดปกติที่พบไดบอยในผูสูงอายุ แต
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (OH) มักถูกมองขามและไมคอยไดรับการประเมิน และ วินิจฉัย หรือ มองวา
เปนความเสี่ยงใหเกิดปญหาสุขภาพ (Arbogast et al,2009; Feldstein & Weder, 2012; Frith, Newton & Parry, 2014;
Lahrmann et al, 2011; Lee, 2013) นอกจากอายุแลว ปจจัยที่สงผลตออุบัติการณของ OH อันเปนที่ทราบกันดีคือ ความ
เจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ และ OH เปนขอกังวลในการจายยาลดความดันโลหิต ดวยเกรงถึงผลของ การหกลม จากการมี OH หลัง
ไดรับยา กลาวไดวา OH เกิดมากขึ้น ตามโรคที่เปนรวม(comorbidities) และ OH เปนผลขางเคียงของยาหลายชนิด
แมวาการประเมินภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูสูงอายุ ดวยการวัดความดันโลหิตในทานั่ง ทา
นอน และ ท ายื น มาเปรี ย บเที ย บกั น จะมี การปฏิ บั ติ อ ยู โ ดยทั่ ว ไป โดยเฉพาะกรณี การประเมิ นผู สู ง อายุ อย างสมบรู ณ
(comprehensive geriatric assessment) แตก็ยังไมเปนที่แพรหลายเพียงพอที่จะสรางการรับรูแกผูสูงอายุสวนใหญใหใสใจ
กับการเปลี่ยนแปลงของคาความดันโลหิตตนเอง ทําใหการวินิจฉัยไมครอบคลุม และ มีผูปวยที่ไมไดรับการดู แล รักษา และ
ปองกับ ผลกระทบจาก ภาวะนี้ อยูเสมอ ในการนี้ไดมีขอแนะนําวา ผูปวยที่มีอาการ pre-syncope หรือ มีประวัติหกลม ขณะ
เปลี่ยนอิริยาบถ ควรรับการตรวจวินิจฉัย ภาวะOH ทุกครั้งที่มาพบแพทยตามนัด (Arnold & Shibao, 2013)
2. ความสําคัญของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูสูงอายุ
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (OH) เปนขอกังวลในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เนื่องจากทําใหเกิด
ความเสี่ยงหกลมกระดูกหัก จึงจัดเปนปจจัยสงเสริมใหกลายเปนผูสูงอายุที่เปราะบาง (Frail elderly)ไดดวย จากการทบทวน
เอกสาร มีการระบุผลของ OH วา ทําใหอัตราการเสียชีวิตของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นไดรอยละ36 (Angelousi, 2014) OHเปนปจจัย
เสี่ยงของ ภาวะหัวใจลมเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อมเชนโรคอัลไซเมอรจากสมองขาดเลือดชั่วคราว และ ไตวาย
ได (Angelousi et al., 2014; Fedorowski & Melander, 2012; Lee, 2013; Mehrabian et al., 2010; Phipps et al.,
2012; Shibao, Lipsitz และ Biaagoni, 2013) OHเปนสาเหตุสําคัญของการเปนลม หมดสติ และ ลมฟาด (ประเสริฐ อัสสันต
ชัย, 2554; วีระศักดิ์ เมืองไพศาล, 2556) โดยเปนทั้งสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดการหกลม และ เปนโดยออมผานปจจัยคั่นกลาง
คือ การทรงตัว และ สมรรถภาพสมองที่ดอยลงตามวัย (Mehrabian et al., 2010; Shaw & Claydon, 2014)
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริ ยาบถในผูสูงอายุ มักมีค วามเกี่ ยวเนื่องกับปจจัย ที่ทําให รางกายควบคุม ความดั น
โลหิตใหคงที่ไดยากเชน เจ็บปวยเปนเบาหวาน ที่ ควบคุมไมได หรือไมไดรับการรักษา จนเกิดความเสียหายกับเสนประสาทที่
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ควบคุมความตานทานของหลอดเลือดดําสวนปลาย ในกรณีเชนนี้ผูปวยจะมีอาการจากการเปลี่ยนอิริยาบถอยางรุนแรงเรื้อรัง
อาจกอใหเกิดอาการอัลไซเมอรในผูสูงอายุอันเปนผลของสมองขาดออกซิเจนและสารอาหารไปหลอเลี้ยง หรืออาจกอใหเกิด
หกลมเนื่องจากเปนลม ทําใหกระดูกหักได มีการศึกษาระบุวาภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถมีความสัมพันธ
กับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมได(uncontrolled hypertension) (Gangavati et al., 2011; Valbusaa et al., 2012)
และการใชยาลดความดันโลหิต โดยเฉพาะ ยาขับปสสาวะ (Lee et al., 2013; Morisky, Ang, Krousel-Wood, & Ward,
2008) จึงจําเปนที่ตองมีการเฝาระวัง อาการอันเนื่องมาจากภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ และ ระดับความ
ดันโลหิต อยางใกลชิดในหมูคนที่ใชยาลดความดันโลหิต ขอกังวลที่มีการรับรูวาภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ
เปน อาการขางเคียงของยาลดความดันโลหิต ทําใหแพทยตองไตรตรองถึงผลดีของการรักษาและปองกันภาวะแทรกซ อนของ
โรคความดันโลหิตสูง กับ ผลเสียของ ความเสี่ยงลมฟาด กับ โรคตางๆที่ตามกลุมอาการนี้มา (Judd & Calhoun, 2012).
3. ประเภท และ สาเหตุของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ
Gupta & Lipsitz (2007) ไดจัดประเภท OH เปน แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
1. Acute OH มักเปนผลกระทบจากภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง และการไดรับยาบางชนิด ซึ่งสามารถสืบคน และ
จัดการกับ สาเหตุไ ด ผูป วยในกลุม นี้มั กมี อาการ อาการแสดงให ผูป วยรับ รูได สาเหตุ ที่พ บไดบ อย คือ ต อมหมวกไตทํางาน
บกพรอง (adrenal insufficiency) กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) ติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) และ
ภาวะขาดน้ํา (dehydration) Oldenburg et al (2002) ระบุวาความสําคัญของOH คือ มักแสดงออกเปนอาการของโรครายที่
แอบแฝงและลุกลามอยู การสืบคนโรคสาเหตุจึงมีความสําคัญ
2. Chronic OH มี พัฒ นาการอย างค อยเป นค อยไปและผู ป วยมั กไม มี อาการใหรั บ รู ไ ด ส าเหตุจะเกี่ ย วข องกั บ
กระบวนการชรา (โดยมีกลไกการเกิด ดังจะกลาวตอในหัวขอพยาธิสภาพ) และโรคบางชนิดที่มีผลใหเกิดภาวะบกพรองทาง
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Neurogenic OH) Chronic OH อาจทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําเรื้อรังผูสูงอายุจึงไมสามารถมี
กิจวัตรตามปกติได เพราะตองคอยหลีกเลี่ยงสถานการณ หรือปจจัยที่กระตุนใหเกิด OH
Romero-Ortuno et al. (2011) จําแนก OH เป น 3 กลุ มตามลั กษณะการลดต่ํ าของค าความดันโลหิ ต และ
ระยะเวลาในการฟนตัว (morphological classification of OH: MOH) จากผลงานวิจัยผูสูงอายุในประเทศไอรแลนด: The
Irish Longitudinal Study of Ageing (TILDA) โดยสถิติcluster analysis
1. ความดันโลหิตตกเล็กนอย ฟนตัวทันที (MOH-1: the small drop/fast over-recovery)
2. ความดันโลหิตตกเล็กนอย ฟนตัวกลับเปนปกติใน110วินาทีทุกราย (MOH-2: the medium drop, slower but
full recovery)
3. ความดันโลหิตตกอยูนานมากกวา 110 วินาที (MOH-3: large drop, non-recovery)
ระยะเวลาฟนตัวของคาความดันโลหิตในการทดลองครั้งนี้ วัดที่ 30, 60 และ 110 วินาที
กลุม MOH-1 เทียบเคียงไดกับInitial OHในการจําแนกทั่วไปที่แบงเปน initial และ sustained OH พบไดรอยละ
33 ในผูปวยOH ทั้งหมด
กลุม MOH-2 เปนลักษณะที่พบมากที่สุด คิดเปนรอยละ๕๐ และเปนOH ที่พบในกลุมประชากรสูงอายุ
กลุมสุดทายMOH-3พบไดรอยละ 18 ในผูปวยOH ทั้งหมด MOH-3 ถูกพบวาเปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปญหา
การทรงตัว และ การหกลม (OR = 1.47,95% CI: 1.25 – 1.73, P <0.001 และ OR = 1.27, 95% CI: 1.09 –
1.48, P = 0.003) (Romero-Ortunoet al, 2013)
การวินิจฉัยOH ตามขอตกลงสมาคมประสาทแพทยแหงอเมริกา(the Consensus Committee of the American
Autonomic Society and the American Academy of Neurology in 1996) (Freeman et al, 2011) ใชคาความดัน
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โลหิตซิสโตลิกที่ลดลง 30มมปรอท หรือ คาไดแอสโตลิกที่ลดลง10มมปรอท ภายในชวงเวลา 3 นาทีหลังจากเปลี่ยมอิริยาบถ
เปนทายืน
ความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถมีความสัมพันธกับปจจัยดานโรครวม หรือการมีความเจ็บปวยหลายชนิ ด
และ เปนอาการขางเคียงของยาหลายชนิด ไดแก ยาขับปสสาวะ เนื่องจากปสสาวะถูกขับออกไปทําใหความดันในช องทองลด
ตอลงอยางรวดเร็ ว สง ผลให ปริ มาณเลือดที่ กลั บไปสู หัวใจลดนอยลงดวย ทําให เกิ ดอาการเป นลม ลม ฟาดได ยารักษาโรค
ซึม เศร า(ทํ าใหห ลอดเลือดขยายตั ว และ ความดั นโลหิต ตก) ยารักษาโรคหั วใจ และยาขยายหลอดเลื อดที่ มีฤ ทธิ์ล ดความ
ตานทานจากหลอดเลือด (Arnold & Shibao, 2013)
4. พยาธิสภาพของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูสูงอายุ
กลไกสําคัญของการเกิด OH ประกอบดวย ความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมคาความตานทานของหลอด
เลือดและ การไหลรวมของเลือดตามแรงโนมถวงโลก (Defective vasoconstriction and excessive pooling of venous
gravitational blood) ตามปกติการลุกยืนตรงทําให เลือดดํา 500 ถึง 700 ซีซี ไหลลงขา และ ชองทอง ตามแรงโนมถวงโลก
สงผลให เพิ่ม ความดั น hydrostatic ในหลอดเลื อดขาถึ ง 70 มม.ปรอทจากปกติ 7-15 มม.ปรอท ทําใหพ ลาสมาย ายเขาสู
interstitial space เลือดขนขึ้น การไหลกลับของเลือดดําที่หัวใจลดลง สงผลใหปริมาตรเลือดแดงที่หัวใจบีบตัวสงออกไปเลี้ยง
สวนตางๆของรางกาย(the stroke volume) ลดลงไดถึง40% (Gupta, 2007) เรียกวาเกิด orthostatic stress ซึ่งจะกระตุน
กลไกชดเชยปริมาตรเลือด จากการทํางานรวมกันของ 3 ระบบไดแก ระบบ baroreceptor reflex การทํางานของสมองสวน
แกน และ ระบบฮอรโมน( renin-angiotensin aldosterone system) (Rutan et al, 1992)
ในผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงตามวัยทําให Baro-recepterเสื่อมสภาพ Baro-recepter reflex เปน กลไกชดเชย
ภาวะความดันโลหิตตกที่หลอดเลือดเอออรตาและผนังหัวใจหองบนขวา ผูที่อายุมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงเกิดภาวะความดันโลหิต
ต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ(OH) เพิ่มมากขึ้น (Feldstein & Weder, 2012; Gupta & Lipsitz, 2007; Lee, 2013; Shibao,
Lipsitz, & Biaagoni, 2013)
5. แนวทางการรักษาและการดูแลตนเองของผูที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ
การบําบัดอาการ และรักษา ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถดวยยา(pharmacologic management
)เปนเรื่องยาก โดยทั่วไปการรักษาOH จะมุงใหมีการปรับความดันโลหิตในทายืนใหผูปวยสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันไดโดย
ใชยา fludrocortisone(ชื่ อการค า คือ midorodine หรือ droxidopa) ควบคู กับ วิธีไมใชยา(OH non pharmacologic
management) การสงเสริมใหผูปวยOH สามารถจัดการกับภาวะนี้ไดดวยตนเองอยางทันทวงที จึงเปนกุญแจสําคัญในการดูแล
ตนเอง โดยหลักการแลวการควบคุมภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ เกี่ยวของโดยตรงกับ ปริมาตรเลือด(Blood
volume) และ ความตานทานของหลอดเลือดดํ าส วนปลายอั นเปนผลจากการทํางานของระบบประสาท (TPR: Total
peripheral resistant) ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไดโดยอาศัยกลวิธีตางๆที่สามารถปองกันไมใหความดันโลหิตลดต่ํา
กลวิธีปองกันไมใหความดันโลหิตลดต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (Low & Tomalia, 2015)
1. การใชผายืดพันหนาทองไวขณะลุกเดิน (Abdominal binder) เพื่อลดภาวะเลือดดําคั่งในชองทอง (compress
Splanchnic-mesenteric veins)
2. การดื่มน้ําครั้งละมากๆ (water bolus) เชน มากกวา 500 ซีซีตอครั้ง หรือ ดื่มน้ําอยางนอยวันละสองลิตรครึ่ง ซึ่ง
จะชวยเพิ่มระดับความดันโลหิตในทายืนไดประมาณ 20 มม.ปรอท นานอยางนอย 2 ชั่วโมง (Lanier, Mote & Clay, 2011)
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3. การนอนหนุนหมอนสูง หรือ การยกศีรษะสูงในขณะนอน โดย ยกหัวเตียงขึ้นใหศรีษะสูงกวาพื้นราบอยางนอย4
นิ้วฟุต (Bed up) เพื่อลดความดันโลหิตสูงในทานอน (minimize supine hypertension)
4. ฝกปฏิบัติวิธีการปองกันการเกิดอาการภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (Counter-maneuvers to
raise orthostatic blood pressure) (Wieling et al, 2014) ไดแก
4.1 การเกร็งกลามเนื้อแบบ isometric contraction ขณะมีอิริยาบถที่ตานแรงโนมถวงใน
ทายืน และ ทานั่งเพื่อเพิ่มความตานทานสวนปลาย รวมกับ การจัดทาใหเลือดไหลลงชา เพื่อเพิ่มแรงดันในระบบไหลเวียน
เลือดดํา สงผลใหเลือดไหลกลับหัวใจเพิ่มขึ้น เชน การยืนไขวขา และการนั่งยอง (Leg crossing & squatting) ดังแสดงดวย
ภาพดานลาง

4.2 การยืนเขยงเทา หรือ ยืนย่ําอยูกับที่ (Skeletal muscle pumping using heel raises or marching in
place

4.3 การยืนคอมศรีษะไปดานหนา (bending forward)
4.4 การนวดกนดวยมือ (Buttock clenching)
4.5 การนั่งยอง ในกรณีมีอาการคลายจะเปนลม (pre-syncope) ใหลงนั่งยอง อาจนั่งกมศรีษะใหอยูระหวางเขา
เหมือนทาเตรียมพรอมเครื่องบินตกหลุมอากาศ (Squatting/ Sitting with head between the knees (crash position)
หรือลงนอนยกขาสูง
การดูแลตัวเองสําหรับผูที่มีอาการจากภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถ ไดแก
1. การลุกจากที่นอน กอนจะลุกขึ้น ควร นอนหงาย แลว บริหารโดยยกขาขึ้นลงตานแรงโนมถวงโลก หรือยือ
เหยียด ขอตานแรงยางยืด อยางนอย๑๐ ครั้ง (Galizia et al,2013) ไมควรลุกยืนขึ้นมาในทันทีทันใด แตควรขยับแขนขา และ
รอเวลาใหแนใจวารางกายจะปรับความดันใหสูงขึ้นไดแลวจึงคอยลุกขึ้น
2. เมื่อตองยืนนาน ๆ ในทายืนตรง ควรระมัดระวังการเปลี่ยนอิริยาบทอยางรวดเร็ว
3. เมื่อตองการกมตัวลงเก็บของไมควรกมศีรษะลงโดยตรงแตควรทรุดตัวนั่งยองๆ ลงกอนเนื่องจากหลอดเลือดดํา
จะถูกกดพับทําใหมีเลือดไหลสูขานอยลง
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4. การออกกําลังกาย ควร เลือกประเภทที่ ไมยืนนาน ๆ หรือตองเปลี่ยนทาทางบอย
5. ระวังภาวะขาดน้ํา จากสาเหตุตางๆ เชน ท องเสีย หรื อ อาเจีย น รุนแรง หรือภาวะลมแดดเพราะสงผลต อ
ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนใหลดนอยลง เกิดOHงายขึ้น
6. ระวังการนั่งอาบน้ําอุน หรือ การอยูในที่มีอากาศรอนจัดเพราะ หลอดเลือดที่ผิวหนังจะขยายตัวทําใหความดัน
ตกงาย ถาอากาศหนาว ควรอาบน้ําไมอุนจัด และไมอาบแบบนอนแชในอาง นอกจากนี้ควรราดน้ําเย็นตาม ในตอนทาย หรือ
อาบน้ําที่เย็นขึ้นกอนออกจากหองน้ําเพื่อกระตุนหลอดเลือดที่ผิวหนังใหหดตัว
7. ควรหมั่นวัดระดับความดันโลหิตของตนเองอยางสม่ําเสมอ และใสใจกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความดัน
โลหิตในรางกาย
อนึ่งผูเขียนมีความเห็นวา เอกสารที่กลาวถึง OH สวนใหญ มุงเนน Neurogenic OH ที่เปนผลจากการทํางานของระบ
ประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติ(autonomic insufficiency) ซึ่งมิใชกลไกหลักของ OH ที่เกิดในผูสูงอายุ ซึ่งเปนผลจากความ
พรองในการชดเชยปริมาตรเลือดที่กลับสูหัวใจ (impaired venous return) การแสวงหาความจริงของ OH ที่เกิดในผูสูงอายุ
ดวยการ วิจัย การบันทึกผลการดูแลอยางเปนระบบ และการเผยแพร ให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเปนประโยชนสุขแก
ผูสูงอายุผูรับบริการอยางแทจริง
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การดูแลตอเนื่องสําหรับผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง
Continuity Care for Stroke Patients
จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
serennia@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปน
ปจจัยเสี่ยงที่สามารถปองกันได ในการดูแลผูปวยกลุมนี้เมื่อจําหนายออกจากโรงพยาบาลจึงจําเปนตองมีการจัดการระบบการดูแล
ตอเนื่องเพื่อเปนการควบคุมและปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนหรือเกิดการกลับเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองอีก โดยระบบ
การดูแลตอเนื่องในอนาคตจะตองครอบคลุมทั้งตัวผูปวย ผูดูแลและเจาหนาที่สาธารณสุขในสาขาตาง ๆ ที่ตองทํางานรวมกัน
ตลอดตั้งแตในโรงพยาบาลจนกระทั่งผูปวยกลับไปอยูบาน โดยเนนการดูแลและใหความรูในเรื่องการปฏิบัติตั วใหมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม
คําสําคัญ: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง การดูแลตอเนื่อง
Abstract
Stroke is the leading cause of death in Thailand. The cause of stroke is controllable risk factors.
The continuity of care among stroke patients are essential for control and prevention of complications
or recurrent stroke. Trend of continuity of care cover with patients, caregiver and multidisciplinary team
into implements advices regarding the health behavior and knowledge or preventing risk factors of stroke.
Keywords: stroke patients, stroke, continuity care
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเปนกลุมอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือด
สมองทั้งจากการตีบ การตันและการแตกของหลอดเลือด ซึ่งจะกอใหเกิดความผิดปกติแกรางกาย มีความพิการหรือ กระทั่ง
การเสียชีวิตตามมา ดังนั้นผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการดูแลตั้งแต
ระยะเริ่มแรกที่มีอาการเพื่อรักษาภาวะฉุกเฉินตาง ๆ เชน ระดับความรูสึกตัว ระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เปนตน
นอกจากนี้ควรไดรับการรักษาที่จําเพาะ เชน การใหยาละลายลิ่มเลือด ยาตานการแข็ งตัวของเกล็ดเลือด หรือรักษาดวยการ
ผาตัด และเมื่อผูปวยมีอาการดีขึ้นพรอมจะจําหนายออกจากโรงพยาบาลจําเปนจะตองไดรับการแลตอเนื่องในดานตาง ๆ เชน
การรับประทานยาที่ตอเนื่อง การป องกันโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา และปองกันป จจัยเสี่ย งตาง ๆ รวมทั้ง การติด ตามอาการ
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ผิดปกติอื่นที่อาจจะเกิดตามมาในภายหลัง เชน ภาวะแทรกซอนจากการนอนนาน การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใน ทางเดินปสสาวะ เปนตน
สําหรับการดูแลตอเนื่องนั้นเปนกระบวนการสงเสริมการดูแลผูปวยหลังการจําหนาย โดยตองอาศัยการดูแลทั้งจาก
ระหวางทีมสุขภาพ ผูปวย และครอบครัว โดยเริ่มจากการวางแผนจําหนายผูปวยตั้งแตแรกรับ วิเคราะหปญหา ของผูปวย
รวมถึงการประเมินผูดูแล และสภาพแวดลอมที่บาน แตในชวงแรก ไดพบปญหาการดูแลผูปวยไมตอเนื่องหลายประการ เชน
เนนการดูแลเฉพาะในโรงพยาบาล การดูแ ลที่บานไมครอบคลุ ม และขาดการมีสวนรวมของครอบครัวและชุม ชน บทความ
วิชาการครั้งนีจ้ ะเกิดประโยชนตามนโยบาย 4.0 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริมใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องที่บานอยางเหมาะสมโดยการรวมมือกันจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดูแล เชน ทีมสุขภาพ ผูดูแล ครอบครัว
และชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู
สถานการณการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
สํานักโรคไมติดตอ (2559) รายงานวาแตละปมีประชากรที่ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองถึง 17 ลานคน โดยมีคนที่
เสียชีวิตจํานวน 6.5 ลานและ มีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 26 ลานคน นอกจากนั้นยังพบวาโรคหลอดเลือด
สมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ในผูที่มีอายุมากกวา 60 ป และเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 5 ในผูที่มีอายุ 15-59 ป สําหรับ
ประเทศไทยคาดวามีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมในแตละป 150,000 ราย ซึ่งอัตราผูปวยในดวยโรคหลอดเลือดสมอง
พ.ศ. 2555 -2558 เทากับ 354.54, 366.81, 352.30 และ 425.24 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ สวนอัตราการเสียชีวิตดวย
โรคหลอดเลือดสมอง พ.ศ. 2555-2558 เทากับ 31.7, 35.9, 38.7 และ43.3 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ
องค การอั มพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) ได กํา หนดให วันที่ 29 ตุ ล าคมของทุ กป
เปนวันรณรงคอัมพาตโลก เพื่อพยายามที่จะสรางแคมเปญในการรณรงคเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองเพื่อจะเพิ่มการรับรูไปทั่ว
โลกในการผลักดันเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเนนการปองกันใน 3
ประเด็นคือ สรางความตะหนัก สงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการลงมือปฏิบิตเพื่อปองกันโรค โดยประเด็นสารวัน
รณรงคอัมพาตโลก ประจําป 2559 คือ อัมพฤกษ อัมพาต ปองกัน รักษาได (Face the facts: Stroke is treatable) โดย
เนนใหเห็นถึงความสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองและตระหนักถึงอาการเบื้องตนและเขารับการรักษาทันเวลา (สํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค, 2559) ซึ่งสําหรับบุคลากรดานสาธารณสุขนั้นไดเนนดานการสรางความตระหนัก ความเขาใจใหผูที่
เกี่ยวของในการดูแลประชาชนกําหนดนโยบายวางแผนและดําเนินงานดานโรคหลอดเลือดสมอง เนนใหโรงพยาบาลชุมชนจัด
หนวยบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ และสถานบริการสาธารณสุ ขจัดหนวยงานที่ ครอบคลุมทุ กระดั บและ
ถายทอดความรูไปสูบุคคล ครอบครัวและผูดูแล
แมจะมีการรณรงคอยางตอเนื่องแตสถานการณของโรคหลอดเลือดสมองยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ในทุกป และ
ในสวนของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2550 มีอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง เทากับ 403.78 ตอประชากรแสนคน และใน
พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเปน 434.46 ตอประชากรแสนคน โดยสวนของโรงพยาบาลนครปฐม พ.ศ. 2558 มีอัตราผูปวยดวยโรค
หลอดเลือดสมองที่นอนโรงพยาบาลตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม จํานวน 1964 คน (งานเวชระเบียนโรงพยาบาล
นครปฐม, 2558) และมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสงผลใหเกิดการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมาก ซึ่งค าใชจายในการรักษาโรคหลอดเลื อดสมองโดยเฉลี่ยประมาณ 20,632 ล านบาทตอป (กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
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ความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
การปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลืดสมองตองอาศัยการปฏิบัติตัวของบุคคลเปนสําคัญซึ่งตัวบุคคลเองจะตองมีทั ้ง
ความรูดานปจจัยเสี่ยง อาการเตือน อาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งตองมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยจากหลักฐานเชิงประจักษพบวา
ผูปวยสวนใหญจะมีความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองแตยั งขาดความรู เกี่ ยวกับ อาการเตื อนของโรคหลอดเลือดสมอง และมีพ ฤติกรรมการรับ ประทานอาหารไม ถูกตอง
นอกจากนี้ยังพบวา การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํามีสาเหตุมาจากการควบคุมความดันโลหิตไมดี การควบคุมเบาหวานไมดี
การหยุดยาเอง การควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงไมดี ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได รวมถึงมีการขาดยา และขาดการ
ติดตามการรักษาตอเนื่องอีกดวย (สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554; นอมจิตต นวลเนตรและเดือนเพ็ญ ศรีขา, 2012) ดังนั้นจะเห็นได
วาผูปวยสวนใหญแมจะมีความรูวาโรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุการเกิดไดอยางไรแตยังขาดความตระหนักในการปองกันและ
พฤติกรรมในการดูแลตนเอง รวมทั้งไมสามารถควบคุมโรคที่เปนปจจัยเสี่ยงไดทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองไดคอนขางสูง
ในดานของผูดูแลที่เปนคนดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเมื่อไดรับการสอนหรือการแนะนําในการดู แล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทําใหมีความสามารถในการดูแลและปองกันโรคมากขึ้นทําใหจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของ
ผูปวยลดลง (ชวนพิศ สถิตยพันธ, 2555 ) จึงควรมีการสงเสริมความรูแกผูดูแลในเรื่องของปจจัยเสี่ยง อาการเตือนและการ
ควบคุมพฤติกรรมของผูปวยเนื่องจากผูดแู ลเปนผูที่อยูใกลชิดผูปวยมากที่สุด หากผูดูแลมีความรูในเรื่องของปจจัยเสี่ยงตาง ๆ
ก็จะสามารถใหการดูแลผูปวยไดถูกตอง เชน การจัดอาหารที่เหมาะสมกับโรค การกระตุนหรือชวยใหผูปวยมีการออกกําลัง
กาย การดูแลใหผูปวยรับประทานยาประจําตัวอยางสม่ําเสมอ และการมาตรวจตามนัดเปนประจํา เปนตน
ปยนุช ภิญโยและคณะ (2558) กลาววาองคกรตาง ๆ ในชุมชน ยังขาดการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยกลุมนี้ เชน
หนวยบริการสุขภาพยังไมมีแนวทางการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน ผูนําชุมชนขาดการรับรูสถานการณปญหาและการจัดการที่
เหมาะสม อสม. ขาดทักษะความรูและความมั่นใจในการดูแลผูปวย มีความรูดานปจจัยเสี่ยงบางประเด็นไมถูกตอง (นอมจิตต
นวลเนตรและคณะ, 2551) ดังนั้นควรมีการใหความรูเพิ่มเติม และมีการพัฒนาระบบการดูแลที่ตอเนื่องใหกับชุมชนเพื่อให
สามารถจัดการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดอยางเหมาะสม เชนการจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งกระบวนการถายทอดความรูสูผูปวยและผูดูแล
บทเรียนการสรางและนําใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ตองมีการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ความ
ตองการของผู ป วยและญาติ และปญ หาเมื่อมีการกลั บ ไปดํารงชีวิต ประจํ าวั นที่ บ าน ดั งนั้ นพยาบาลจําเป นตอ งมี การวาง
แผนการดูแลผูปวยตั้งแตอยูในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับบาน จึงไดมีการสรางแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยโรคสมองขึ้นเพื่อให
การดูแลผูปวยไดครอบคลุม เชน การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหมที่ใชระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในหอผูปวยวิกฤติกึ่งอายุรกรรม ประกอบดวย 3 ระยะ (กันยา
ออยลี, 2555) ไดแก ระยะกอนมาโรงพยาบาล เปนการคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใหความรูเกี่ยวกับอาการผิดปกติ
ที่ตองตรวจรักษา ระยะเฉียบพลันโดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับที่ตึกอุบัติเหตุจนถึงหอผูปวย และระยะฟนฟู
สภาพเพื่อสงเสริมการฟนหายลดความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง เริ่มตั้งแตโรงพยาบาลสงเสริมตําบลที่ตองทําการคัดกรองเมื่อสงสัยวาจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอยางใด
อยางหนึ่ง ตองรีบทําการปรึกษาแพทยและสงตอไปยังโรงพยาบาลตอไป สําหรับโรงพยาบาลมีแนวการปฏิบัติทางคลินิกดังนี้
ทําการประเมินสัญญาณชีพและอาการของผูปวย สงตรวจทางหองปฏิบัติการและเอกเซรยคอมพิวเตอรสมองเพื่อวินิจฉัยภาวะ
สมองขาดเลือดและการมีเลือดออกในสมอง จากนั้นจึงสงเขารักษาในหอผูปวยตอไป ในโรงพยาบาลทั่ว ๆไปจะมีแนวทางดาน
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การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ มีดานการพยาบาลระหวางไดรับยาตานเกล็ดเลือดและยาตานการแข็งตัวของ
เลือด ดานการติดตามและเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันในสมองสู ง ดานการ
ดูแลผูปวยที่มีภาวะชัก ดานการดูแลปองกันการเกิดแผลกดทับ ดานการดูแลครอบครัวและญาติ ซึ่งแนวทางสวนใหญมีความ
เปนไปไดในการนําไปใชดูแลผูปวย แตการปฏิบัติจริงยังไมครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด เนื่องจากผูรับผิดชอบยัง
ไมไดรับการแตงตั้งอยางชัดเจน ขาดการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เมื่อมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการรักษา
ผูปวยและผูดูแลตองการทราบเกี่ยวกับโรคที่เปน แนวทางการดูแล และโอกาสในการหายจากโรค จากภาระงานที่มากในแตละ
เวรทําใหการใหความรูและฝกทักษะเพื่อเตรียมผูปวยกอนจําหนายยังไมเพียงพอ การสงผูปวยเพื่อทํากายภาพบําบัดหรือสง
เรียนทําอาหารทางสายยางมีเพียงครั้งเดียวกอนจําหนาย ทําใหผูปวยและผูดูแลขาดความมั่นใจ มีความตองการทักษะและ
ขอมูล ตาง ๆเพื่อการดูแลตอเนื่องที่บานอยางมั่นใจ (จารุพักตร สุขุมาลพิทักษ, 2553) เมื่อมีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิค
โดยการใชกระบวนการพยาบาลและการวางแผนจําหนายที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของผูปวย ผูดูแลหลักและการประสาน
ความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (ละมัยพร โลหิตโยธิน และรักชนก ชูพิชัย, 2558) ทําใหพยาบาลไดรับการพัฒนาความรู
ทักษะในการดูแลผูปวย ผูดูแลมีความสามารถและความมั่นใจในการดูแลผูปวยมากขึ้น และผูปวยมีความสามารถในการทํา
กิจกรรมเพิ่มขึ้นเชนกัน
กอนการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลจําเปนตองมีการสอน ใหคําแนะนํา ฝกทักษะตาง ๆ ใหกับผูปวยและ
ผูดูแล โดยตองมีการวางแผนตั้ งแตแรกรับผูป วยจนกระทั่งถึง วันจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ซึ่งตองมีการวางแผน
รวมกันทั้งตัวผูปวย ญาติและทีมสหสาขาวิชาชีพในดานตาง ๆ ไดแก ความรูเรื่องยา สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับโรค ความรู
เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว ภาวะแทรกซอนตาง ๆ การฟนฟูสภาพผูปวย การปองกันการกลับเปนซ้ํา การรับประทานอาหารที่
เหมาะสม และการมาตรวจตามนัด ซึ่งถาสามารถสรางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมจําหนายผูปวยไดอยางเหมาะสมจะทําให
ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนเมื่อกลับไปอยูบานและสามารถดูแลตนเอง ลดภาวะพึ่งพาลงได (นิภาภัคร คงเกียรติพันธุ, 2556)
รูปแบบการดูแลกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและผูดูแล
ประเทศไทยไมมีการแยกกลุมผูปวยที่ควรไดรับบริการฟนฟูแบบผูปวยใน หรือผูปวยนอกหรือแบบเยี่ยมบาน การ
เลือกบริการมักขึ้นกับความสมัครใจของญาติ อยางไรก็ตามในระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย บริการฟนฟูสวนใหญจะ
เปนการใหบริการแบบผูปวยนอกหรือเยี่ยมบานทําใหไมสามารถใหบริการฟนฟูในระดับรูปแบบเต็มรูปแบบไดมาก (สมาคมเวช
ศาสตรฟนฟู แหงประเทศไทย, 2558) สําหรับประเทศไทยพบรูปแบบการดูแลมีดั งนี้ (ฉบาไพร ทองหล อ, 2558; นงนุ ช
เพ็ชรรวง, 2556; อาคม รัฐวงษา, 2554; จารุพักตร สุขุมาลพิทักษ, 2553; อุไรวรรณ จาริก, 2551)
รูปแบบที่ 1 คือรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสวนรวมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทําาให
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในวันจําหนายเพิ่มขึ้นจากวันแรกรับเขารับการ
รักษา ผูปวยหรือผูดูแลมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับระดับมากที่สุด ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนในวันจําหนาย ผูปวยที่
ไดรับการดูแลมีระยะวันนอนรักษาลดลง คารักษาพยาบาลลดลง
รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บานและฟนฟูสมรถภาพผูพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน
4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นเยี่ยมบาน ขั้นติดตามประเมินผล และขั้นดูแลตนเอง ผลการนำรูปแบบที่สรางขึ้นไปใช
พบวา คะแนนความสามารถในการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูพิการหลังการพัฒนาสูงกวาก อนการ
พัฒนาอยางและคะแนนความสามารถของผูดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูพิการหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกคน
รูปแบบที่ 3 รูปแบบการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอยางตอเนื่องในชุมชน ในประเด็น ดังนี้ (1) พัฒนาความรู
ทักษะผูใหบริการและจัดระบบบริการ (2) พัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ (3) สรางนโยบายการดูแลและเฝา
ระวังโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
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รู ป แบบที่ 4 รู ป แบบการดู แ ลผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ ต อเนื่ องครบวงจร จากโรงพยาบาล ถึ ง
บาน และเกิดเครือขายเฝาระวังโรคหลอดเลือด
รูปแบบที่ 5 รูปแบบการมีสวนรวมสหสาขาวิชาชีพอยางสรางสรรค ระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพไดมีแนวทาง
ปฏิบัติการรับประทานยาอยางตอเนื่องในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ อุดตันที่ ทําใหทีมสหวิชาชีพตางทําหนาที่ตามที่
ตนรับผิดชอบ มีการประสานการใชยาระหวางหนวยงานนอยและเห็นวาการสงเสริมการรับประทานยาเปนเพียงงานยอย จึงมี
การนํามาเปนประเด็นรวมกันสะทอนปญหา แลกเปลี่ยเรียนรูและออกแบบระบบการพยาบาลใหม ทําใหเกิดการรวมกันวาง
แผนการใชยาระหวางผูปวย ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพขึ้น
รูปแบบที่ 6 รูป แบบการดูแ ลต อเนื่ องโดยเน นครอบครัวเป นศูนยกลาง ประกอบดวยแนวการวางแผนการ
จําหนาย แนวการดูแลที่บานและแนวทางการสงตอ
แนวทางการดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ปจจุบันการดูแลและรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลจะใชเวลาสั้นลงเพื่อลดคาใชจายและจํานวน
วันนอน โดยใหผูปวยกลับไปพักฟนและฟนฟูตอที่บาน จึงไดมีการสรางแนวทางในการดูแลตอเนื่องขึ้ นเพื่อใหผูปวยไดรับการ
ดูแลที่เหมาะสมตอไปเมื่อกลับไปอยูบาน โดยการดูแลตอเนื่องนั้นตองเริ่มกระทําตั้งแตตอนผูปวยอยูในโรงพยาบาลและติดตาม
ตอเนื่องจนผูปวยกลับไปอยูบาน
1. ประเมินความพรอมของผูปวยในเรื่อง สัญญาณชีพ อาการทางระบบประสาท กิจวัตรประจําวัน สภาวะทางดาน
อารมณและจิตใจ อาหารและยา การสื่อสาร การรับรู การขับถาย การคลื่อนไหว (ปราณี เกสรสันต, 2554)
2. ประเมินความพรอมของครอบครัว/ผูดูแล ในเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค ความพรอมดานจิตใจ
อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดูแลผูปวย รายละเอียดในเรื่องกิจวัตรประจําวันของผูปวย เชน
การรับ ประทานอาหาร การรับประทานยา การขั บถาย เปนตน รวมทั้ งตองมี ความเขาใจและอดทนตอพฤติกรรมที่อาจไม
เหมาะสมของผูปวยที่มาพรอมกับความเจ็บปวย และตองสอนใหผูดูแลมีความไวตอกการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของผูปวยเพื่อ
การรักษาที่ทันทวงที (สํานักการพยาบาล, 2556)
3. การสงตอผูปวยเรื้อรังจากโรงพยาบาลไปสูศูนยบริการสาธารณสุขตองมีการประสานงานและมีนโยบาย
รองรั บ ที่ เ หมาะสม โดยการจั ด ระบบการส ง ต อที่ จัดตั้ ง ขึ้ นในสถานบริ การเพื่ อให ส ามารถทํ าหน าที่ ป ระสานงานระหว าง
โรงพยาบาลและศูนยบริการ นอกจากนี้ในดานบุคลากรจะตองมีการเตรียมความพรอมที่เหมาะสมอีกดวย สวนดานผูปวยและ
ญาติพยาบาลต องมีการวางแผนการใหค วามรูแ ละฝกทักษะที่ จําเปนแกผูป วย ครอบครั วและผู ดูแล ก อนจําหนายออกจาก
โรงพยาบาลใหครอบคลุม (ปราณี เกสรสันต, 2554; สรรเสริญ ไขลือนาม และคณะ, 2552)
4. ดานความพรอมของชุมชน พบวาผูนําชุมชนยังไมทราบถึงปญหา ยังไมมีแนวทางการดูแลตอเนื่องที่บาน
สําหรับผูปวยกลุมนี้ ปยนุช ภิญโยและคณะ (2558) ไดเสนอแนะวาควรใหหนวยบริการและชุมชน มีการเรียนรูขอมูลชุมชน
รวมกัน มีการกําหนดแนวทางพัฒนาระบบการดูแลผูปวย เชน ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนแกนนําในการดูแล
และติดตามเยี่ยมบาน ใหความรูแกผูปวยและผูดูแล มีการสงเสริมศักยภาพแกชุมชน และสรางการดูแลที่ตอเนื่องทําใหผูปวย
ไดรับการฟนฟูที่บานและสามารถปฎิบัติกิจวัตรประจําวันไดดีขึ้น
บทสรุป
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนอกจากใหฟนหายจากการเจ็บปวยที่กําลังประสบอยูสิ่งสําคัญคือ เมื่อผูปวย
กลับไปอยูบานตองสามารถดํารงชีวิตไดในสังคมหรือชุมชน ดังนั้นพยาบาลจําเปนตองมีการประเมินปญหาและความตองการ
ของผูปวยตั้งแตแรกรับเพื่อการเตรียมความพรอมเมื่อจําหนายออกจากโรงพยาบาลโดยการประสานการดูแลรวมกับทีมสห
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สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ ผูดูแลและศูนยบริการสําหรับการดูแลตอเนื่อง โดยตองมีการสงตอและประสานงานเครือขายเพื่อการ
ติดตามดูแลสุขภาพที่บานอยางตอเนื่อง
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ปจจัยที่สัมพันธกบั การรับรูผ ลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
Factors Related with Health Impact Perception of using Smart Phones
อริศรา สวางภพ อสมาภรณ เดชเกรียงไกร และชัยนันท เหมือนเพ็ชร*
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*chaiyanan@buu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในนิสิตชั้นปที่ 1-3 จํานวน 277 คน โดยสุมตัวอยาง
แบบแบง ชั้น (Stratified sampling) แบบสอบถามมีคาความเที่ยง 0.750 – 0.927 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา พบวา สวนใหญนิสิตมีเจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก ( = 15.68, S.D. = 2.41)
การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก ( = 15.29, S.D. = 2.97) มีพ ฤติกรรมการใชส มารท โฟน
ระยะเวลาเฉลี่ย 5.40 ชั่วโมงตอวัน โดยสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนเฉลี่ย 6.69 วันตอสัปดาห และการรับ รูผ ลกระทบ
ตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับนอย ( = 17.68, S.D. = 9.24) เมื่อวิเ คราะหห าความสัม พันธพ บวา
ปจจัย ที่มีค วามสัม พันธทางบวกกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.05
ไดแก เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน (r = 0.406) การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน (r = 0.362) และพฤติกรรม
การใชสมารทโฟน (r = 0.267) ดังนั้น ควรหาแนวทางการสงเสริมสุขภาพและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตมีความรู
และตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากพฤติกรรมการใชสมารทโฟน
คําสําคัญ: สมารทโฟน ผลกระทบตอสุขภาพ
Abstract
This research aimed factors related with health impact perception of using smart phones. Thesampling consisted of 277 accord public health program students. The reliability was 0.750-0.927. Data
analysis was done by presenting frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product
moment correlation coefficient.
The results revealed that attitude toward using smart phones at a high level ( = 15.68, S.D. =
2.41), peer groups behavior at a high level ( = 15.29, S.D. = 2.97), smartphone usage time averages were
5.40 hours per day, used smart phones to social networks communicate averages were 6.69 days per
week, and health impact perception of using smart phones behavior at a low level ( = 17.68, S.D. =
9.24), whereas attitude toward using smart phones (r = 0.406), peer groups behavior (r = 0.362) and using
smart phones behavior (r = 0.267) were positively related to health impact perception of using smart
phones. Therefore, improvement guidelines health promotion activities. To achieve knowledge and
awareness of the health impact of smartphone behavior.
Keywords: smart phones, health impact
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1. บทนํา
ปจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ และพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมนุษยนั้นสามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่ ว
ทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว ความกาวหนาเติบโตอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดเขามามี
บทบาทตอชีวิตประจําวันของคนในสังคมเปนอยางมาก การใชสมารทโฟนปจจุบันมีบทบาทที่สำคัญตอการดำเนินชีวิต และถือ
เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถทําสิ่งตางๆ ไดเ ชนเดีย วกับ คอมพิวเตอร และใชกันอยางแพรห ลายในยุค ปจจุบัน
การติดตอสื่อสารใชอินเตอรเน็ตเพื่อรับสงขอมูลระหวางกัน รวมถึงชวยใหผูคนติดตอสื่อสารถึงกันไดโดยไมตองเดินทางไปมา
หาสูกัน ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางหากันเปนอยางมาก
กลุมวัยรุนเปนกลุมที่มีแนวโนมในการใชสมารทโฟนมากขึ้น อันเปนผลมาจากวัยรุนเปนวัยที่ตองการการยอมรับจาก
สังคมและกลุมเพื่อน โดยกลุมเพื่อนไดเขามาที่มีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน ดังนั้นวัยรุนจึงตองปรับตัวให
ทันสมัย เขากับ กลุม เพื่ อน และมี พฤติ กรรมการใชสิ นค าเหมือนๆ กัน เพื่อแสดงถึง ความทั นสมัย ผูที่ มีพ ฤติกรรมติด การใช
อินเทอรเน็ตจะมีลักษณะแยกตัวไมสนใจรวมกิจกรรมในครอบครัว แตจะใชเวลาสวนมากในการเลนคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยัง
มีพฤติกรรมนอนดึก ออนเพลีย รีบตื่นแตเชา เพื่อมาเลนอินเทอรเน็ต เริ่มพูดโกหกเกี่ยวกับการใชเวลาในการอยูในโลกออนไลน
ไม ส นใจการออกกํา ลั ง กาย เริ่ม มี ป ญหาการเรี ย นตกต่ํ า มี อาการปวดศี ร ษะ ปวดตาบ อยๆ ไมเ ชื่ อฟ งผู ป กครอง ไม ย อม
รับประทานอาหาร ใชเงินสิ้นเปลือง (ปราการ ถมยางกูร , 2548) นอกกจากนี้จากผลสํารวจของสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางมีการใชโทรศัพทสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.5 เพศชายรอยละ 48.5 ขณะที่กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 19-22 ป คิดเปนรอยละ 38.2 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,
2557) ชวงเวลาในการใชสมารทโฟนมากที่สุดคือ ชวงเวลา 17.01-21.00 น. รอยละ 4.1 (พิชญ เพชรคํา และพรทิพย เย็นจะ
บก, 2557) รวมถึงชวงเวลาในการใชสมารทโฟนระหวางการทํากิจกรรมตางๆ โดยชวงเวลาที่พบมากที่สุด คือ ชวงเวลากอน
เขานอน รอยละ 94.2 รองลงมาคือชวงพักรับประทานอาหาร รอยละ 62.5 และชวงเวลาเรียนหนังสือ รอยละ 43.3 (กมลณัฐ
โตจินดา, 2556) ความถี่ที่ใชโทรศัพทสมารทโฟนในแตละสัปดาห มากที่สุดคือ ใชทุกวัน รอยละ 94.2 รองลงมาคือ 3-4 วัน
รอยละ 3.1 (เบญจภรณ ขวัญสมคิด, 2555) จากผลสํารวจขางตนจะเห็นไดวา การใชส มารท โฟนนั้นมีผ ลตอการใชใ น
ชีวติ ประจําวันของเราเปนอยางมาก นอกจากการติดตอสื่อสารและสนทนากันผานทางโทรศัพทมือถือ สมารทโฟนในปจจุบัน
ไดรับความนิยมเพราะมีโปรแกรมประยุกต (Application) หรือรูปแบบเทคโนโลยีภ ายในตัวเครื่องที่นาสนใจใหด าวนโ หลดใช
โดยไมตองเสียคาใชจาย เชน โปรแกรมเฟสบุค (Facebook) ไลน (LINE) และทวิตเตอร (Twitter) และเกมตางๆ รวมถึง
สามารถติดตอสื่อสารในอีเมลล (E-mail) ผานทางโปรแกรมตางๆ ในโทรศัพทมือถือสมารทโฟนไดเชนกัน
ป ญ หาจากการใช ส มาร ท โฟนเป นประจํ า ที่ พ บในป จจุ บั นส วนมากส ง ผลให เ กิ ด ผลกระทบต อสุ ข ภาพเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของการรับรูผ ลกระทบตอสุขภาพที่เห็นไดชัดเจนและสามารถวัดได คือ ดานรางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งการรับรู
ผลกระทบตอสุขภาพของรางกาย บุคคลที่มีการใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานสงผลใหเกิดกลุมอาการที่ผลกระทบตอรางกายมี
อาการใหญๆ 4 กลุมอาการ คือ กลุมอาการลาทางสายตา กลุมอาการที่มีผลตอเยื่อบุตา โดยเฉพาะตาแหงขาดความชุมชื้นเปน
ผลใหเกิดการระคายเคือง กลุมอาการมองภาพไมชัดทั้งการมองเห็นภาพซอน การโฟกัสจุดตางๆ ทําไดชาลง กลุมอาการตอ
ระบบโครงรางกลามเนือ้ เชน ปวดศีรษะ คอ หลังและไหล เปนตน (Loh KY and Reddy SC., 2008; Bali RT et al., 2014)
และบางคนติดมากจนถึงขั้นลืมกินขาว ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม (ชนกชนม แตงเติมวงศ , 2556) นอกจากดานรางกายแลว
ยังสงผลกระทบดานสังคมและดานจิตใจ โดยผลกระทบสุขภาพดานจิตใจจากแบบสํารวจพฤติกรรมการใชสมารทโฟนในกลุม
เด็กวัยรุน พบวา เด็กวัยรุนที่มีการใชอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือสมารทโฟนที่สูงจะมีอาการผิด ปกติ เชน อาการลงแดง
หากไมไดใชอินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน มีปญ หาทางการคิด มีอาการซึม เศราหรือกระวนกระวาย สมาธิ
สั้น และมีอารมณฉุนเฉียวมากกวากลุมอื่น (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) รวมถึงภาวะความเครียดเมื่อโทรศัพท
อยูในจุดอับสัญญาณหรือแบตเตอรี่โทรศัพทหมดจนไมสามารถติดตอใครได เรียกวา โรคติดโทรศัพทมือถือหรือโนโมโฟเบีย
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(วิจิตรา ประยูรวงษ, 2556) นอกจากนี้ดานสังคมจากผลการวิจัยพฤติกรรมการใชสมารทโฟนของวัยรุนไทยที่มีผลกระทบดาน
ลบตอตนเองและสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมระดับความสัม พันธข องคนในสัง คมที่เ ริ่ม ลดลงจากพฤติกรรมการใช
สมารทโฟน (พิชญ เพชรคํา และพรทิพย เย็นจะบก, 2557)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สัมพันธกับผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน เพื่อ
เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพและเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสมารทโฟนที่เหมาะสมตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชโทรศัพทสมารทโฟน พฤติกรรมการใช
สมารทโฟน และการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนของนิสิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ใชสมารทโฟนมีหลายปจจัย แตที่สําคัญที่ผูวิจัยนํามาใชเปนกรอบแนวคิด คือ เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน การรับรู
พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชโทรศัพทสมารทโฟน และพฤติกรรมการใชสมารทโฟน เพราะเชื่อวาการศึกษาพฤติกรรมตางๆ
เพื่อนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ตองมีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมในหลายปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญอยางมาก โดยที่เจตคติที่มีมักมาจากการที่บุคคลไดรับความรูซึ่งจะ
สง ผลไปถึ งการมี พฤติ กรรมด วย เจตคติเ ป นสิ่ งที่ เ กิด จากการเรี ยนรู ประสบการณ ของบุค คล ได แ ก ประสบการณต รง
ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน สื่อมวลชน ซึ่งเปนสิ่งที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดเจตคติได สิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการเกิดและ
การเปลี่ย นเจตคติ ของบุ คคลเปนอย างมาก สวนการรับ รูพ ฤติ กรรมของกลุม เพื่ อน การเลื อกคบเพื่ อนมักจะเลื อกลักษณะ
คลายคลึงกับตนเอง เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สรางคานิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมดานตางๆ ของ
กลุ มวั ย รุนเปนอย างมากเพราะเหตุผ ลว าธรรมชาติ ข องวั ยรุ นจะผูกพั นและต องการการยอมรับ การชื่ นชมจากกลุ ม เพื่ อน
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการคลอยตามซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากับความเชื่อที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ที่เกิดจากอิทธิพลของกลุมทําใหพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาคลายกับบุคคลในกลุม
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนิสิตชั้นปที่ 1–3 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
กําลังศึกษาในปการศึกษา 2558 กําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นปฐมภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดสวน
ประชากร โดยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืน จํานวน 277 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใชสมารท
โฟน เจตคติเกี่ยวกับใชสมารทโฟน พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน และการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใช
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สมารทโฟน เครื่องมือผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาสองทาน ทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) มีคาความเที่ยงระหวาง 0.750 – 0.927
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการเขารวมวิจัยนี้ตองไดรับความยินยอม
จากผูเขารวมวิจัย ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม ในการตอบแบบสอบถามผูตอบไมต องระบุชื่อสกุล และสาขาวิชา เมื่อแตละคนทําเสร็จแลวใหนําแบบสอบถามใสในกลองทีผ่ ูวจิ ัยเตรียมไวให
4.4 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเ คราะหห าป จจัย ที่มี ความสัม พันธกับการรั บรู ผลกระทบต อสุ ขภาพจากการใชส มารทโฟนของนิ สิต โดยการ
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) แปรผล
ระดับความสัมพันธโดยใหเกณฑของ Cohen (Runyon and Other, 1996 อางอิงจาก Cohen, 1988)
4.5 ขอจํากัดการวิจัย งานวิจัยนี้หาความสัมพันธของปจจัยตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ผูวิจัยศึกษาเทานั้น ซึ่งมิได
ควบคุมตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ
5. ผลการวิจัย
5.1 ลักษณะทางประชากร
กลุมตัวอยางสวนมากเปนนิสิตหญิง รอยละ 80.9 นิสิตชาย รอยละ 19.1 มีอายุเฉลี่ย 20.21 ป อายุต่ําสุด 18 ป อายุ
สูงสุด 25 ป สวนใหญเปนนิสิตชั้นปทหี่ นึ่ง รอยละ 36.5 รองลงมาเปนนิสิตชั้นปทสี่ องและสาม รอยละ 32.3 และ 31.4
ตามลําดับ ผลการเรียนสวนมากอยูในชวง 2.51–3.00 รอยละ 43.0 สวนใหญมีสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย รอยละ 82.3
ซึ่งสวนใหญไมเสียคาบริการ รอยละ 54.5 และเสียคาบริการรอยละ 27.8
5.2 เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน และพฤติกรรมของกลุมเพื่อนทีใ่ ชสมารทโฟน
จากการศึกษาพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีระดับเจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก รอยละ 52.7
รองลงมา คือ ระดับปานกลางและระดับนอย รอยละ 44.8 และรอยละ 2.5 ตามลําดับ และมีระดับการรับรูพฤติกรรมของกลุม
เพื่อนที่ใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก รอยละ 48.7 รองลงมา คือ ระดับปานกลางและระดับนอย รอยละ 41.2 และรอยละ
10.1 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับเจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน และระดับการรับรู
พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน
ระดับ (n = 227)
ตัวแปร
มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n)
เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน
52.7 (146)
44.8 (124)
2.5 (7)
= 15.68, S.D. = 2.41
การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน
48.7 (135)
41.2 (114)
10.1 (28)
= 15.29, S.D. = 2.97
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5.3 พฤติกรรมการใชสมารทโฟน
จากการศึกษาพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสมารทโฟนระยะเวลาเฉลี่ย 5.40 ชั่วโมงตอวัน โดยสื่อสาร
ผานเครือขายสังคมออนไลนเฉลี่ย 6.69 วันตอสัปดาห และความถี่ที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนอยูที่ 7.22 รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามพฤติกรรมการใชสมารทโฟน
พฤติกรรมการใชสมารทโฟน
ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนตอวัน
การใชสมารทโฟนสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนตอสัปดาห
ความถี่ที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟน

S.D.
2.41
1.58
2.11

5.40
6.69
7.22

5.4 การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
จากการศึกษาพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีการรับรูอาการเนื่องจากการใชสมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา
โดยที่มากกวารอยละ 90 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวดเมื่อยตา สายตาลา ตาแหง มากกวารอยละ 80 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวด
ไหล/คอ และปวดขอมือและนิ้วมือ ดานจิตใจ ในเรื่อง ขาดสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ รูสึกหงุดหงิดเมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท
ใกลหมดหรือหมด และรูสึกเครียดหากอยูในที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท มากกวารอยละ 70 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวดศีรษะ ดาน
จิตใจ ในเรื่อง รูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดใชโทรศัพท และรูสึกวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือน และดานสังคม ในเรื่อง รูสึกวาพูดคุย
กับคนในสังคมออนไลนมากกวาคนรอบขาง และมากกวารอยละ 50 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวดหู/การไดยินลดลง รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนรายดาน
การรับรูผลกระทบสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
ดานรางกาย
ปวดหู/การไดยินลดลง
ปวดศีรษะ
ปวดไหล/คอ
ปวดเมื่อยตา สายตาลา ตาแหง
ปวดขอมือและนิ้วมือ
ดานจิตใจ
หงุดหงิดเมื่อไมไดใชโทรศัพท
รูสึกวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือน
ขาดสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ
หงุดหงิดเมื่อแบตเตอรี่โทรศัพทใกลหมดหรือหมด
เครียดหากอยูในที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท
ดานสังคม
พูดคุยในสังคมออนไลนมากกวาคนรอบขาง
กังวลวาเพื่อนไมสนใจหากไมไดใชสมารทโฟน

ประจํา
% (n)

ระดับการรับรู (n = 277)
บอยครั้ง
บางครั้ง
นานๆครั้ง
% (n)
% (n)
% (n)

ไมเคยเลย
% (n)

1.4 (4)
3.6 (10)
4.7 (13)
8.7 (24)
6.1 (17)

2.9 (8)
7.9 (22)
18.1 (50)
23.8 (66)
17.0 (47)

18.4 (51)
27.4 (76)
25.6 (71)
39.0 (108)
29.6 (82)

36.5 (101)
37.9 (105)
33.6 (93)
20.2 (56)
27.8 (77)

40.8 (113)
23.1 (64)
18.1 (50)
8.3 (23)
19.5 (54)

4.3 (12)
3.6 (10)
6.5 (18)
14.1 (39)
11.6 (32)

8.7 (24)
11.2 (31)
20.9 (58)
15.2 (42)
20.2 (56)

27.1 (75)
29.2 (81)
29.6 (82)
22.0 (61)
21.7 (60)

32.1 (89)
32.1 (89)
28.5 (79)
32.1 (89)
27.1 (75)

27.8 (77)
23.8 (66)
14.4 (40)
16.6 (46)
19.5 (54)

5.4 (15)
3.2 (9)

11.2 (31)
7.9 (22)

25.3 (70)
12.6 (35)

36.5 (101)
20.9 (58)

21.7 (60)
55.2 (153)
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เมื่อวิเคราะหระดับการรับรูโดยรวมดวยการใหคะแนนและแบงคะแนนรวมเปนสามกลุมตามเกณฑ ตั้งแตรอยละ 80
อยูในระดั บมาก ระหวางรอยละ 60–79 อยูในระดับปานกลาง และต่ํากวารอยละ 60 เป นกลุมที่อยู ในระดับน อย (บุญธรรม
กิจปรี ดาบริสุทธิ์, 2546) จากผลการวิเคราะห พบว า นิ สิตกลุ มตัวอยางมีการรั บรูผลกระทบต อสุขภาพจากการใชสมาร ทโฟน
(โดยรวม) อยูในระดับนอย รอยละ 87.7 ระดับปานกลางและมาก รอยละ 9.0 และ 3.2 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่
4
ตารางที่ 4 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน (โดยรวม)
จํานวน
รอยละ
มีผลกระทบนอย
243
87.7
มีผลกระทบปานกลาง
25
9.0
มีผลกระทบมาก
9
3.2
= 17.68, S.D. = 9.24
5.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน (โดยรวม) คือ
เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน และพฤติกรรมการใชสมารทโฟน มี
ความสัมพันธกันในทางบวก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวของกับการรับรูผลกระทบสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
ตัวแปร
r
ระดับความสัมพันธ
พฤติกรรมการใชสมารทโฟน
0.267 **
นอย
เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน
0.406 **
ปานกลาง
การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน
0.362 **
ปานกลาง
*p < 0.05, **p < 0.001
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
จากการศึกษาการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน (โดยรวม) อยูในระดับ นอย รอยละ 87.7 ระดับ
ปานกลางและมาก รอยละ 9.0 และ 3.2 ตามลําดับ แตเ มื ่อวิเ คราะหการรั บรูอาการเนื่ องจากการใชสมารท โฟนดา น
รางกายแลวพบวา นิสิต กลุม ตัวอย างมี การรับรูอาการเนื่ องจากการใช สมารทโฟน ที่ ตอบวา นานๆ ครั้ ง ถึง ประจํา โดยที่
มากกวารอยละ 90 ในเรื่อง ปวดเมื่อยตา สายตาลา ตาแหง มากกวารอยละ 80 ในเรื่อง ปวดไหล/คอ และปวดขอมือและนิ้ว
มือ มากกวารอยละ 70 ในเรื่อง ปวดศีรษะ และมากกวารอยละ 50 ในเรื่อง ปวดหู/การไดยินลดลง สอดคลองกับการศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศ เชนการศึกษาของ Loh KY and Reddy SC (2008) และ Bali RT และคณะ (2014) ที่พบวา
บุคคลที่มีการใชเปนเวลานานสงผลใหเกิดกลุมอาการที่ผลกระทบตอรางกาย คือ กลุมอาการลาทางสายตา กลุมอาการที่มีผล
ตอเยื่อบุตา กลุมอาการมองภาพไมชัดทัง้ การมองเห็นภาพซอน กลุม อาการตอระบบโครงรางกลามเนื้อ และงานวิจัย ของชนก
ชนม แตงเติมวงศ (2556) ที่พบวากลุมตัวอยางบางคนติดมากจนถึงขั้นลืมกินขาว ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม

2256 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

การรั บรู อาการเนื่องจากการใช สมาร ทโฟนดา นจิต ใจพบวา นิ สิต กลุ มตั วอยางมี การรับ รูอาการเนื่ องจากการใช
สมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา โดยที่มากกวารอยละ 80 ในเรื่อง ขาดสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ รูสึกหงุดหงิด
เมื่อแบตเตอรี่โทรศัพทใกลหมดหรือหมด และรูสึกเครียดหากอยูในที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท และมากกวารอยละ 70 ในเรื่อง
รูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดใชโทรศัพท และรูสึกวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือน ซึ่งเปนผลจากการใชสมารโฟนที่มากเกินไป โดยจาก
ศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) พบวา เด็กวัยรุนที่มีการใชอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือสมารทโฟนที่
สูงจะมีอาการผิดปกติ เชน อาการลงแดงหากไมไดใชสมารทโฟน มีปญหาทางการคิด มีอาการซึมเศราหรือกระวนกระวาย
สมาธิสั้น และมีอารมณฉุนเฉีย วมากกวากลุม อื่น และสอดคลองกับการศึกษาของวิจิตรา ประยูรวงษ (2556) ที่พบวา กลุม
ตัวอยางวัยรุนมีภาวะความเครียดเมื่อโทรศัพทอยูในจุดอับสัญญาณหรือแบตเตอรี่หมดจนไมสามารถติดตอใครได และการศึกษา
ของอธิปลักษณ โชติธนประสิทธิ์ (2556) ที่พบวา รอยละ 89.0 ของวัยรุนเคยคิดไปเองวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือนหรือสั่น
การรับ รูอาการเนื่องจากการใช สมาร ทโฟนดานสัง คมพบวา นิสิ ตกลุมตั วอยางมี การรับ รูอาการเนื่องจากการใช
สมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา โดยที่มากกวารอยละ 70 ในเรื่อง รูสึกวาพูดคุยกับคนในสังคมออนไลนมากกวา
คนรอบขาง และมากกวารอยละ 40 ในเรื่อง กังวลวาเพื่อนไมสนใจหากไมไดใชสมารทโฟน ซึ่งสอดคลองกับวิทยา นาควัชระ
(2557) ที่กลาววา อาการกลัวเปนคนไมสําคัญ กลัวไมมีใครคิดถึง จะมีความวิตกกังวลกลัวการสูญเสียขาวสารและการติดตอกับ
ผูคนอื่นๆ และสอดคลองกับผลการวิจัยของพิชญ เพชรคํา และพรทิพย เย็นจะบก (2557) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช
สมารทโฟนของวัยรุนไทยที่มีผลกระทบดานลบตอตนเองและสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมระดับ ความสัม พันธข องคน
ในสังคมที่เริ่มลดลงจากพฤติกรรมการใชสมารทโฟน
6.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน คือ เจตคติเกี่ยวกับการ
ใชสมารทโฟน พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน และพฤติกรรมการใชสมารทโฟน ซึ่งมีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนสวนใหญนิสิตกลุมตัวอยางมีชวงเวลาที่ใชสมารทโฟนในชวงเวลากอน
เขานอนมากถึงรอยละ 83.4 ระยะเวลาที่ใชสมารทโฟนโดยเฉลี่ยวันละ 5.40 ชั่วโมง มีการใชสมารทโฟนสื่อสารผานเครือขาย
สังคมออนไลนเฉลี่ย 6.69 วันตอสัปดาห การรับรูความถี่ที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของตนเองอยูที่ 7.22 จาก 10 ระดับ
กลาวไดวากลุมตัวอยางมีลักษณะพฤติกรรมการใชสมารทโฟนที่คอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกมลณัฐ โตจินดา
(2556) ที่พบวา สวนใหญใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเครื่องมือเชื่อมตอโซเชียลเน็ตเวิรค รอยละ 56.7 สวนใหญใชชวงเวลากอน
เข านอนร อยละ 94.2 และการศึ ก ษาของวิ ส ารั ตน พั นต วน (2555) พบว า ส วนใหญ เมื่ อลื ม พกพาโทรศั พ ท เคลื่ อนที่ จะมี
ความรูสึกกังวล และสอดคลองกับพวงผกา ตันกิจจานนท (2558) ที่กลาววา การกมหนาใชสมารทโฟนมากเกินไปโดยในการ
กมหน าทุกๆ 15 องศา ทําให คอและหลัง แบกรั บน้ําหนักเพิ่ มยิ่งขึ้ น ส งผลทํ าใหป วดไหล คอ และปวดหลัง นอกจากนี้ยั ง
สอดคลองกับการสํารวจของสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ป 2557 ที่
พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 36.2 มีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่สงผลใหตนเองมีสมาธิในการเรียนหรือการทํางานลดลง
เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน และพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน มีความสัมพันธทางบวกกับ การรับรู
ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน เพราะพฤติกรรมของแตละบุคคลที่ สงการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใช
สมารทโฟน เปนผลมาจากเจตคติ โดยที่สอดคลองกับ Hurlock, Elizabeth. B. (1967) กลาววาเจตคติที่มีมักมาจากการที่บุคคล
ไดรับความรูซึ่งจะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมดังกลาวดวย และสอดคลองกับสุปรียา ตันสกุล (2549) ที่กลาววาเจตคติเปนสิ่งที่
เกิดจากการเรียนรู ประสบการณของบุคคล อันไดแกประสบการณตรง ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน สื่อมวลชน ซึ่งเปนสิ่งที่
จะชวยสนับสนุนใหเกิดเจตคติได สิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการเกิดและการเปลี่ยนเจตคติของบุคคลเปนอยางมาก
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สวนปจจัยดานพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟนเปนปจจัยที่มีผลทางบวกตอการรับรูผลกระทบตอสุขภาพ
จากการใชสมารทโฟน โดยที่ความสัมพันธของเพื่อนสนิทนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่สงการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ใชสมารทโฟน ซึ่งพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2545) กลาววาการเลือกคบเพื่อนนิสิต มักจะเลือกลักษณะคลายคลึงกับตนเอง
เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สรางคานิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมดานตางๆ ของกลุมวัยรุนเปนอยาง
มากเพราะเหตุผลวาธรรมชาติของวัยรุนจะผูกพันและตองการการยอมรับ การชื่นชมจากกลุมเพื่อน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ
การคลอยตามของศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ที่ระบุวาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากับความเชื่อที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป ที่เกิดจากอิทธิพลของกลุมทํ าใหพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาคลายกับบุคคลในกลุม สอดคลองกับสุพัตรา
สุภาพ. (2540) วาบุคคลมักยึดเอาเพื่อนเปนแนวทางในการยึดหรือปฏิบัติตามกลุมเพื่อน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
7.1.1 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชสมาร ทโฟนมีความสัมพันธกับ การรับรูผลกระทบตอสุขภาพ
จากการใชสมารทโฟน จึงควรสนับสนุนหรือจัด อบรมใหนิสิต มีค วามรูแ ละความตระหนักในเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจาก
พฤติกรรมการใชสมารทโฟนเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีตอไป
7.1.2 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนสวนใหญมีลักษณะการใชที่คอนขางสูงในลักษณะ
กิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องระยะเวลาในการใช รวมถึงความถี่ในการใช ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการจัด
กิจกรรมหรือโครงการพิเศษ เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูและรูเทาทันสื่อ และมีแนวทางในการลดผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจาก
การใชสมารทโฟน
7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมี การศึ กษาผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนในขอบเขตที่กวางขึ้ น เพื่ อใหมี ขอมูล ที่เป น
ประโยชนตอการวางแผน กําหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สงผลตอสุขภาพตอไป
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การเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาล
The Story Telling for Hospitalized Preschool Children
วชรีกร อังคประสาทชัย1* และสุวรรณี มหากายนันท2
1

2

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*wachareekorn@buu.ac.th
บทคัดยอ

เด็กวัยกอนเรียนที่มีการเจ็บปวยและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอจิตใจและอารมณ
ของเด็กเปนอยางมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้เปนวัยที่เริ่มมีความเขาใจเกี่ยวกับการเจ็บปวย แตความสามารถในการจัดการ และ
การปรั บตัวยัง พัฒนาไดไมดี พอ เด็ กปวยวัยกอนเรียนตองพบกับผูคนแปลกใหมและเขาพักรักษาในสถานที่ซึ่งแตกต างจาก
สภาพแวดลอมและบุคคลที่คุนเคยที่บาน การเลานิทานเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถชวยทําใหเด็กรูสึกผอนคลาย ลดความกลัว
และวิตกกังวล มีความสุข สนุกสนานและเพลิดเพลิน รวมทัง้ เปนการสรางความไววางใจใหกับผูปวยเด็กที่ตองอยูในโรงพยาบาลตอ
บุคลากรทางการพยาบาลในการใหการดูแลรักษานอกจากนี้การเลานิทานยังเปนการสงเสริมพัฒนาการตามวัยใหมีความเหมาะสม
ดังนั้นพยาบาลที่ให การดูแลผูปวยเด็ ก จึงควรใหความสําคัญโดยการจั ดกิจกรรมการเล านิ ทานสําหรับเด็ กวัยกอนเรียนปวย
รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดามารดาเลานิทานใหบุตรปวยในโรงพยาบาลโดยใชเทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งทําใหเด็กปวย
ใหความรวมมือในการรักษามากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: เด็กปวยวัยกอนเรียนในโรงพยาบาล การเลานิทาน พัฒนาการเด็ก ความกลัวและวิตกกังวล
Abstract
Preschool children are tremendously affected by illnesses and hospitalization on their mind and
emotion. Children in this age begin to understand about illness. However, capability of management and
adjustment for themselves arenot yet well-developed. Sick preschool children have to face with unfamiliar
people and places in a hospital which are different from circumstance and familiar persons at home.
Storytelling is an activity that could help the sick children feel relax, decrease fear and anxiety, happy,
fun, enjoyment as well as develop trust of the sick and hospitalized children on health and nursing care
personnel. In addition, the storytelling could help enhance child age-appropriated development. Therefore,
nurses who are caring for children with illness should pay more attention on giving the storytelling activities
to the children, as well as encourage and promote parents to give the storytelling to their ill and hospitalized
children with suitable techniques. This makes the illness children more cooperative in treatment.
Keywords: hospitalized preschool children, storytelling, child development, fear and anxiety
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บทนํา
การเจ็บปวยและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กทุกคนเปนอยางมาก
เนื่องจากเปนสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดความเครียดและความกลัวขึ้น เด็กตองจากครอบครัวมาอยูในสถานที่ที่แปลกใหมและไมคุนเคย
ไดแก สภาพหอผูปวย อุปกรณการแพทย การพบเห็นบุคคลอื่นที่มีอาการเจ็บปวย และการไดรับการดูแลจากบุคคลแปลกหนา
ทั้งแพทยและพยาบาล สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่กระตุนใหเด็กรูสึกวาตนเองนั้นกําลังถูกคุกคามและเปนอันตราย ซึ่งเด็กวัยกอนเรียน
นั้นมีความเขาใจและความสามารถในการจัดการความเครียดและความกลัวไดนอยกวาเด็กโต (วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล และว
ราภรณ ชัยวัฒน, 2550)
เด็กวัยกอนเรียนเปนเด็กที่มีอยูชวงอายุระหวาง 3-6 ป เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางตอเนื่องมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจริญเติบโตของประสาทและสมองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วแมจะไมรวดเร็วเทาเด็กวัยทารก ชวงวัยนี้
จึง เป นชวงสํ าคัญ ในการส งเสริม พัฒ นาการทางด านสติ ป ญญาอย างมาก เนื่ องจากเด็ กวัย นี้ จะเริ่ ม เรี ยนรู สิ่ง ใหม จากสัง คม
ภายนอกมากขึ้น โดยสั ง เกตไดจากเด็กมั กชอบตั้ งคํ าถามสามารถพูด เป นประโยคยาวมากขึ้น เล าเรื่องราวที่ คุนเคย หรื อ
เรื่องราวที่ไดฟงมาจากผูอื่นไดตั้งแตตนจนจบเรื่อง และเริ่มเรียนรูการเปนผูฟงและผูพูดไดดี(พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น, 2555; ศรี
เรือน แกวกังวาล, 2553) ผูปกครองจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุนหรือสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก
ชวงวัยนีเ้ พื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิดเปนระบบมาก และมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น แตเด็กยัง
ไมแยกแยะระหวางความเปนจริงกับจินตนาการ เด็กจึงจะแปลความหมายตามความรูสึกของตนเองเปนหลัก โดยสวนใหญเด็ก
จะเขาใจวาการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนการถูกลงโทษ รูสึกวาตนเองเขามาอยูในสถานการณที่เปนอันตรายและ
กําลังถูกคุกคามอยางมาก (Hockenberry, Wilson& Wong, 2011) และเด็กวัยนี้มีขอจํากัดในเรื่องของการปรับตัวสอดคลอง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางดานจิตสังคมของ Erikson (ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย, 2560) กลาววาระยะพัฒนาการในชวงวัยเด็กตอน
ปลายที่ มี อายุ 3-6 ป เด็ ก จะมี ค วามสามารถในการช วยเหลื อ ตนเองมากขึ้ น การพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพเกิ ด จากการเรี ย นรู
ประสบการณจากบุคคลรอบขางและสิ่งแวดลอม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการจากการทํากิจกรรมตาง ๆ หรือการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เด็กวัยนี้เริ่มมีการเรียนรูความรูสึกนึกคิด เจตคติ และคานิยมทางสังคม เพื่อทําใหสามารถปรับตั วอยู
รวมกับบุคคลในสังคมได และสอดคลองกับการศึกษาของบ็อกส (Boggs, 1999 cited in กาญจนา ศิริเจริญวงศ, 2542) พบวา
สาเหตุค วามเครียดของเด็กวัย กอนเรีย นที่เข ารับการรั กษาในโรงพยาบาลมีอยู 4 อย าง ได แก ความกลัวการแยกจาก กลั ว
รางกายไดรับบาดเจ็บและความเจ็บปวด กลัวการถูกจํากัดกิจกรรม กลัวอุปกรณการรักษา สภาพแวดลอม และบุคคลแปลก
หนา จึงทําใหเด็กวัยนี้ตอตานและไมคอยใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการดูแลเด็กเพื่อชวยเหลือใหเด็กสามารถ
ปรับตัวในการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล ไดแก การใหขอมูล การใหผูปกครองเองเขามามีสวนรวมในการรักษา การสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางเด็กและพยาบาล รวมทั้งการใชสื่อศิลปะตาง ๆ เขามามีสวนชวยในการสรางความคุนเคยและความ
ไววางใจระหวางเด็กและพยาบาล เพื่อใหเด็กใหความรวมมือในการดูแลรักษามากขึ้น สื่อศิลปะที่มีความสําคัญสําหรั บเด็กวัย
กอนเรียนก็คือการเลานิทาน (Boggs, 1999 cited in กาญจนา ศิริเจริญวงศ, 2542)
การเลานิทานเปนกลวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูปกครองสามารถสงเสริมหรือกระตุนพัฒนาการทางสมองของเด็กวัยนี้ไดอยาง
มีป ระสิ ท ธิภ าพเพราะการเล านิ ท านเปนกิ จกรรมที่ เ ด็กวั ย กอนเรี ย นชื่นชอบไมใ ช เ พีย งเพราะว านิท านเป นเรื่ อ งของมี โ ลก
จินตนาการเทานั้น แตยังตอบสนองความตองการตามระยะพั ฒนาการของเด็กแฝงอยูดวย (Berkowitz, 2011)โดยการฟ ง
นิทานจะชวยพัฒนาและกระตุนเซลลประสาทของสมองใหเชื่อมตอกันมากขึ้นขณะที่เด็กรับฟงเรื่องราว รวมทั้งยังเปนชวงเวลา
ที่กระตุนใหเด็กไดคิด วิเคราะหเพื่อติดตามเรื่องราวของนิทาน (นภาปย สิริกรกาญจนา, 2553)โดยเด็กที่ฟงนิทานบอยๆ จะมี
ความจําที่ดี สามารถจดจําเรื่องราวตางๆ และสามารถเลาเรื่องราวที่ไดรับฟงออกมาเปนประโยคที่มีความสมบูรณครบถวนจน
จบเรื่องราว (Berkowitz, 2011)และจากการศึกษาของสุธิศา ลามชาง และคณะ (2548) พบวา การใหขอมูลโดยการใชหนังสือ
นิทานประกอบภาพการตูนต อความรู และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสในเด็กที่บิดามารดาติ ดเชื้อเอช ไอ วี มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูและทั ศนคติสูงกว ากอนฟงนิท านอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและเด็กที่รับฟงนิทานประกอบการใชคําถามกระตุนคิด มี
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ทักษะการคิดวิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูทางสายตา การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับเหตุการณและการ
หาความสัมพันธเพิ่ม มากขึ้น(พรรณทิพา มี สาวงษ, 2556) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กวั ยกอนเรียนที่ฟงนิทานอยางตอเนื่องจะมี
พัฒนาการทางดานความจํา ความคิด และการสื่อสารที่ดีมากขึ้น ซึ่งการเลานิทานที่ดีควรเนนใหเด็กเขาใจประเด็นตาง ๆ มาก
ขึ้นผานการอภิปราย หรือพูดคุยเรื่องราวสวนใดสวนหนึ่งจากนิทานที่เด็กอาน รวมทั้งมีการใชเสียงรูปภาพ หรือทาทางในการ
ชวยกระตุนประสาทสัมผัสการเรียนรูทางดานภาษาและการสื่อสารของเด็กมากขึ้น (Worth, 2008)
การเจ็บปวยและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กทุกคนเปนอยางมาก
เนื่องจากเปนสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดความเครียดและความกลัวขึ้นซึ่งหากเด็กเกิดความเครียดและความกลัวที่มากเกินไปจะสงผล
เสียตอทักษะการเรียนรูตาง ๆ ของเด็ก ไดแก ทักษะทางดานสังคม การสื่อสาร พัฒนาการดานจิตใจและอารมณ ทําใหเด็กเกิด
พฤติกรรมซึมเศรา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง (เนตรฤทัย ภูนากลม และสุชาดา ปราบมีชัย,
2555) ซึ่งจากธรรมชาติของเด็กวัยกอนเรียนเปนวัยที่ชอบคิด มีจินตนาการ และมีชวงเวลาความสนใจที่จํากัด เด็กวัยนี้จึงชอบ
ฟงนิทานเปนอย างมาก เนื่องจากนิท านมีเนื้ อเรื่องที่กระชั บ รูปภาพมีสีสั น นาสนใจ รวมทั้งเด็กยังซั กถามเมื่อมีขอสงสัยได
ตลอดเวลาที่มีผูเลานิทานใหฟง จึงสงผลใหนิทานสามารถชวยลดความเครียดและความกลัวที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวยและการ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของเด็กได
วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเลานิทานสําหรับผูปวยเด็กวัยกอนเรียนที่เตรียมตัวเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อชวยใหเด็กสามารถปรับตัวในการรักษาอาการปวยและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเด็กกับพยาบาล เพื่อให เด็กใหความ
รวมมือในการดูแลรักษามากขึ้น
ความหมายและความเปนมาของนิทาน
“นิทาน” ถือเปนเรื่องราวที่เลาสืบเนื่องกันมาแตโบราณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งหมายความรวมถึงเรื่องเลาที่
อาจเป นเรื่ องจริง หรือเรื่องที่แ ต งขึ้ นตามความเชื่อ คานิ ยม หรื อประวัติ ศ าสตรข องบุ คคลในแตล ะยุค สมัย โดยเน นความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือสอดแทรกคติสอนใจสําหรับเปนแนวทางในการดํารงชีวิต รวมทั้งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
(จิดาภา หัตถะผะสุ, 2552; Kocaman-Karoglu, 2015)แม วาในปจจุบันความเจริญก าวหนาทางด านเทคโนโลยีเข ามามี
บทบาทและมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็กมากขึ้นแตนิทานก็ยังเปนสิ่งที่สําคัญที่เด็กทุกคนตองการรับฟงเพื่อใหเกิดความรูสึก
ผอนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งยังชวยสงเสริมจินตนาการ สอดแทรกประเด็นทางดานคุณธรรมจริยธรรม การทํา
ความดีตามคานิยมของสังคม และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ ดานความคิดและสติปญญา ซึ่งการเลานิทานที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการที่ดีควรมีการขึ้นตน ดําเนินเรื่องจนจบ รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการ
ชวยสงเสริมจินตนาการ ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ และมีความสุขมากขึ้น (Flynn, 2013)นอกจากนี้ลักษณะของนิทานที่ดี
ควรเปนนิทานเรื่องสั้น สามารถจบไดในตัวเอง มีตัวละครนอย มีความเปนเหตุเปนผล เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวละคร
เปนเรื่องราวที่สามารถแสดงประกอบเรื่อง มีการสรุปเรื่องที่งาย ชัดเจน ไมซับซอน รวมทั้งสามารถใหแงคิดแกเด็กไดเปนอยางดี
(Berkowitz, 2011)
การเลานิทานเปนการถายทอดประสบการณ ความคิด สอดแทรกจริยธรรมและการปฏิบัติตัว เพื่อใหเด็กไดรับแตสิ่ง
ที่ดี ประทับใจ และมีความสัมพันธใกลชิดกับผูเลานิทาน (Flynn, 2013) ในปจจุบันนิทานเด็กมีความหลากหลายมากขึ้น มีการ
จัดทําขึ้นตามความตองการและความสนใจของเด็ก โดยใหความสําคัญตามชวงอายุ และความสามารถทางการรับรูตามวัย
นิทานสําหรับเด็กสามารถแบงออกไดหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ (Vilke, 2000)
1. นิทานปรัมปรา (Fairy tale) เปนนิทานที่มีเรื่องราวหรือตัวละครในเรื่องเปนเทพหรือกึ่งเทพ นิทานประเภทนี้
สวนใหญเปนนิทานที่มีเรื่องราวคอนขางยาว เปนเรื่องสมมติขึ้น ไมระบุสถานหรือเวลาที่ชัดเจน ตัวละครสรางสรรคขึ้นตาม
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จินตนาการ เนื้อเรื่องเปนแนวอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย นิทานแบบนี้มีอยูทั่วไปในโลกทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก เชน นาง
สิบสอง สังขทอง ปลาบูทอง สโนไวท ซินเดอเรลลาและเจาหญิงนิทรา เปนตน
2. นิทานทองถิ่น (Legend) นิทานประเภทนี้มีขนาดสั้นกวานิทานปรัมปรา เปนเรื่องเหตุการณเดียวเกี่ยวกับความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น ที่มีความเชื่อวาเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นจริง มีบุคคลจริง มีสถานที่จริงนิทานทองถิ่น
อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของวีรบุรุษประจําชาติ หรือประจําเมือง เชน ทาวแสนปม พระรวง หรือเปนเรื่องนางไมนางนาก
นางเงือก ที่ปรากฏกายขึ้น
3. เทพนิยาย (Myth) เปนนิทานที่ตัวละครเปน เทวดา นางฟา เจาปา เจาเขา เจาที่ เจาแมตางๆ เทพนิยายเหลานี้
มักมีสวนสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยปฏิบัติในทางศาสนา นิทานประเภทนี้ ไดแกเรื่องราวที่
เกี่ยวกับพระอินทรทาวมหาสงกรานต นางเมขลากับรามสูร นารายณสิบปาง เปนตน
4. นิทานเรื่องสัตว (Animal Tale) นิทานประเภทนี้จะมีสัตวเปนตัวเอกของเรื่องโดยสัตวในนิทานจะมีความคิดและ
การกระทําแบบมนุษยธรรมดา บางเรื่องแสดงความเฉลียวฉลาดหรือความโงเขลาของสัตวหรือเรื่องที่ไมนาเปนไปไดสวนใหญ
จะสอดแทรกคติสอนใจ ไดแกราชสีหกับหนูชาดกตางๆ ที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสัตวหลายชนิดกามากินถั่วกินงา
Gingerbread Boy และ The Old Woman and Her Pig เปนตน
5. นิทานตลกขบขัน (Jest) มักเปนเรื่องสั้นๆ มีเนื้อเรื่องที่ไมนาเปนไปไดเกี่ยวกับความโงและกลโกง การแกเผ็ด การ
แสดงปฏิภาณไหวพริบ การพนันขันตอ การเดินทางและการผจญภัยตัวเอกของเรื่องมีลักษณะตลกขบขัน บางทีไมฉลาด หรือ
เปนคนโงเงาอยางที่สุด มักจะทําเรื่องที่คนทั่วไปไมทํากันหรือเรื่องที่ตัวเอกเปนคนมีสติปญญาและปฏิภาณไหวพริบ เชน ศรี
ธนญชัย เปนตน
บุคลากรทางดานสาธารณสุขหรือผูปกครองควรเลือกนิทานที่เหมาะกับระยะพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัย
เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูในดานตางๆ อยางเต็มที่ ซึ่งนิทานสําหรับเด็กที่เหมาะสมตามระยะพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน
ควรเปนเรื่องงายๆ ที่มีความสมบูรณในตัวเอง เปนเรื่องที่เด็กสามารถคาดคะเนเหตุการณได มีการดําเนินเรื่องที่ไมนาเบื่อและ
ชวนติดตาม อาจสอดแทรกเกร็ดขอสงสัยใหเด็กรูสึกวาจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อใหเกิดความนาสนใจและอยากติดตามมากขึ้นเป
นเรื่องราวภายในครอบครัว หรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่เด็กสามารถจินตนาการหรือติดตามเรื่องราวได มีตัวละคร
คอนขางนอย ตัวละครมีลักษณะและพฤติกรรมที่สรางสรรค จําไดงาย และใกลเคียงกับตัวเด็ก นอกจากนี้ผูปกครองควร
เพิ่มเติมรายละเอียดหรือสอดแทรกประเด็นอื่นๆ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของเด็ก (กมล
ทิพย ขลังธรรมเนียม, 2557; Worth, 2008)
ประโยชนของการเลานิทาน
การเลานิทานสามารถจูงใจใหเด็กจดจออยูกับการเลาไดโดยงาย เพราะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มี
อารมณรวมไปกับเรื่องราว การเลานิทานสามารถโนมนาวใหเด็กคลอยตามเรื่องราวไดอยูเสมอ รวมทั้งยังชวยในเรื่องของการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยไดดังนี้
ดานรางกาย เด็กจะไดฝกประสาทสัมผัสทางสายตา เมื่อไดมองตัวหนังสือหรือภาพจากที่ผูปกครองใชประกอบการ
เลานิทาน และหากเด็กไดมีสวนรวมในการเลานิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ เด็กก็จะไดมีการเคลื่อนไหวรางกายสวน
ตาง ๆ เปนการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กอีกดวย
ดานอารมณ การเลานิทานทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินการตั้งใจฟงนิ ทานทําใหเด็กเกิดสมาธิมากขึ้น
และทําใหเด็กรูสึกวาตนเองไดรับการเอาใจใสและความรัก ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดความรูสึกผูกพันกับผูเลาโดยไมรูตัว
ดานสังคม การเลานิทานโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับการมีคุณธรรม และระเบียบวินัย จะทําใหเด็กมีความ
เขาใจตนเองและเขาใจผูอื่นมากขึ้น เกิดความรูสึกอบอุนใกลชิดและเปนกันเองกับผูเลา ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
นําไปสูการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตอไป
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ดานสติปญญา การเลานิทานจะทําใหเด็กเกิดความคิดและจินตนาการตามเรื่องราวที่เลา มีการพัฒนาทางดานภาษา
ทั้งการฟง การพูด และการอาน การจดจําเรื่องราวและคําในนิทานจะทําใหเด็กไดรับประสบการณที่จะสามารถนํ าไปพัฒนา
ทักษะทางดานความคิดวิเคราะห การเสริมสรางจินตนาการที่ไรขอบเขตใหกับเด็กไดอีกดวย
ดานจริยธรรม ทําใหเด็กถูกกลอมเกลาจิตใจใหมีความละเอียดออน รูจักการแบงปน และสรางเสริมการมองโลกใน
แงดีใหกับเด็ก
การเลานิท านเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมจะช วยใหผูปวยเด็กวัยกอนเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมและ
กระตุนพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และพฤติกรรม รวมทั้งเปนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คุณคา
ความเชื่อ และคานิยมที่ สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสัง คมและวัฒนธรรมใหมีความเหมาะสมตามวัย ดั งนั้นบุ คลากร
ทางดานสาธารณสุขจึงควรใหความสนใจและสงเสริมใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และสามารถใชเทคนิคการเลานิทานไดอยางเหมาะสมกับเด็กวัยกอนเรียน
การจัดกิจกรรมเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การเลานิทานเปนศิลปะอยางหนึ่งซึ่งผูเลามีเทคนิคการเลาที่แตกตางและหลากหลายกันออกไปในแตละบุคคลหรือ
เรื่องราว การจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับเด็กวัยกอนเรียนเปนสิ่งที่ชวยใหเด็ กสามารถเรียนรู ลักษณะทาทาง พฤติกรรม
ความรู ความเขาใจ คานิยม ความเชื่อ บทบาทหนาที่ และพฤติกรรมทางสังคมจากบิดาและมารดาไดเปนอยางดี เนื่องจากเด็ก
วัยนี้จะเปนชวงวัยที่มีการเลียนแบบพฤติกรรมจากบิดามารดาโดยในชวงเวลาของการเลานิทานบิดามารดาสามารถสอดแทรก
ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม และแบบอยางที่ดี ให กับเด็กไดการจั ดกิ จกรรมเลานิทาน เปนกิจกรรมหนึ่ งที่ส ามารถชวย
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเด็ก ซึ่งก็คือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความพอใจ การเลานิทานที่เหมาะสมกับ
วัยเปนหัวใจสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก สามารถกระตุนสมองและจุดเชื่อมโยงของสมองใหมีการเติบโตไดเปนอยางดี
การจัดกิจกรรมเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้(นิลุบล สินธุปน, 2549)
1. ควรคัดเลือกเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยเรื่องราวที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควรเปนเรื่องที่สั้น กระชับ
และไมซับซอน
2. ผูเลาตองจดจําเรื่องราวไดดีทุกขั้นตอน ใชเทคนิคการเลาเรื่องควรใชคําที่งาย ๆ ตรงไปตรงมา การเลาควรรวบรัด
เนื้อหา ไมใสเนื้อหาหรือรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป เพราะรายละเอียดที่ไมจําเปนจะทําใหเด็กลืมเรื่องหลักหรือใจความ
สําคัญของเรื่อง
3. ใชน้ําเสียงกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยใชน้ําเสียงที่ชัดเจน มีการใสความรูสึกลงในน้ําเสียง ใชจงั หวะการพูดที่
เหมาะสม มีการใชโทนเสียงสูงต่ําตามบทบาทของตัวละครในนิทาน
4. มีการใชทาทางประกอบที่พอเหมาะ ไมมากไมนอยจนเกินไป เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจมากขึ้น
5. เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทานไดในจังหวะที่เหมาะสม มีการใชคําถามกระตุน เพื่อใหเด็กเกิดความ
สนใจ และรูสึกสนุกสนานมากขึ้น
6. สรางบรรยากาศในการเลานิทานที่เหมาะสมกับเรื่องราวกระตุนใหเด็กเกิดความรูสึกอยากรูอยากเห็น และ
ติดตามเรื่องราวอยางตอเนื่อง
การศึกษาผลของโปรแกรมการเลานิทานรวมกับการมีสวนรวมของผูปกครองตอความกลัวของเด็กวัยกอนเรียน อายุ
3-6 ป ที่มาฉีดวัคซีนที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงหนึ่ง โดยเลานิทานเรื่อง เข็มวิเศษกับนองเกง ใชเวลา
ประมาณ 5 นาที เนื้อหาประกอบดวยวัตถุประสงค บรรยากาศในหองปฏิบัติการพยาบาล ความรูสึกที่เกิดขึ้นและผลดีที่เด็กจะ
ไดรับ ตัวละครเปนเด็กวัยกอนเรียน ใชภาษาตามระดับพัฒนาการ มีรูปภาพสีสดใสตามความชอบของเด็กวัยนี้ ผลการศึกษา
พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความกลัวจากการประเมินดวยตนเอง และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความกลัวในระยะ
หลังฉีดวัคซีน นอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เนตรฤทัย ภูนากลม และสุชาดา ปราบมีชัย, 2555)
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การเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาล: การประยุกตใชในการพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมสวนใหญจะพบวามีงานวิจัยเฉพาะการเลานิทานประกอบรูปภาพในหนังสือหรือการนํา
หนังสือนิทานมาเลาใหผูปวยเด็กฟง อยางไรก็ตามการเลานิทานใหผูปวยเด็กฟงเปนชองทางการสื่อสารระหวางพยาบาลกับ
ผูปวยเด็ก และยังเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางกัน พยาบาลมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหผูปกครองหรือบิดามารดา อาน
หนังสือหรือเลานิทานใหเด็กปวยฟง โดยเฉพาะในเด็กวัยกอนเรียนที่อยูในวัยที่มีจินตนาการสูง มีความกลั วและวิตกกังวลตอ
สถานที่แปลกใหม วิตกกังวลตอการที่ตองแยกจากสถานที่และบุคคลที่คุนเคยเมื่ออยูที่บาน อีกทั้งยังสามารถชวยเหลือใหผูปวย
เด็กปรับตัวตอความเครียด ความกลัว และความเจ็บปวยขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาลได ซึ่งสามารถสรุปแนวทางเพื่อ
นํามาประยุกตใชในการพยาบาลผูปวยเด็กวัยกอนเรียนไดดังนี้ (กมลทิพย ขลังธรรมเนียม, 2557)
1. การประเมินปญหาและความตองการของผูปวยเด็ก โดยประเมินปญหาตาง ๆ จากผูปวยเด็กและผูเลี้ยงดู อาจโดย
การสัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ไดแก
1.1 อายุ พัฒนาการดานอารมณและสติปญญาของผูปวยเด็ก
1.2 ภูมิหลัง ประสบการณที่เคยไดรับ ความสนใจและความพรอมของผูปวยเด็ก
1.3 ปญหาที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขของผูปวยเด็ก
2. การตั้งเปาหมายและเลือกเนื้อหานิทานที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเด็ก พยาบาลควรตั้งเปาหมายในการแกไขปญหา
หรือพฤติกรรมของผูปวยเด็กและคัดเลือกเนื้อเรื่องที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับปญหา โดยใชหลักการดังนี้
2.1 เนื้อเรื่องมีความใกลเคียงกับสถานการณของผูปวยเด็ก เพื่อสะทอนประสบการณตาง ๆ ใหกับเด็กไดมาก
ที่สุด แตไมจําเปนตองเหมือนกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งหมด อาจเปนเพียงสวนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่ง หรือประโยคหนึ่ง
ในนิทาน ก็สามารถนํามาใชได โดยเนื้อเรือ่ งควรจบลงอยางมีความสุขหรือจบลงดวยชัยชนะของตัวละครหลัก
2.2 เนื้อเรื่องควรสั้น กระชับ ภาษาเขาใจงาย ตรงไปตรงมา ใชเวลาในการเลาไมเกิน 5-10 นาที
2.3 ควรคํานึงถึงภูมิหลัง และประสบการณเดิมของผูปวยเด็กแตละคนเสมอ
2.4 ควรเปดโอกาสใหบิดามารดาหรือผูปกครองผูปวยเด็กเขามามีสวนรวมในการฟงและเลือกนิทานที่เด็กให
ความสนใจและชื่นชอบ
3. วิธีการเลาใหเด็กฟง หรือใหผูปวยเด็กไดอานหนังสือถาสามารถอานไดดวยตนเอง
3.1 ควรเลาชา ๆ และเลาซ้ํา ๆ ตามความตองการของเด็ก
3.2 ขณะเลาเรื่องควรสังเกตปฏิกิริยาของเด็ก
3.3 หลังจากจบเรื่อง ควรสรุปสาระสําคัญที่ตองการจะเนนใหเด็กฟงอีกครั้ง
4. การสรุปเรื่องราวในนิทาน พยาบาลควรสรุปเรื่องราวรวมกับการอภิปรายหลังการเลานิทานกับเด็กเพื่อสงเสริมให
เด็กมองเห็นแนวทางการแกปญหาของตนเอง และสามารถปรับตัวกับสถานการณที่ผู ปวยเด็กตองเผชิญไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง
พยาบาลอาจจะอภิปรายเดี่ยวหรือกลุมก็ไดตามโอกาส สอดคลองกับการศึกษาของกมลทิพย ขลังธรรมเนียม (2557) พบวา
การสรุปเรื่องราวหลังจากการเลานิทาน จะสามารถดึงความคิดของเด็กใหเขาสูประเด็นที่ตองการได และยังชวยพัฒนาทักษะ
ทางดานสังคม ใหเด็กไดมีการเรียนรูในการปรับตัวเขากับผูอื่นอีกดวย
ตัวอย างหนึ่ งที่ นาสนใจคือการใชนิทานเขามาชวยในขั้ นตอนการรั กษาโรคมะเร็ งในเด็ก ซี่ งพบมากที่สุ ดเมื่อ อายุ
ประมาณ 2-5 ขวบ แตการรักษาในเด็กเล็กไมใชเรื่องงาย เพราะขั้นตอนการรักษาจะมีการเจาะเลือดจากไขกระดูก เจาะน้ําไข
สันหลัง รวมถึงขั้นตอนการกินยาและรักษาดวยเคมีบําบัด ดังนั้นเพื่อสื่อสารกับเด็กไมใหตอตานและใหความรวมมือ การเลา
นิทานจึงถูกนํามาใชในกระบวนการรักษา ดวยนิทานที่มีชื่อเรื่องวา “หนูทําได...สูโรคภัยดวยจิตใจเขมแข็ง ” โดยเนื้อเรื่องเปน
ขั้นตอนตางๆ ของการรักษาที่เด็กตองถูกทําหัตถการและมีบุคคลภายในครอบครัวอันเปนที่รักของเด็ก หรือแมแตใชสัตวเลี้ยงมี
เด็กมีความผูกพันมาใชดําเนินเรื่องเพื่อสรางกําลังใจ วาเด็กสามารถผานขั้นตอนตางๆ ของการรักษาได โดยตอนสุดทายเด็กที่
ผานขั้นตอนการรักษาจะไดรับเหรียญรางวัล เพื่อใหเด็กมีกําลังใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการทดลองเลานิทานของแพทยพบวา เด็ก
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ปวยชอบนิทานเรื่องดังกลาวเนื่องจากรูสึกวาตนเองมีหลายอยางเหมือนกับตัวละครในเรื่อง ซึ่งสุดทายแลว สิ่งเหลานี้จะสราง
กําลังใจใหเด็กปวยและผูปกครองซึ่งอยากใหลูกตอสูกับโรคภัยตางๆ ไดอยางเต็มที่
ขอเสนอแนะ
ปจจุบันการจัดกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาลยังขาดการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ดังนั้นบุคลากรทางดานสาธารณสุขจึงควรใหความสําคัญในการจัดการทางการพยาบาล
เพื่ อส งเสริ ม พัฒ นาการของเด็ กในแต ล ะวั ย ตามความสามารถของเด็ กทั้ง ในขณะปกติแ ละขณะเกิ ด การเจ็บ ป วย เพื่ อให
พัฒนาการของเด็กเปนไปอยางเหมาะสม และควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็กในแตละดานในขณะที่
เด็ กได รั บ ฟ ง นิ ท าน เพื่ อนํ าข อมู ล เชิ ง ประจั กษ ที่ ไ ด ไ ปพั ฒ นาแนวทางในการส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ กวั ย ก อ นเรี ย นป วยใน
โรงพยาบาลที่เหมาะสมตอไป
บทสรุป
ความเจ็บปวยและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทําใหผูปวยเด็กวัยกอนเรียนเกิดขอจํากัดขึ้นทั้งในดานความคิด
ความเขาใจ การสื่อสาร และการปรับตัว อีกทั้งยังทําใหผูปวยเด็กรูสึกวาตนเองตองเผชิญกับสถานการณที่เปนอันตราย ถูกแยก
จากบุ ค คลในครอบครั ว เปลี่ ย นสถานที่ พบเจอกั บ บุ ค คลแปลกหน าที่ ไ ม คุ นเคย ทํ าให เ กิ ด ความเครี ย ด และวิ ต กกั ง วล
โดยเฉพาะพยาบาล ที่เขามาบทบาทในการดูแลและใหการพยาบาลกับผูปวยเด็ก โดยสวนใหญเด็กจะเขาใจวาพยาบาลเขามา
ทําใหตนเองเกิดความเจ็บปวด จึงทําใหหวาดกลัวการดูแลของพยาบาลเปนอยางมาก ดังนั้นการนํานิทานเขามามีสวนรวมใน
การใหการพยาบาลจึงมีความสําคัญ เพื่อชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปวยเด็กและพยาบาล สรางความคุนเคยและความ
ไววางใจ ทําใหการใหการพยาบาลเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้นแลวนั้น การเลานิทานยังชวยสงเสริมพัฒนาการของผูปวยเด็กวัย
กอนเรียนในหลาย ๆ ดาน รวมทั้งนําไปใชเปนเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูปวยเด็กไดเปนอยางดี
การเลานิทานเปนกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบเนื่องจากนิทานชวยตอบสนองความตองการของเด็กและสงเสริมจินตนาการ
ที่เหมาะสมกับระยะพัฒนาการในแตละชวงวัย รวมทั้งเปนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แงคิด และคติเตือนใจใหกับเด็ก
วัยกอนเรียน ดังนั้นบุคลกรทางดานสาธารณสุขควรใหความสําคัญและกระตุนใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการใชการเลา
นิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเลานิทานสําหรับผูปวยเด็กวัยกอนเรียนที่เตรียมตัวเขารับการ
รั กษาในโรงพยาบาล เพื่ อช วยเหลื อให เ ด็ กสามารถปรั บ ตั วในการรั กษา เกิ ด ความไว วางใจ และให ค วามร วมมื อในการ
รักษาพยาบาลมากขึ้ น รวมทั้ ง ส งเสริ มพั ฒ นาการ และความสามารถของเด็กทั้ ง ในภาวะสุ ข ภาพแข็ ง แรงและเจ็ บ ปวยให
เหมาะสมมากขึ้น
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
Factors associated with preventive behavior against Dengue Hemorrhagic Fever
(DHF) among people at KhekNoi, Khao Kho, Phetchaboon
สินี ศิรคิ ูณ* สุทธิกาญจน มุงขุนทด และอภิเชษฐ จําเนียรสุข
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน
หมูที่ 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 280 คนโดยทําการสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลาก
จากบานเลขที่ตามทะเบียนราษฎร เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามโดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ไดคา CVI = 0.95ผลการศึกษาพบวาปจจัยขอมูลทั่วไปเรื่องเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน,ปจจัยดาน
ขอมูล การรั บรูการปองกันโรค เรื่องการไดสิ่ งสนับ สนุนที่ไดรั บในการกํ าจัดลู กน้ํายุงลายและทําลายแหลง เพาะพันธุยุ งลาย
การไดรับขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกอยูเสมอ และการเขารวมการประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก, การรับรูโอกาสเสี่ยง
การรั บรูความรุ นแรงตอการเกิ ดโรคไขเ ลือดออกและการรับ รูประโยชนของการปองกั นโรคไขเ ลือดออกมี ความสัมพั นธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไข เลือดออกอย างมีนัย สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05จากการศึ กษาวิจัยที่กลาวมาขางตน การรับ รู
ในดานตาง ๆ สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก ดังนั้นควรมีการรณรงคและสงเสริมดา นความรู
แกประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชน
คําสําคัญ: การรับรู พฤติกรรม การปองกันโรค โรคไขเลือดออก
Abstract
The purpose of this study was to examine factors associated with preventive behavior against
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) among people at Moo 9, Ban Prakobsuk, KhekNoi, Khao Kho, Phetchaboon
(280 people). The questionnaire was constructed by the researcher from extensive analysis of related
literature and consultation with three experts (CVI = 0.95). The research found that the factors of general
information (sex, education, occupation and average income per month), perception on prevention of
DHF (receive support for eliminate mosquito larva and source of mosquito breeding, receive information
about DHF and participate in the meeting or training about the disease), perceived susceptibility, perceived
severity and perceived benefits were significantly related with preventive behavior at P-value ≤ 0.05.
From this research, all perception effected to preventive behavior of people. Therefore, public relations
and give the knowledge about the DHF might help to protect and reduce the incidence of this disease.
Keywords: perception, behavior, prophylaxis, dengue hemorrhagic fever
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บทนํา
โรคไขเลือดออกเปนโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมียุงลาย (Aedesaegypti) เปนพาหะที่
สําคัญในการแพรกระจายเชื้อจากผูปวย ประเทศไทยจึงมีการระบาดของโรคนี้คอนขางสูง จะพบการระบาดมากที่สุดในชวงฤดู
ฝน โดยอาการเริ่มแรกของโรคจะมีอาการคลายโรคไขหวัดทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคที่
ถูกตองในทันที เนื่องจากลักษณะอาการของโรคมีหลายระดับ ตั้งแตไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอยไปจนถึงขั้นช็อกจนเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต เปนโรคที่ยังไมมียารักษาหรือวัคซีนปองกัน มีเพียงการรักษาตามอาการของโรคเทานั้น การ
ปองกันตนเองไมใหเกิดโรคหรือเมื่อเกิดโรคแลวสามารถรักษาไดอยางทันทวงที จึงมีความสําคัญและสามารถลดจํานวนผูปวย
รวมถึงผูเสียชีวิต ดังนั้นการสงเสริมความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนกระบวนการที่ทํา
ใหชุมชนมีความสามารถในการปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก สถานการณโรคไขเลือดออกของประเทศไทยในป พ.ศ.
2559 ตั้ง แตวันที่ 1 มกราคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายงานผู ปวยดวยโรคไขเลื อดออกสะสมจํานวน 28,586 ราย มี
ผูเสียชีวิตจํานวน 22 ราย อัตราปวยตอแสนประชากรเทากับ 43.69 คน กลาวคือประชากร 100,000 คน จะปวยดวยโรค
ไขเลือดออกประมาณ 44 คน และมีอัตราปวยตายรอยละ 0.08 โดยอัตราผูปวยในภาคกลางเทากับ 44.59 จํานวนผูปวย
9,813 ราย อัตราผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ 40.10 จํานวนผูปวย 8,775 ราย อัตราผูปวยในภาคเหนือเทากับ
44.76 จํานวนผูปวย 5,502 ราย อัตราผูปวยในภาคใตเทากับ 48.61 จํานวนผูปวย 4,496 ราย และพบวามีผูเสียชีวิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสะสมมากที่สุด 7 ราย (สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2559)ใน
จังหวัดเพชรบูรณ สถานการณโรคไขเลือดออก ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก รวม 461
ราย อัตราปวย 46.27 ตอแสนประชากร ซึ่งมีอัตราปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง โดยในหมูที่ 9 บานประกอบสุข
ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ มีจํานวนประชากร 833 คน พบผูปวยดวยโรคไขเลือดออก 87 คน อัตราปวย 1,044.18 ตอแสน
ประชากร (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ, 2559) การเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกสงผลกระทบในหลายระดับ ทั้งตอ
ตัวบุ คคลเองในด านการประกอบอาชี พ ทํ าให ค รอบครั วสูญ เสี ยรายได และส ง ผลกระทบต อคาใชจายภาครั ฐ ในด านการ
รักษาพยาบาล ทั้งที่เปนโรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวยตนเอง ดังนั้นจึงควรดําเนินทุกวิถีทาง เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรม
ที่ดีในการปองกันโรคไขเลือดออก การรับรูดานตาง ๆ ทั้งการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค และ
การรับรูประโยชนในการปองกันโรค ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจะสงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกันโรคที่ดี
คณะผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ ะทําการศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน หมูที่ 9 บานประกอบ
สุข ตําบลเข็ กน อย อําเภอเขาคอ จัง หวัด เพชรบู รณ ซึ่งผลในการวิจัยนี้ส ามารถนําไปใชในการวางแผนกําหนดแนวทางให
ความรู รวมถึงจัดโครงการในการปองกันโรคไขเลือดออกในประชาชนสืบตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมูที่ 9 บานประกอบสุข
ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
สมมุติฐานการวิจัย
ปจจัยดานขอมูลทั่วไป ขอมูลดานการรับรูการปองกัน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของ
โรค และการรับรูประโยชนการปองกันโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมูที่ 9 บาน
ประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analytical Studies) โดยการเก็บขอมูลเชิ ง
ปริมาณในประชาชนที่อาศัยอยูในหมูที่ 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ทั้งหมด 833 คน
จากการคํานวณขนาดตั วอยางโดยคํานวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995) ไดจํานวนกลุมตั วอยาง 280 คน ซึ่งเป น
ประชาชนทั้งเพศหญิงและชาย โดยทําการสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลากจากบานเลขที่ตามทะเบียนราษฎร เก็บขอมูลโดย
การใชแบบสอบถามซึ่งประกอบไปดวย 4 สวนไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ขอมูลดานการรับรู
การปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน จํานวน 6 ขอ ขอคําถามทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในเรื่องของการรับรูการปองกัน
โรคไขเลือดออกของประชาชน มีทั้งหมด 21 ขอ แบงออกเปนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกของประชาชน
จํานวน 6 ขอ การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกของประชาชน จํา นวน 5 ขอ การรับรูประโยชนของการปองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชน จํานวน 10 ขอ และพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ทั้งหมด 10 ขอ เปน
ขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรต (Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนนของการรับรูและพฤติกรรมของบลูม
(Bloom, 1968) แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยนี้ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานโดยถือเกณฑความเห็นสอดคลอง
CVI (content validity for scale) ให ตัดสิ นใจใน 4 กรณี คือ ไมสอดคล อง (not relevant ) สอดคลองบางสวน
(somewhat relevant) คอนขางสอดคลอง (quite relevant) และมีความสอดคลองมากจากนั้นขอมูลที่ไดนําไปคํานวณและ
วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสั ม พันธ ระหวางปจจั ยด านข อมูล ทั่ วไปกั บพฤติกรรมการป องกั นโรคไข เลื อดอออกของ
ประชาชน (n = 280)
ปจจัยดานขอมูลทั่วไป
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
X2
p-value
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
เพศ
ชาย
13 (4.6)
65 (23.2)
39 (13.9)
8.08
0.018*
หญิง
38 (13.6)
69 (24.6)
56 (20.0)
สถานะ
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู
สามี/ภรรยาถึงแกกรรม
ศาสนา
พุทธ
คริสต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 – 3
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 – 6
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อายุ
ต่ํากวา 15 ป
35 – 44 ป
45 – 54 ป
55 – 64 ป
65 ปขึ้นไป
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ
เกษตรกร
รับจาง

15 (5.4)
31 (11.1)
2 (0.7)
3 (1.1)

61 (21.8)
69 (24.6)
4 (1.4)
0 (0.0)

41 (14.6)
49 (17.5)
3 (1.1)
2 (0.7)

10.37

0.110

39 (13.9)
8 (2.9)
4 (1.4)

98 (35.0)
27 (9.6)
9 (3.2)

76 (27.1)
17 (6.1)
2 (0.7)

3.70

0.448

25 (8.9)
11 (3.9)
7 (2.5)
8 (2.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

36 (12.9)
40 (14.3)
22 (7.9)
26 (9.3)
9 (3.2)
1 (0.4)

16 (5.7)
36 (12.9)
19 (6.8)
15 (5.4)
9 (3.2)
0 (0.0)

22.63

0.012*

4 (1.4)
5 (1.8)
6 (2.1)
15 (5.4)
4 (1.4)

11 (3.9)
15 (5.4)
20 (7.1)
12 (4.3)
12 (4.3)

5 (1.8)
17 (6.1)
12 (4.3)
20 (7.1)
3 (1.1)

19.18

0.084

7 (2.5)
3 (1.1)
12 (4.3)
21 (7.5)

35 (12.5)
10 (3.6)
41 (14.6)
25 (8.9)

21 (7.5)
8 (2.9)
50 (17.9)
8 (2.9)

40.66

0.001*
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ตารางที่ 1ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดอออก
ของประชาชน (n = 280) (ตอ)
ปจจัยดานขอมูลทั่วไป
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
X2
p-value
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
คาขาย/หัตถกรรม
พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
*p-value ≤ 0.05

8 (2.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

19 (6.8)
2 (0.7)
2 (0.7)

5 (1.8)
3 (1.1)
0 (0.0)

29(10.4)
16 (5.7)
2 (0.7)
4 (1.4)

77 (27.5)
39 (13.9)
16 (5.7)
2 (0.7)

41 (14.6)
39 (13.9)
15 (5.4)
0 (0.0)

18.85

0.004*

จากตารางที่ 1การหาความสัมพั นธร ะหว างปจจั ยดานข อมูล ทั่วไปกับ พฤติกรรมการปองกันโรคไขเ ลือดออกของ
ประชาชน ผลการวิเ คราะห ความสั มพันธร ะหวางขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถามและระดับพฤติ กรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชน ใชการทดสอบสถิติไควสแควร (Chi-square Test) พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก (n = 280)
ปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกัน
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
p-value
โรคไขเลือดออก
ไขเลือดออก
สิ ่ ง ส นั บ ส นุ น ที ่ ไ ด ร ั บ ใน การ กํ า จั ด
ลู ก น้ํ า ยุ ง ล า ย แ ล ะ ทํ า ล า ย แ ห ล ง
เพาะพั น ธุ ยุ ง ลาย
ไมเคยไดรับ
ไดรบั
การได รั บคํ าแนะนํ าในการกํ าจั ดลู กน้ํ า
ยุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ไมไดรบั
ไดรบั
การไดรับขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออก
ไมเคย
เคย

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

15 (5.4)
36 (12.9)

44 (15.7)
90 (32.1)

10 (3.6)
85 (30.4)

15.66

0.001*

14 (5.0)
37 (13.2)

41 (14.6)
93 (33.2)

16 (5.7)
79 (28.2)

5.70

0.058

12 (4.3)
39 (13.9)

41 (14.6)
93 (33.2)

15 (5.4)
80 (28.6)

6.65

0.036*
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกัน
โรคไขเลือดออก
ในชุมชนมีการจัดการประชุม/อบรม และให
ความรูเรื่องไขเลือดออก
มี
ไมมี
การเขารวมการประชุม/อบรมเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออก
เขารวม
ไมไดเขารวม
*p-value ≤ 0.05

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก

p-value

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

39 (13.9)
12 (4.3)

80 (28.6)
54 (19.3)

67 (23.9)
28 (10.0)

5.74

0.057

14 (5.0)
37 (13.2)

65 (23.2)
69 (24.6)

51 (18.2)
44 (15.7)

9.63

0.008*

จากตารางที่ 2 การหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออก พบวาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลการรับรูการปองกันโรคของผูตอบแบบสอบถามและ
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ใชการทดสอบสถิติไควสแควร (Chi-square Test) พบวา การไดสิ่ง
สนับสนุนที่ไดรับในการกําจัดลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย การไดรับขาวสารเรื่องโรคไข เลือดออกอยูเสมอ
และการเขารวมการประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประวัติคนในครอบครัวที่เคยปวยดวยโรคไขเลือดออก การไดรับคําแนะนําในการกําจัด
ลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย และในชุมชนมีการจัดการประชุมหรืออบรม และใหความรูเรื่องไขเลือดออกไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก (n = 280)
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
p-value
ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
การรับรูต่ํา (ต่ํากวา 18 คะแนน)
6 (2.1)
13 (4.6)
4 (1.4)
19.92
0.001*
การรับรูปานกลาง (18 - 23 คะแนน)
การรับรูสูง (มากกวา 24 คะแนน)

44 (15.7)

109(38.9)

68 (24.3)

1 (0.4)

12 (4.3)

23 (8.2)

*p-value ≤ 0.05
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัม พันธร ะหวางการรั บรู ความรุนแรงของโรคไขเ ลือดออกกับ พฤติกรรมการปองกั นโรค
ไขเลือดออก (n = 280)
การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
p-value
ไขเลือดออก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
การรับรูต่ํา (ต่ํากวา 15 คะแนน)
12 (4.3)
18 (6.4)
13 (4.6)
18.95 0.001*
การรับรูปานกลาง (15 - 19 คะแนน)
38 (13.6) 110(39.9)
65(23.2)
การรับรูสูง (มากกวา 20 คะแนน)
1 (0.4)
6 (2.1)
17 (6.1)
*p-value ≤ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก (n = 280)
การรับรูประโยชนของการปองกันโรค
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
p-value
ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
การรับรูต่ํา (ต่ํากวา 30 คะแนน)
16 (5.7) 30 (10.7)
7 (2.5)
28.41 0.001*
การรับรูปานกลาง (30 - 39 คะแนน)
34(12.1) 102(36.4) 75 (26.8)
การรับรูมาก (มากกวา 40 คะแนน)
1 (0.4)
2 (0.7)
13 (4.6)
*p-value ≤ 0.05
จากตารางที่ 3, 4 และ 5 จากการหาความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรค
ไขเลือดออกและการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลื อดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวาผลการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเสี่ ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการป องกันโรคไขเลือดออกใน
ประชาชน ใชการทดสอบไควสแควร (Chi-square Test) พบวา การรับรู โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรค
ไขเลือดออกและการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเ ลือดออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001*)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมู 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็ก
นอย เมื่อพิจารณาปจจัยดานขอมูลทั่วไป พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 0.05 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของไพรัตน หวยทราย (2559)
ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชน อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสิ นธุ พบวา
คุณลั กษณะส วนบุ ค คลของประชาชนส วนใหญเ ป นเพศหญิ ง จบชั้ นประถมศึ กษา มี ส ถานภาพสมรสคู ม ากที่ สุ ด มี อาชี พ
เกษตรกรรม รายไดไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 31.1
จึงประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 36.8 ทําใหมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 52.5 สงผลใหกลุมตัวอยาง
สนใจการหาเลี้ยงชีพตนเองมากกวาการที่จะรับรูเรื่องโรคโรคไขเลือดออก ดังนั้น จึงควรมีการเสริมสรางความรู กระตุนเตือนให
กลุมตัวอยางมีการรับรูและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชน
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เมื่อพิจารณาปจจัยดานการรับรูการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน พบวา การไดรับสิ่งสนับสนุนในการกําจัด
ลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคไขเลือดอยูเสมอ และการเข ารวมประชุมหรือ
อบรมเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับการศึกษาของอุษณีย แขวงอินทร (2547) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวั ดสมุทรปราการ พบวา การได รับการสนับสนุนเคมีภัณฑ การ
ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด เจาหนาที่สาธารณสุข และการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกจากแหลงตาง ๆ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เนื่องจาก
การไดรับการบริการจากภาครัฐ ทั้งทางดานอุปกรณการปองกันโรค หรือการใหสุขศึกษาจากเจาหนาที่ เปนบริการที่ไมเสียคา
ใชจาย ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมสิ่งสนับสนุนและลงพื้นที่ใหสุขศึกษาเรื่องโรคไขเลือดออกอยู
เสมอ เพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นความสําคัญของการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก
เมื่อพิจารณาปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของสมชาย อยูดี (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไขเลือดออกของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Pvalue = 0.008*) เนื่องจากการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค เปนความเชื่อของแตละบุคคลที่มีผลโดยตรงตอการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําดานสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย ในระดับที่ไมเทากัน จึงมีการหลีกเลี่ยงการปวยโดยการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําเพื่ อปองกันการเกิด โรค ซึ่งถือวาเป นปจจัยที่ สําคัญที่ส งผลใหประชาชนมีพฤติกรรมการป องกันโรคมากที่สุ ด
เพราะบุคคลที่มีการรับรูโอกาสเสี่ยงจะเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี และมีการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันการ
เกิดโรค (รศ.ดร.จุฬาภรณโสตะ,2554)
เมื่ อพิ จารณาป จจั ยด านการรั บรู ความรุนแรงของโรค พบว ามี ความสัม พันธกับพฤติ กรรมการป องกันโรคอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 อาจเนื่ องมาจากการความกลั วหรือเห็นคนใกลตัวป วยเปนโรคไขเ ลือดออก สอดคลองกั บ
การศึกษาของสมชาย อยูดี (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลเชียง
แรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001*) เนื่องจากการรับรูความรุนแรงของ
โรค เป นความรูสึ กนึ กคิ ดของบุ คคลที่ มีต อความรุนแรงของโรค ซึ่ งส ง ผลตอรางกายก อใหเ กิด ความพิ การ เสีย ชีวิต ความ
ยากลําบากและใชเวลานานในการรักษาหรือการกระทบกระเทือนฐานะทางสังคม (รศ.ดร.จุฬาภรณโสตะ. 2554)
เมื่อพิจารณาปจจัยดานการรับรูประโยชนการปองกันโรค พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากถาหากรูถึงประโยชนการปองกั นโรคก็ทําใหมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค
สอดคล องกับ การศึ กษาของสมชาย อยู ดี (2555) ศึกษาเกี่ ย วกับ การรั บ รูแ ละพฤติ กรรมการปองกั นโรคไข เ ลือดออกของ
ประชาชนตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001*) เนื่องจากการรับรูประโยชนของการรักษาและการปองกันโรค เปนการ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดโรค โดยจะตองมีความเชื่อที่วาเปนการกระทําที่ดี มีประโยชนและเหมาะสมที่จะทํา
ใหหายหรือไมเปนโรคนั้น ๆ (รศ.ดร.จุฬาภรณโสตะ. 2554)
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานขอมูลการรับ รู
การปองกันโรค ปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง และประโยชนในการปองกันโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมูที่ 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ดังนั้นการที่จะ
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ใหประชาชนในพื้นที่มีอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง จําเปนตองมีการสงเสริ มใหความรูแกประชาชนในเรื่องความ
เสี่ยงของการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค และประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถทําไดดวย
ความรวมมือของคนในชุมชน ทั้งประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข
กิตติกรรมประกาศ
ผูคณะวิจัยขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาที่สาธารณสุข รพสต.ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ที่ใหความความรวมมือ อนุเคราะหสถานที่ในการเก็บขอมูลและทําการวิจัย รวมถึงประชาชนหมู 9 บานประกอบ
สุ ข ทุ ก ท านที่ ใ ห ค วามร วมมื อเป นอย างดี ใ นการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุ ณผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ กท านที่ ใ ห ค วาม
อนุเคราะหในการตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยในครั้งนี้
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แนวทางการสงเสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแม
Guidelines for Promoting Breastfeeding
ชอทิพย ผลกุศล
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
chotip.phon@hotmail.com
บทคัดยอ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนการใหสารอาหารที่ดีที่สุดแกลูกในชวงเริ่มตนของชีวิต นมแมมีสารอาหาร ที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของรางกายลูก โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง ในขณะที่แมอุมลูกดูดนมแม และลูกจะมีความใกลชิด ผูกพัน
มีการเรียนรูและตอบสนองทั้งดานรางกายและอารมณ ทําใหลูกที่กินนมแมมีพัฒนาการที่ดีทั้งรางกายและสติปญญา ดังนั้นแม
ควรไดรับการสงเสริมใหเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งการเลี้ยงลูกดวยนมแมจะประสบผลสําเร็จนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของตองมีความรู
และเขาใจถึงความหมายของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
คําสําคัญ: การเลี้ยงลูกดวยนมแม การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
Abstract
Breastfeeding is the best nutrition for your baby at the start of life. Breast milk has nutrients
essential to growth of the baby body. It is particularly useful for brain growth. Mother carrying baby suckling
mother and children will be close, bound, learning and responsive both physically and emotionally.
Breastfeeding is good for both body and mind. Therefore, the mother should be encouraged to breastfeed.
Breastfeeding will be successful, relevant personnel must have knowledge and understanding of the
meaning of breastfeeding and benefits of breastfeeding include how to promote breastfeeding.
Keyword: breastfeeding, promoting breastfeeding, guidelines for promoting breastfeeding
บทนํา
องคการอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติแนะนําใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน และเลี้ยง
รวมกับอาหารเสริมตามวัยจนถึง 2 ป หรือนานกวานั้น (World Health Organization [WHO]/United Nation Children’s
Fund [UNICEF], 2009) เพราะเปนที่ยอมรับกันแลววานมแมมีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของรางกาย
และสมองของทารก ภูมิคุมกันในน้ํานมแมชวยใหลูกไมป วยบอย (Ali-Hirani & Karmaliani, 2013; Khoury, Moazzem,
Jarjoura, Carothers, & Hinton, 2005; Stuebe & Bonuck, 2011) ออมกอดและการสัมผัสระหวางแม-ลูกชวยสรางความ
อบอุนและความไววางใจ ซึ่งมีผลระยะยาว คือ ทําใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การ
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เลี้ยงลูกดวยนมแมยังเกิดประโยชนตอตัวแมเอง เชน ปองกันการตกเลือดหลังคลอด ชวยใหมดลูกกลับเขาอูเร็วขึ้น น้ําหนักตัว
หลังคลอดลดลงสูระดับกอนตั้งครรภอยางรวดเร็ว และยืดระยะเวลาการตกไข สงผลใหการตั้งครรภลูกคนตอไปชาลง ลดอัตรา
การเกิดมะเร็งเตานมและมะเร็งรังไข รวมทั้งปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน (Dewey, Cohen, Brown, & Rivera, 2001;
Kramer & Kakuma, 2012; Imdad, Yakoop, & Bhutta, 2011) แมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวจะมีประโยชน
มากมาย แตจากการสํารวจอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา มี
เพีย งรอยละ 12.3 ซึ่ง ยังต่ํ ากวาเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ที่ไ ด
กําหนดเปาหมายการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน เปนรอยละ 30 (กรมอนามัย , 2555) ดังนั้นการสงเสริมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมจึงเปนสิ่งสําคัญที่พยาบาลและผดุงครรภตองใหความสนใจ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน และแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ความหมาย
องค การอนามั ย โลก (WHO, 2008) ได ใ ห ค วามหมายของการเลี้ ย งลู กด วยนมแม วา การเลี้ ย งลู กด วยนมแม
(Breastfeeding) หมายถึง การที่ลูกไดรับน้ํานมจากแมไมวาจะเปนการไดรับโดยตรงจากการดูดเตานมหรือจากการบีบน้ํานม
ของแม และไดแบงการเลี้ยงลูกดวยนมแมออกเปน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว (Exclusive breastfeeding) หมายถึง การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวโดย
ไมใหกินนมผสม อาหารอื่นหรือแมแตน้ํา ยกเวนเกลือแร วิตามินและยาตามขอบงชี้ทางการแพทย
2. การเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนอาหารหลัก (Predominant breastfeeding) หมายถึง การที่ลูกไดรับนมแมเป น
อาหารหลัก โดยอาจจะไดรับน้ํา น้ําผลไม วิตามิน เกลือแรทดแทนรวมดวย
3. การเลี้ยงลูกดวยนมแมรวมกับอาหารเสริม (Complementary feeding) หมายถึง การเลี้ยงลูกดวยนมแมรวมกับ
อาหารกึ่งของแข็งหรืออาหารที่เปนของแข็ง รวมทั้งนมผสม หรือนมอื่น ๆ
4. การเลี้ยงลูกดวยนมแม (Breastfeeding) หมายถึง การเลี้ยงลูกดวยนมแมและอาจมีการใหอาหารกึ่งแข็งหรือ
อาหารที่แข็ง รวมทั้งนมผสมหรือนมอื่นๆ ความหมายอีกนัยหนึ่งจะเหมือนกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมรวมกับอาหารอื่น
5. การเลี้ยงลูกดวยขวดนม (Bottle feeding) คือ การเลี้ยงลูกโดยการใหอาหารเหลวทุกชนิดไมวาจะเปนนมแม นม
ผสม และนมอื่น ๆ โดยใชวิธีการปอนดวยขวดนม รวมทั้งอาจมีการใหอาหารกึ่งของแข็งรวมดวย
ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การเลี้ ย งลู กด วยนมแมไ ด รั บ การยอมรั บ โดยทั่ วไปว าดี กว านมผสมไม วาจะในแง ป ระโยชน ท างด านสารอาหาร
ภูมิคุมกันโรค พฤติกรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากนมแม
เปนอาหารที่สําคัญที่สุดของทารกโดยเฉพาะในชวงแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ทารกควรไดรับนมแมรวมกับอาหารเสริมตามวัย
จนถึง 2 ป หรือนานกวานั้น (WHO/ UNICEF, 2009) ทั้งนี้เนื่องจากคุณคาโดยตรงจากสารอาหาร และภูมิตานทานที่มีอยูใน
น้ํานมแม การเลี้ยงลูกดวยนมแมจึงมีประโยชนตอทารกและมารดาดังนี้
1. ประโยชนตอทารก
1.1 ไดรับสารอาหารครบถวน และไดรับสารอื่นนอกเหนือไปจากสารอาหารดวย เชน ฮอรโมน เอ็นไซม
และสารควบคุมการเจริญเติบโต (Growth factor) ที่ชวยในการเจริญเติบโตของรางกายและการทํางานของอวัยวะบางระบบ
รวมทั้งการเจริญเติบโตทางสมองของทารกดวย
1.2 ภูมิตานทานโรค ชวยลดอัตราตายของทารกแรกเกิด โดยทั่วไประบบภูมิคุมกันของทารกในชวงขวบป
แรกยังพัฒนาไมสมบูรณ ทารกจึงจําเปนตองไดรับภูมิคุมกันจากน้ํานมแม ซึ่งไมสามารถหาไดจากนมชนิดใดในโลกนี้ โดยพบวา
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ทารกที่ไดรับนมผสมมีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคทองรวง การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคหูอักเสบ สูงกวาทารกที่
ไดรับนมแม (ศิราภรณ สวัสดิวร และคณะ, 2550)
1.3 ลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ เนื่องจากพบวา นมแมไมมีสารแปลกปลอมที่กระตุนภูมิแพ แตนมผสม
สวนใหญที่ผลิตจากนมวัวจะมีสารเบตาแลคโตกลอบบูลินที่กระตุนใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพในทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หรือ
ผิวหนังได โดยพบวา ทารกที่ไดรับนมแมอยางเดียว 4 เดือนหรือมากกวา มีอัตราของการเกิดโรคหอบหืด แพอากาศนอยกวา
ทารกที่ไดรับนมผสม (ศิราภรณ สวัสดิวร และคณะ, 2550)
1.4 ลดการเกิดโรคอวน นมแมมีปริมาณพอเหมาะสําหรับทารก เมื่อดูดอิ่มทารกจะหยุดดูด สวนการใหนม
ผสมทารกอาจไดรับนมมากเกินความตองการ (Over feeding) เนื่องจากการเตรียมที่ไมถูกสัดสวน มีการเติมกลูโคสลงไปใน
น้ํานม หรือการกระตุนใหทารกดูดจนหมดขวด เปนตน ซึ่งในนมวัวหรือนมผสมบางอยางจะมีโซเดียมสูง ทําใหเกิดภาวะ
โซเดียมในเลือดสูง ทารกจะเกิดการกระหาย รองกวน ทําใหแมเขาใจผิดคิดวาทารกหิวจึงใหนมเพิ่ม ผลที่ตามมา คือ ทารกมี
น้ําหนักมากกวาปกติ เมื่อโตขึ้นอาจมีปญหาโรคอวนตอไป นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปญหาตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับโรคอวน ไดแก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแดงตีบตัน และปญหาทางดานจิตใจ เปนตน (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และคณะ,
2555)
1.5 ชวยพัฒนาขากรรไกรทารกใหแข็งแรง เนื่องจากทารกที่ดูดนมจากเตานมแมจะใชแรงดูดมากกวาการ
ดู ด จากขวด ทํ าให ข ากรรไกรมี การออกแรงอย างสม่ํ าเสมอ ช วยให มี การพั ฒ นาโครงสร างของขากรรไกรอย างสมบู ร ณ
(กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และ, 2555)
1.6 สงเสริมความผูกพันที่ดีระหวางมารดาและทารก (Bonding or Attachment)
ทําใหทารกอารมณดี ขณะทารกดูดนมเปนชวงเวลาที่มารดากอดทารกแนบชิดอก ทําใหทารกรูสึกผอนคลาย อบอุน ปลอดภัย
มีความสุข การตอบสนองความตองการของทารกอยางออนโยนนี้ เปนรากฐานสําคัญในการที่ทารกจะสรางสัมพันธภาพกับ
บุคคลในสังคม พัฒนาความมั่นใจและความรูสึ กมีคุณคาในตนเองตอไป นอนจากนี้ขณะทารกดูดนมจะมีการสรางและหลั่ ง
ฮอรโมนโปรแลคตินและออกซิโตซิน ซึ่งเปนฮอรโมนแหงความพอใจ หรือฮอรโมนแหงความสงบ ซึ่งเมื่อเขาไปสูสมองของทารก
จะทําใหทารกเกิดความสงบ และผอนคลาย (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และคณะ, 2555)
1.7 สงเสริมพัฒนาการทางสมองของทารก เนื่องจากในน้ํานมแมมีสารอาหารครบถวน หลากหลาย ยอย
และดูดซึมงาย ซึ่งในระยะแรกเกิดถึงขวบปแรกเปนระยะที่สมองมีการเจริญและพัฒนาเร็วมาก เซลลสมองจะมีการแตกแขนง
และเชื่อมตอกันอยางรวดเร็ว ดังนั้น การที่ทารกกินนมแมจะชวยใหมีระดับสติปญญาดีกวาทารกที่กินนมผสม การศึกษาวิจัย
แสดงใหทราบวานมแมสามารถเพิ่มไอคิวของทารกไดถึง 2-11 จุด ซึ่งจะทําใหเด็ก ๆ เหลานั้นประสบความสําเร็จในการเรียน
หนังสือมากขึ้น (ณัฐฐา กีนะพันธ, 2551)
2. ประโยชนตอมารดา
2.1 ลดภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยพบวา ในขณะที่มารดาใหนมบุตรจะมีการหลั่งฮอรโมนออกซิโตซินซึ่ง
เปนฮอรโมนที่ชวยในการไหลเวีย นของน้ํานมและทําให มดลูกหดรัด ตัว ลดอัตราการตกเลือดในระยะหลังคลอด และทํ าให
มดลูกเขาอูหรือกลับเขาสูสภาพปกติเร็วขึ้น (Alden, 2006)
2.2 ทําใหน้ําหนักกลับคืนสูสภาพเดิมเร็วขึ้น เพราะการเลี้ยงลูกดวยนมแมจะมีการนําไขมันที่สะสมไวในระ
ระหวางตั้งครรภมาใชในการผลิตน้ํานม สงผลทําใหมารดามีรูปรางดี ไมอวน (Stable & Rankin, 2005)
2.3 เปนการคุมกําเนิดโดยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงลูกดวยนมแมนอกจากจะมีผลดี
ตอแมในดานความสุขทางจิตใจแลว ยังมีผลดีตอรางกายของมารดาอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนระยะการมีบุตร มารดา
ที่ใหนมบุตรอยางเต็มที่จะไมมีประจําเดือนประมาณ 8-12 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่ไมใหนมบุตรจะมีประจําเดือน
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ในชวง 2-4 เดือนหลังคลอด จึงเกิดประโยชนในดานการคุมกําเนิ ดในมารดาที่ใหนมบุตรอยางเต็มที่ ถามารดาใหบุตรดูดนม
อยางสม่ําเสมอทั้งกลางวันและกลางคืน จะปองกันใหไมมีการตั้งครรภไดประมาณ 6 เดือน (WHO/ UNICEF, 2009)
2.4 สะดวก ประหยั ด น้ํานมแม เปนน้ํ านมธรรมชาติที่ ไดเตรียมไวสําหรับทารกโดยเฉพาะ จึงเป นการ
สะดวกสําหรับมารดา ทั้งยังชวยตัดปญหาการเตรียมนมผสมไมถูกสวน ไมถูกสุขลักษณะ ประหยัดคาใชจายในการซื้อนมผสม
ซึ่งมี ราคาแพงมาก นอกจากนั้ น ทารกที่ดูด นมแมจะแข็ง แรง ไม เจ็บ ปวยงาย จึง เปนประหยัด คาใชจาย ดั งเห็ นได จากการ
รายงานของศูนยนมแมแหงประเทศไทยพบวา การสงเสริม ใหทารกไดรับนมแมตั้ง แตแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ชวยประหยั ด
คาใชจายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งชวยลดคาซื้อนมผสม คาขวดนม ไดถึง ปละ 2,776 ลานบาทตอป (กรรณิก าร วิจิตร
สุคนธ และ, 2555; WHO/UNICEF, 2009)
2.5 ชวยผอนคลายความเครียด ในขณะที่มารดาใหนมบุตรจะมีการหลั่งฮอรโมนออกซิโตซินออกมา ทําให
มารดาอารมณดี เกิดอาการผอนคลาย อัตราเสี่ยงที่จะมีอาการซึมเศราหลังคลอดก็จะลดลงดวย (Birkeland, Thompson, &
Phares, 2005)
2.6 ผลดีทางดานจิตใจ ประสบการณของมารดาที่ไดรับจากการเลี้ยงบุตรดวยนมตนเอง จะมีผลตอมารดา
ในระยะเริ่มตนของการใหนมและขณะใหบุตรดูดนม โดยทําใหมารดาเกิดความรักความผูกพันกับบุตร เนื่องจากการใหนมบุตร
จะทําใหเกิดการหลั่งฮอรโมนออกซิโตซิน ซึ่งเชื่อวาเปนตัวกระตุนพฤติกรรมของการเปนมารดา ทําใหมารดามีสัญชาตญาณใน
การตอบสนองตอความตองการของบุตรอยูตลอดเวลา ถามารดาเขาใจและตอบสนองความตองการของบุตร (Needs) ไดอยาง
เหมาะสมแลวก็จะทําใหบุตรเกิดความมั่นใจไววางใจตอมารดา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากและถือเปนรากฐานของมนุษยสัมพันธของ
เด็ก (Basic human Relationship) (Lawrence & Lawrence, 2005; Pillitteri, 2007)
2.7 ลดอั ต ราการเปนโรคมะเร็ ง การเลี้ ย งบุ ต รดวยนมมารดา ทํ าให ม ารดามีโ อกาสเสี่ ย งตอการเป น
โรคมะเร็งเตานมนอยกวามารดาที่ไมไดใหนมบุตร ลดอัตราการเกิดมะเร็งรังไข และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเปนมะเร็งที่มี
สาเหตุสวนหนึ่ง มาจากการที่มดลูกได รับการกระตุนจากฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ทั้งภายในและภายนอกรางกาย
ระดับสูงเปนระยะเวลานาน การเลี้ยงบุตรดวยนมมารดาสามารถยับยั้งการทํางานของรังไข ทําใหรังไขผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน
นอยลง ซึ่งมีผลทําใหเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกลดลงได (Stuebe & Schwarz, 2010)
2.8 ลดโอกาสการเปนโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ในระยะตั้งครรภและระยะใหนมบุตรมารดาจะมี
ความตองการแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น แตการไดรับจากการบริโภคอาหารก็นับวาเพียงพอแลว การใหนมมารดาจะมี
ความเกี่ยวของกับการสูญเสียมวลกระดูก แตความหนาแนนของมวลกระดูกจะกลับมาเปนปกติในเวลา 6 เดือน หลังจากหยุด
ใหนมบุตร (Pillitteri, 2007) นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาพบวา การใหนมบุตรจะชวยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุนในวัยหมด
ประจําเดือนได (Karlsson, Ahlborg, & Karlsson, 2004)
2.9 ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซอน มีรายงานวามารดาที่ใหนมบุตรนานกวาจะเสี่ ยงตอการเปนโรคหัวใจ
นอยลง กลาวคือ หากใหนมแมติดตอกันนานมากกวา 12 เดือน อัตราเกิดของโรคหัวใจจะลดลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับมารดา
ที่ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม และมารดาที่ใ หนมบุตรจะมีแคลเซี ยมเกาะในหลอดเลือดนอยกวา ทําใหเสี่ ยงตอโรคหลอดเลือด
แข็งตัว และสูงวัยขึ้นจะเปนโรคหัวใจรวมทั้งเปนอัมพาตนอยกวา (Stuebe & Schwarz, 2010) นอกจากนี้ มารดาที่เลี้ยงลูก
ดวยนมแมมีโอกาสเปนเบาหวานชนิดที่ 2 นอยกวามารดาที่ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม (Liu, Jorm, & Banks, 2010)
ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
มารดาขาดความรู ขาดทักษะในการเลี้ยงลูกดวยนมแม และความมั่นใจมีความเชื่อวาน้ํานมตนเองไมเพียงพอสําหรับ
ทารก ป ญ หาเกี่ย วกั บเต านมและหั วนม รวมทั้ งการขาดกําลั ง ใจจากสมาชิ กในครอบครั ว และไม ได รั บ การสนั บ สนุนจาก
บุคลากรทางการแพทย นอกจากนี้ปญหาระบบบริการของโรงพยาบาลตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
โดยระบบบริ การของโรงพยาบาลในปจจุบันยังมี ขอด อยบางประการที่ทําใหการสงเสริม การเลี้ย งลู กดวยนมแมไ ม ประสบ
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ผลสําเร็จเทาที่ควร กลาวคือ มีการแยกหองระหวางแมและทารกแรกเกิด ทําใหทารกไดรับนมแมชาลง รวมถึงปญหาทางดาน
เศรษฐกิจในปจจุบันเปนแรงเสริมใหแมบางสวนตองออกไปทํางานนอกบาน ทําใหไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได ประกอบกับ
การแพรหลายของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวของกับการใหอาหารทารกและนมผสม สงผลใหแมเกิดการยอมรับ และตัดสินใจใชนมผสม
ทดแทนนมแม (สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ, 2551; สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เพื่อใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมประสบผลสําเร็จ มารดาควรไดรับการเตรียมตัวทั้งทางรางกายและจิตใจตั้งแตร ะยะ
ตั้งครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ดังนี้ (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และคณะ, 2555; ศุภวิทย มุตตามระ, กุสุมา ชูศิลป,
อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ, วราภรณ แสงทวีสิน และยุพยง แหงเชาวนิช, 2556)
1. ระยะตั้งครรภ
1.1 ดูแลแมใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว เชื่ อมั่นในคุณคาของ
น้ํานม และเชื่อมั่นวาน้ํานมแมมีมากเพียงพอที่จะใหลูกตั้งแตแรกคลอด จึงจะชวยใหแมประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนม
ตนเอง นอกจากนี้ การใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมตั้งแตในระยะตั้งครรภ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่เปนแนวทางในการ
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหประสบผลสําเร็จ โดยสงเสริมใหแมมีความรูและมีทักษะที่เหมาะสม เพิ่มความมั่นใจ และทํา
ใหแมมีเจตคติที่ดีตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยความรูที่จะใหแกแมในระยะตั้งครรภมีดังตอไปนี้
1.1.1 ผลดีของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และผลเสียของการเลี้ยงลูกดวยนมผสม
1.1.2 กายวิภาค และการทํางานของเตานม รวมทั้งวิธีการกระตุนใหเตานม
สรางและหลั่งน้ํานม ใหน้ํานมมาเร็ว มามาก มานานตามที่ตองการ
1.2 โภชนาการเพื่อความสมบูรณของทารกในครรภและของตัวแมเอง เพื่อใหรางกายมีอาหารสะสมไว
พรอมที่จะสรางน้ํานมใหลูกไดอยางดีภายหลังคลอด
1.3 การตรวจเตานมและหัวนม ถามีหัวนมสั้น แบน บอด ตองแกไขใหเรียบรอยกอนคลอด
1.4 การทําความสะอาดและดูแลเตานมใหคงสภาพสวยงามไวใหมากที่สุด
1.5 การใหสามีและญาติมีบทบาท ในการชวยเลี้ยงลูกดวยนมแม
2. ระยะคลอด ควรใหการดูแลเพื่อสงเสริมใหการคลอดนั้นเปนไปตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชหัตถการตางๆ และ
การใชยา เพราะความแข็งแรงของแมและลูกภายหลังคลอดเปนปจจัยที่สําคัญของการเริ่มตนเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งจะตองนํา
ลูกมาดูดนมแมภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอด หรือดีที่สุด คือ ใหดูดทันทีหลังคลอด เพราะเปนระยะที่ลูกตื่นตัวมากที่สุด (Active
Alert) เหมาะสมที่จะใหลูกมีประสบการณใ นการหัดดูด นมแม และเปนการกระตุนใหเกิ ดความรัก ความผูกพั นทางจิตใจ
ระหวางแมและลูก (Bonding & Attachment) อีกดวย
3. ระยะหลังคลอด ทารกแรกคลอดสามารถมองเห็น ไดยิ นเสียง รูรสและการสัมผัสได ทําใหพรอมที่จะไดรับการ
กระตุน ดังนั้น ควรใหลูกไดมาอยูกับแมและเริ่มหัดดูดนมแมเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ควรยายลูกมาอยูหองพักหลังคลอดพรอม
แมทันทีที่แมเริ่มใหนมลูกเปนครั้งแรก พยาบาลจะตองชวยเหลือแมในการใหนมลูกไดอยางถูกตอง มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาตาง ๆ
ตามมา เชน หัวนมแตก น้ํานมมาชาหรือมาไมเพียงพอ การปฏิบัติที่จะทําใหน้ํานมมาเร็วและมาก มีดังนี้
3.1 ระยะ 2-3 วันหลังคลอด เปนระยะสําหรับการกระตุนใหน้ํานมแมเริ่มหลั่งเร็วที่สุดและหลั่งไดมากที่สุด
หลังจากนั้นก็เปนการกระทําใหนมแมที่หลั่งมากอยูแลวไดหลั่งติดตอกันไปเทาที่ลูกจะตองการ ขอแนะนําที่จํางาย ๆ สําหรั บ
ระยะนี้ คือ จะตองใหมี 3 ดูด คือ ดูดเร็ว ดูดบอย และดูดถูกวิธี
3.1.1 การดูดเร็ว หมายถึง การใหลูกไดดูดนมแมในชวงหลังคลอดโดยเร็วที่สุด
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คือ ภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด หรืออยางชาภายใน 1-2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เนื่องจากเปนระยะที่เหมาะสมสําหรับการ
กระตุนการสรางและการหลั่งของน้ํานม รวมถึงเปนระยะที่ลูกกําลังตื่นตัวมากที่สุด พรอมที่จะเรียนรูพฤติกรรมการดูด และ
รับรูสัมผัสจากการโอบอุมของแม ในชวงหลังคลอดทันทีระดับฮอรโมนโปรแลคตินยังคงสูง ซึ่งโปรแลคตินเปนฮอรโมนที่จําเปน
ตอการสรางของน้ํานม แตฮอรโมนนี้จะลดลงอยางรวดเร็วหากไมไดรับการกระตุนโดยการดูดของลูก
3.1.2 การดูดบอย หมายถึง การใหลูกไดดูดนมแมบอยครั้ง เปนการกระตุนใหมีการสรางและ
หลั่งน้ํานมใหมากขึ้น เพราะการดูดกระตุนบอยจะทําใหมีการหลั่งฮอรโมนโปรแลคตินออกมาในกระแสเลือดมากขึ้น ทําใหมี
ระดับ ฮอร โมนในเลือดสูงอยูเกื อบตลอดเวลา ดั งนั้น การให ทารกดูดนมแม อยางนอยทุก 2 - 3 ชั่วโมง จะทํ าให มีการหลั่ ง
ฮอรโมนโปรแลคตินไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมงของทุกวัน ทําใหมีการสรางน้ํานมอยางสม่ําเสมอ มีการระบายน้ํานม
สะดวก ปองกันการเกิดภาวะคัดตึงเตานมได ใน 1-2 วันแรกควรใหทารกดูดทุก 2 ชั่วโมง หรือวันละ 10-12 ครั้ง อยางนอย
ที่สุดตั้งแตวันละ 9 ครั้งขึ้นไป ในวันตอๆ ไปจึงใหดูดทุก 2-3 ชั่วโมง เมื่อนมแมมามากแลวจึงใหดูดตามความตองการของทารก
3.1.3 การดูดถูกวิธี เปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะปญหาเรื่องน้ํานมนอยหรือไมเพียงพอจริง ๆ นั้นมี
สาเหตุมาจากการดูดนมไมถูกวิธี โดยแมจะตองอยูในทาที่ถูกตอง เพื่อใหลูกดูดนมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับน้ํานมเต็มที่
และแมมคี วามสุขสบายไมเมื่อยลา สําหรับวิธีการดูดนมที่ถูกวิธี ควรสอดหัวนมเขาปากลูกโดยใหลูกอมจนมิดลานนม หากอม
ไมลึกพอจะทําใหเหงือกของลูกกดงับอยูบ นหัวนมและลิ้นของลูกก็จะเลียอยูบนหัวนมอยางแรง ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการเจ็ บ
หัวนมและหัวนมแตกเปนแผลได ดังนั้น การที่ ลูกอมหัวนมและดูดอยางถูกวิธีจะทําใหลูกได รับน้ํานมเพียงพอ และเปนการ
กระตุนใหนมแมมีการหลั่งอยางตอเนื่อง
3.2 ระยะตอไป น้ํานมแมจะคอยๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จนเพียงพอกับความตองการของทารก ในระยะ 4
เดือนแรก ควรใหทารกดูดนมแมเพียงอยางเดียว ไมควรใหอยางอื่นแมกระทั่งน้ํา เพราะในน้ํานมแมมีน้ําเพียงพอสําหรับทารก
อยูแลว ซึ่งมีถึงรอยละ 87.0 และการใหทารกดื่มน้ําหลังจากไดรับนมแม น้ําจะไปชะลางสารแลคโตเฟอริน (Lactoferin) ที่
เคลือบอยูใ นชองปากทารก ทําใหทารกเกิดปญหาลิ้ นเปนฝา เกิดเชื้อราในชองปากได และการใหน้ํารวมกับนมแมจะทําให
ทารกดูดนมแมไดนอยลง ซึ่งผลทางออมที่จะตามมา คือ ปริมาณน้ํานมแมก็จะนอยลง เนื่องจากไดรับการดูดกระตุนจากทารก
นอยลง แมควรจะดื่มน้ํากอนใหนม ขณะใหนม หรือหลังจากใหนมทารก 1-2 แกว นมแมตองเปนอาหารหลัก จนทารกอายุ
ครบ 4-6 เดือน จากนั้นจึงเริม่ ใหขาวและอาหารอื่นจนกระทั่งเปลี่ยนมาเปนอาหารหลักแทนนมแม และนมแมจะเปลี่ยนไปเปน
อาหารเสริม ควรให ลูกดู ดนมแมต อไปนานที่สุด เทาที่จะทําได และสามารถใหนมแมต อไปจนทารกอายุ ถึงขวบป ที ่ 2 หรื อ
มากกวานั้น
3.3 สรางความเชื่อมั่นและใหกําลังใจแกแมอยูตลอดเวลา อยาทําใหแมเกิดความเครียดและกังวล หรือถา
แมมีปญหาเหลานี้อยูจะตองหาทางแกไข ดูแลใหไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ
3.4 ใหแมและลูกอยูในหองเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยใหแมและลูกที่คลอดปกติ อยูดวยกันตลอดเวลา
โดยเร็ว หากแมและลูกจะตองแยกกันซึ่งแมจะขาดการดูดกระตุนจากลูกไป จะตองใหแมรูจักวิธีบีบน้ํานม เพื่อที่จะบีบน้ํานม
ตนเองทั้งสองขางออกใหมากที่สุดทุกชวงเวลาที่ลูกเคยดูดนม เพื่อที่จะทําใหน้ํานมยังคงมีปริมาณมากอยู เชน เวลาแมหรือลูก
ตองอยูโรงพยาบาล และแมอยูใหนมลูกไมได หรือเวลาที่แมตองไปทํางานหรือไปธุระนอกบาน เปนตน
3.5 สนับสนุนใหลูกดูดนมแมทุกครั้งที่ลูกตองการ ไมจํากัดเวลา ไมวากลางวันหรือกลางคืน
3.6 กอนที่แมและลูกจะกลับบาน ควรฝกใหแมบีบน้ํานมใหถูกตอง และเรียนรูวิธีการเก็บน้ํานม การปอน
นมลูกดวยถวย ตลอดจนรูวิธีการปองกัน และแกไขหัวนมแตก เตานมคัดและน้ํานมมานอย การติดตามหลังจากกลับบานของ
แมและลูกมีความสําคัญอยางยิ่งในอันที่จะชวยใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนไปอยางตอเนื่อง แนะนําใหแมทราบถึงแหลงที่
ปรึกษาหรือติดตอกลับเมื่อมีปญหา
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บทสรุป
การส งเสริ มการเลี้ย งลูกด วยนมแมถื อเป นบทบาทหนึ่ งที่สํ าคัญของพยาบาลในฐานะบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่ใกลชิดและมีโอกาสชวยเหลือแมมากที่สุด จึงมีความสําคัญในการใหคําแนะนําชวยเหลืออยางถูกตองเหมาะสมใน
ระยะของการให น ม เพื่ อ ช วยให แ ม มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองเกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด วยนมแม การขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของแมในการใหนมตนเองแกลูก จะทําใหแมรูสึกวาน้ํานมของตนเองไมเพียงพอกับความตองการของลูก นําไปสู
การตัดสินใจเลือกใชนมผสม และใหลูกหยานมแมในระยะเวลาสั้น และความสําเร็จหรือไมสําเร็จของการใหนมแม แกลูกใน
ระยะแรก จะเปนแรงจูงใจที่เขมแข็งที่สุด ทําใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมตนเอง หรือละทิ้งการเลี้ยงลูกดวยนมตนเองตอไป
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การลดอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดกับการจัดการทางพยาบาล
Neonatal Therapeutic Hypothermia and Nursing Intervention
สาวิตรี วงศอินจันทร รุงนพนันท บุปผา และนาตยา แสงใส
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยอ
การลดอุณหภูมิกายเปนวิธีการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะสมองขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง ซึ่งพบไดมากและ
เปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ในทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดที่รอดชีวิตมักเกิดความพิการทางสมองตามมา การรักษาดวยวิธีการ
ลดอุณหภูมิรางกายในทารกแรกเกิด ภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการทําลายของเซลลสมอง
การลดอุณหภูมิแกนกลางของรางกายลงไปที่ 33-35 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการรักษา 3 ชวง คือ ระยะ
precool ระยะ Start cooling และระยะ Re-warming ซึ่งในแตละระยะมีภาวะแทรกซอนที่ตองระมัดระวังตางกัน การจัดการ
ทางการพยาบาลเพื่อลดอุณหภูมิรางกายในทารกแรกเกิดที่ถูกตองเหมาะสม จะชวยใหการรักษาดวยวิธีนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลใหทารกแรกเกิดมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น
คําสําคัญ: การลดอุณหภูมิกาย การจัดการทางการพยาบาล ทารกแรกเกิด ภาวะสมองขาดเลือดและออกซิเจน
Abstract
Therapeutic Hypothermia (TH) is a treatment method for neonate with Hypoxic Ischemic Encephalopathy
(HIE). It found highly incident and is the second order of death in newborn babies. The survival babies
usually have problems with neurological disabilities. The TH must start within 6 hours after birth which is
effective to decrease rate of neurological mortality. Reducing core body temperature by cooling down to
33-35 degree Celsius maintained for 72 hours. There are 3 phases of the TH: Precool, Start cooling and
Re-warming, which have complication to be careful in each phase differently. Accurate and proper nursing
intervention for the TH in the neonates could make this treatment method efficiency. Consequently, the
survival rate among neonates would be increasing.
Keywords: therapeutic hypothermia, nursing intervention, neonates, hypoxic ischemic encephalopathy
บทนํา
ภาวะขาดออกซิเจนเปนปญหาที่สําคัญและเปนสาเหตุการตายอันดับสองในทารกแรกเกิด และถึงแมทารกกลุมนี้จะ
รอดชีวิต ก็มักจะเกิดความพิการทางสมองหรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรงในระยะยาวตามมา (จันทนา พันธบูรณะ, 2557) จาก
อุบัติการณพบวา เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 25 คนตอทารกเกิดครบกําหนดมีชีพ 1,000 คน และพบอุบัติการณ
มากขึ้นในทารกเกิดกอนกําหนดเปน 75 คนตอทารกเกิดกอนกําหนดมีชีพ 1,000 คน (ศริยา ประจักษธรรม, 2559) การลด
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อุณหภู มิ กาย (Therapeutic Hypothermia: TH) ถู กนํ ามาใช ใ นการรั กษาทารกแรกเกิด ที่ มี ภ าวะสมองขาดเลื อดและ
ออกซิเจน เพราะสามารถลดอัตราการตายและความพิการทางสมองในทารกกลุมนี้ได ในปจจุบันประเทศไทยมีการนําแนว
ทางการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิรางกายหรือทําใหตัวเย็นมาใชในหอผูปวยทารกแรกเกิด (NICU) มากขึ้น ซึ่งการรักษาดวย
วิธีนี้สามารถลดอัตราการตายและมีพัฒนาการทางสมองปกติมากขึ้นเมื่ออายุ 18 เดือน ในเด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนระดับ
ปานกลาง (ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, 2556; Ergenekon, 2016) การจัดการทางการพยาบาลที่ถูกตองเหมาะสมจะชวยให
ทารกไดรับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อบรรยายการลดอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดที่มีภาวะสมองผิดปกติจากการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงและ
การจัดการทางการพยาบาลที่เกี่ยวของ
การลดอุณหภูมิการในทารกแรกเกิด
การลดอุณหภูมิกาย (Therapeutic Hypothermia: TH) เปนการรักษาทารกแรกเกิดครบกําหนดหรือกอนกําหนด
เล็กนอยที่มีภาวะสมองผิดปกติจากการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง (Hypoxic-Ischemic Encephalopathy: HIE) ใน
ระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยการทําใหอุณหภูมิแกนกลางของรางกายลดลงไปที่ 33-35 C นาน 72 ชั่วโมง การรักษาดวย
วิธีการทํา TH สามารถทําได 2 แบบ คือ 1) whole body cooling system เปนการใหความเย็นแบบทั้งตัว โดยการทําให
อุณหภูมิแกนกลางของรางกายลดลงไปที่ 33-34 C และ 2) selective head cooling system เปนการใหความเย็นเฉพาะ
ศีรษะ โดยการทําใหอุณหภูมิแกนกลางของรางกายลดลงไปที่ 34-35 C (Ergenekon, 2016)
เมื่อสมองของทารกเกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง ในระยะแรกสมองจะมีการลดกลูโคสและ adenosine
triphosphate (ATP) เพื่อประหยัดพลังงาน เซลลประสาทจะทําการยอยสลายกลูโคสดวยวิธี aerobic glycolysis เกิดกรดแล
คติกคั่ง ทําใหเซลลประสาทและเซลลเกลีย (glial cell) เกิดการบาดเจ็บ อีกทั้งยังสงผลให sodium–potassium pump
ทํางานผิดปกติ โดยโซเดียม (Na) จะทะลักเขาเซลล และโพแทสเซียม (K) ออกจากเซลล ทําใหเซลลบวมน้ํา สงผลใหเซลล
ไดรับออกซิเจนและกลูโคสลดลง จากนั้นจะเกิดการหลั่งสารกลูตาเมทมากกวาปกติ ซึ่งจะไปกระตุนตัวรับชนิด N-methyl-Daspartate receptor (NMDA), 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl), propanoic acid (AMPA receptor)
และ G protein-associated metabotropic receptor 10 ทําใหแคลเซียม (Ca) และโซเดียม (Na) เขาเซลลมากขึ้น สงผล
ใหเซลลถูกทําลายมากขึ้น ทั้งนี้ Ca ยังไปกระตุนเอนไซม proteases, phospholipases และ nitric oxide synthase ทําให
เซลลสมองถูกทําลายดวยวิธีตางๆ เชน เพิ่มการหลั่งกลูตาเมท เกิดอนุมูลอิสระตางๆ ทําลาย DNA ทําใหเกิดการตายของเซลล
(apoptosis) เปนตน (จันทนา พันธบูรณะ, 2557; สลิลทิพย คุณาดิศร, 2555)
ความรุนแรงของภาวะ HIE แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ (ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, 2556; ศริยา ประจักษธรรม, 2559)
1. Mild encephalopathy: ทารกจะตื่นตัวมากกวาปกติ ความตึงตัวของกลามเนื้อเปนปกติ sucking reflex
และ moro reflex ลดลง มานตาขยายตัว ไมมีอาการชักหรือหยุดหายใจ อาการเหลานี้จะหายไปใน 48–72 ชั่วโมง
2. Moderate encephalopathy: ทารกจะซึมลง ความตึงตัวของกลามเนื้อลดลง มี sucking reflex และ
moro reflex แตไมส มบูรณ ม านตาหดตัว มี อาการชักและหยุดหายใจบอยขึ้น หากอาการเหลานี้ไมดีขึ้ นภายใน 48–72
ชั่วโมง ทารกจะซึมมากขึ้น ใชเวลาในการฟนตัวหลายวัน และอาจพบความผิดปกติทางระบบประสาทในภายหลัง หากทารก
อาการดีขึ้นหลัง 72 ชั่วโมง ทารกจะรูสึกตัวมากขึ้น แตอาจจะยังมีอาการซึม การดูดกลืนไมปกติ อาการกลามเนื้อออนแรงจะ
คอยๆ ดีขึ้น สวนใหญจะกลับเปนปกติภายใน 1 สัปดาห
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3. Severe encephalopathy: ทารกจะซึมมากถึงไมรูสกึ ตัว กลามเนื้อออนแรงมาก reflex ลดลงหรือหายไป
มานตาไมตอบสนองตอแสง หายใจไมสม่ําเสมอหรือหยุดหายใจ ชักรุนแรง ไมตอบสนองตอยาควบคุมการชัก หรือตองใชยากัน
ชักหลายตัว ซึ่งทารกมักจะเสียชีวิตหรือเกิดความพิการทางสมองอยางถาวร
ในการตรวจประเมินระบบประสาทของทารกจะใช Modified Sarnat score รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การตรวจประเมินระบบประสาทของทารกตาม Modified Sarnat score (ศริยา ประจักษธรรม, 2559)
ความรุนแรง
Stage 1
Stage 2
Stage 3
ประเมิน
(นอย)
(ปานกลาง)
(มาก)
ระดับการรูสติ
Alert
Lethargy
Coma
การขยับตัว แขน ขา
ปกติ หรือ ลดลง
ลดลง
ไมมี
ทาทาง (posture)
แขนขาบางระยางงอ
เหยียดแขนขา
Decerebration
ความตึงตัวของกลามเนื้อ
ปกติ หรือ Hypertonia
Hypotonia
Flaccidity
Primitive reflexes
- Suck
ลดลง
ตอบสนองไมสมบูรณ
หายไป
- Moro
ลดลง
ตอบสนองไมสมบูรณ
หายไป
Autonomic function
- รูมานตา
ขยายตัว
หดตัว
มานตาไม
ตอบสนองตอแสง
ตอบสนองตอแสง
ตอบสนองตอแสง
- การหายใจ
เร็ว (> 60 ครั้ง/นาที)
ไมสม่ําเสมอ
หยุดหายใจ ตองใช
ลักษณะ Periodic breathing
เครื่องชวยหายใจ
- อัตราการเตนของ
> 160
< 100
อาจเตนชาหรือเร็วก็ได
หัวใจ (ครัง้ /นาที)
แนวทางการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะ HIE ในระดับปานกลางถึงรุนแรงดวยวิธีการลดอุณหภูมิกายถูกนํามาใชใน
ประเทศไทยแพรหลายขึ้น โดยเชื่อวา อุณหภูมิที่ลดลงจะชวยลด metabolism ของเซลล ซึ่งอุณหภูมิของรางกายที่ลดลง 1 c
จะลดอั ต รา metabolism ลงร อยละ 5.3 รวมทั้ ง ยั ง ช วยสงวนพลั ง งานของเซลล ป ระสาท ลดการใช ออกซิ เ จน ยั บ ยั้ ง
กระบวนการอักเสบ ลดกรดอะมิโนแอซิด (amino acid) ที่เปนตัวกระตุนใหหลั่งสารกลูตาเมท ลดการคั่งของ Ca ลดภาวะ
สมองบวม ลดการสรางอนุ มูลอิ สระ ยับยั้ งกระบวนการ apoptosis และผลเสียอื่ นๆ ที่ อาจเกิด ขึ้นกั บเซลล (จันทนา พันธ
บูรณะ, 2557; สลิลทิพย คุณาดิศร, 2555)
ขอบงชี้
ขอบงชี้ในการพิจารณาใหทารกแรกเกิดไดรับการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิกาย มีดังนี้ (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559; ศริ
ยา ประจักษธรรม, 2559)
1. เกิดจากมารดาที่มีอายุครรภมากกวาหรือเทากับ 35 สัปดาห มีน้ําหนักแรกเกิดมากกวาหรือเทากับ 2,000 กรัม มี
อายุไมเกิน 6 ชั่วโมง และไมมีความพิการแตกําเนิด
2. มีประวัติเสี่ยงตอการขาดออกซิเจนขณะคลอด เชน fetal distress, prolapsed cord, abruptio placenta,
eclampsia เปนตน รวมกับมีคะแนน apgar score ที่ 10 นาที นอยกวาหรือเทากับ 5 หรือทารกตองไดรับการชวยหายใจ
มากกวา 10 นาที
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3. มีอาการและอาการแสดงของ moderate หรือ severe encephalopathy อยางนอย 1 ขอ ไดแก ซึม, ตัวออน
(hypotonia), ชัก หรือ primitive reflex ลดลง
4. ผล Arterial Blood Gas (ABG) ที่อายุหลังเกิดไมเกิน 1 ชั่วโมง มีคา pH นอยกวาหรือเทากับ 7.15 หรือ base
deficit มากกวาหรือเทากับ -10
การจัดการทางการพยาบาลสําหรับทารกแรกเกิดที่ลดอุณหภูมิกาย
เมื่อทีมแพทยและพยาบาลพบทารกที่ขอบงชี้ที่ตองไดรับการรักษาดวยการลดอุณหภูมิกายแลว การจัดการทางการ
พยาบาลสําหรับ ทารกแรกเกิ ดที่ ลดอุณหภูมิ กาย มีเ ป าหมายหลักเพื่อทําให อุณหภูมิ รางกายของทารกแรกเกิ ดที่ มี ข อบ ง ชี้
ดังกลาวขางตนลดลงอย างมี นัย สําคั ญ และรอดพนจากภาวะวิกฤต ขั้นตอนการลดอุ ณหภู มิกายสํ าหรั บทารกแรกเกิด แบ ง
ออกเปน 3 ระยะ คือ Precool, Start cooling และ Re-warming ดังนี้
ระยะ Precool: เมื่อตองดูแลทารกแรกเกิดที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH หนวยงานจะตองมี
ความพรอมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร และตัวทารกกอนที่จะทําการรักษา ทารกแรกเกิดจะตองมีขอบงชี้ดังที่กลาวมาแลว
บทบาทของพยาบาลในขั้นตอนการเตรียม มีดังนี้
1. เตรียมเครื่องทํา TH (BLANKETROL III) โดยตรวจสอบระดับของน้ําในเครื่องใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
จากนั้นตอสายผาหม baby blanket เขากับตัวเครื่อง แลววางใต radiant warmer
2. เสียบปลั๊กตอไฟฟา AC 220 volt โดยระบบไฟฟาจะตองมีระบบไฟสํารองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหเครื่อง
สามารถทํางานได หากไฟฟาดับ และเปดเครื่อง
3. วางทารกใต radiant warmer บน baby blanket โดยปดเครื่องทําความรอนของ radiant warmer ถอด
เสื้อผาทารกออก รองเฉพาะผารองเปอนไดเทานั้น เพื่อใหผิวทารกสัมผัสกับ baby blanket
4. ตอสาย esophageal probe กับเครื่องทํา TH และวัดสาย esophageal probe โดย
ความลึก = (ความยาวทารก ÷ 5) + 5 เซนติเมตร
แลวใสสาย esophageal probe ทางจมูก จากนั้นตรวจสอบตําแหนงดวยภาพถายรังสีทรวงอก (film chest) โดยปลายสาย
ของ esophageal probe จะตองอยูที่ 1/3 จากสวนลางของ esophagus
ระยะ Start cooling: ในระยะนี้ ทารกจะไดรับการสอดใสอุปกรณการชวยชีวิตและอุปกรณติดตามสัญญาณ
ชีพทางหลอดเลือดแดง พยาบาลชวยเหลือแพทยในการสอดใสอุปกรณและตองตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ เนื่องจาก
ในขณะที่รักษาดวยการทํา TH นั้น แพทยและพยาบาลจะตองติดตามอาการอยางใกลชิด แตจะรบกวนทารกใหนอยที่สุด การ
ดูแลทารกแรกเกิดในระยะนี้ ประกอบดวย
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องดวยระบบ servo control ที่ 33.5 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง ใช mode Gradient 10 °C
และ Smart 5 °C (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559)
2. ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดลอมรอบตัวทารก โดยการใชพลาสติกใสตรึงที่กั้นดานขางของตัวทารก เพื่อปองกัน
ลมพัดผานตัวทารก ซึ่งจะทําใหอุณหภูมิรางกายไมคงที่ได
3. บันทึกสัญญาณชีพ ไดแก อุณหภูมิรางกาย (BT) จาก esophageal probe, อัตราการหายใจ (RR), อัตรา
การเตนของหัวใจ (HR) โดยใช stethoscope, ความดันโลหิต (BP) และ MAP จาก Intra-arterial blood pressure (ABP),
SpO2 และ pain score ซึ่งระยะเวลาในการบันทึก คือ บันทึกทุก 15 นาที นาน 2 ชั่วโมง, บันทึกทุก 30 นาที นาน 2 ชั่วโมง
หลังจากนั้นบันทึ กทุก 1 ชั่วโมง นอกจากนี้จะตองบันทึก urine output ทุก 4 ชั่วโมง โดย keep urine output > 1
ml/kg/hr (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559)
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4. ติดตาม cerebral function monitoring (CFM) โดยติดเครื่อง aEEG (electroencephalogram) ซึ่ง
ตําแหนงการติด probe บนศีรษะของทารกมีดังนี้ (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559)
C3 (ซาย) และ C4 (ขวา) หางจาก vertex ไปดานขาง 3 เซนติเมตร
P3 (ซาย) และ P4 (ขวา) หางจาก C3 และ C4 ไปดานหลัง 3 เซนติเมตร
R = reference ตําแหนงกลางหนาผาก
G = ground ติดหลังใบหูบริเวณ mastoid

ภาพที่ 1 ตําแหนงการติด probe aEEG บนศีรษะของทารก (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559)
5. การติด ตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติ การ โดยดูด เลือดผานเส นเลื อดแดงที่ส ะดือ (Umbilical Artery
Catheter: UAC) ดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ ดังนี้
5.1 Complete Blood Count (CBC), Coagulogram และ Liver Function Test (LFT) วันละครั้ง ใน
วันที่ 1-4 หากพบความผิดปกติควรรีบแกไขและติดตามอยางใกลชิด
5.2 Electrolyte, Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Lactate, Blood Urea Nitrogen (BUN) และ
Creatinine (Cr) ทุก 12 ชั่วโมง ในวันที่ 1-4 และจนกวาคาจะปกติ
5.3 Arterial Blood Gas (ABG) ทุก 4 ชั่วโมง ในวันที่ 1 และ 3 หรือจนกวาจะปกติ
5.4 Dextrostix (DTX) ทุก 4 ชั่วโมงในวันที่ 1 และทุก 6 ชั่วโมง ในวันที่ 2-3
ระยะ Re-warming: หลังจากทํา TH นาน 72 ชั่วโมง จะทําการอุนรางกายทารกใหกลับมามีอุณหภูมิปกติ ใน
ขั้นตอนนี้ตองระมัดระวัง เนื่องจากเสนเลือดที่เคยหดตัวทั่วรางกายจะขยายตัว ทําใหความดันโลหิตลดลง และเมื่ออุณหภูมิ
สมองเปลี่ยนแปลงทารกอาจกลับมาชักไดอีก ดังนั้นการ rewarm จึงตองใชระยะเวลา 4-12 ชั่วโมง โดยปรับอุณหภูมิขึ้นทีละ
0.2-0.5 °C/hr (Ergenekon, 2016) สําหรับ Clinical practice guideline 2016 ของโรงพยาบาลชลบุรี แนะนําใหปรับ
เครื่อง TH เปน mode auto temperature โดยปรับอุณหภูมิขึ้นทีละ 0.3 °C ทุก 1 ชั่วโมง แลวติดตามสัญญาณชีพทุก 30
นาที จนกระทั่งอุณหภูมิกายทารกอยูที่ 36.5 °C หลังจากนั้นจึงทําการปดเครื่อง TH แลวเปดเครื่อง radiant warmer ตั้ง skin
servo control 36.5 °C Keep Body Temperature ที่ 37 °C ในระยะนี้พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการติดตามอาการอยาง
ใกลชิด รายงานการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ และจัดเตรียมยาและอุปกรณในการชวยเหลือใหพรอม เชน ยาเพิ่มความดันโลหิต
ยากันชัก และอุปกรณชวยฟนคืนชีพ
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
ทารกแรกเกิดที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH ควรมีการเตรียมความพรอมและเฝาระวังที่ดี
เนื่องจากกลไกการตอบสนองของรางกายตอภาวะอุณหภูมิกายต่ํา (hypothermia) อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนและสงผล
ตอระบบการทํางานของรางกาย ดังนี้
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1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหเกิดหลอดเลือดหดตัวทั่วรางกาย ลดอัตราการเตนของหัวใจ อาจเกิดภาวะหัว
ใจเตนผิดจังหวะ, cardiac output ลดลง, ความดันโลหิตต่ํา และเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายลดลง (ศรัณยา ดีรัศมี ,
2559) พยาบาลควรมีความไวตออาการและอาการเปลี่ยนแปลงของทารก มีความสามารถในการประเมินความผิดปกติของ
คลื่นไฟฟาหัวใจ
2. ระบบเลือด ทําใหการไหลเวียนของเลือดชาลง เกล็ดเลือดและกลไกการแข็งเลือดทํางานไดอยางไมมีประสิทธิภาพ
อาจทําใหเกิดภาวะ Disseminating Intravascular Coagulation (DIC) หรือเลือดออกไดงาย (อุษณีย อังคะนาวิน, 2557)
พยาบาลตองประเมินระบบการไหลเวียนอยางใกลชิด ติดตามผลทางหองปฏิบัติการ และวางแผนแกไขปญหาลวงหนา เชน
การจองเลือดและสวนประกอบของเลือด เพื่อแกไขภาวะ DIC
3. ระบบหายใจ ทําใหประสิ ทธิภาพการทํางานของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ลดลง ทารกจะมีภาวะหายใจ
ลําบากจากภาวะ Respiratory Distress Syndrome (RDS) มีค วามตองการใชออกซิ เจนเพิ่มขึ้ น และมีการเพิ่ม ขึ้นของ
pulmonary vascular resistant (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) ทําใหความดันในปอดสูงขึ้นนําไปสูภาวะ Persistent Pulmonary
Hypertension of the Newborn (PPHN) พยาบาลตองมีทักษะในการประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซอน
ดังกลาว เนื่องจากภาวะแทรกซอนอาจทําให ตองยุติการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิกาย ซึ่ งสงผลตอการทํ างานของระบบ
ประสาททารกในอนาคต
4. ระบบภูมิคุมกัน การทํางานของระบบภูมิคุมกันลดลง ทําใหทารกเสี่ยงตอการติดเชื้อแทรกซอนไดงาย (อุษณีย
อังคะนาวิน, 2557) และทารกที่ไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH จําเปนตองสอดใสอุปกรณตางๆ เขาไปในรางกาย เชน ทอ
ชวยหายใจเพื่อชวยการหายใจ สายสวนหลอดเลือดดําใหญเพื่อใหสารน้ําและสารอาหาร สายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อสงเลือด
ตรวจทางหองปฏิบัติการและติดตามสัญญาณชีพผานทางหลอดเลือดแดง สายระบายสิ่งคัดหลังในกระเพาะอาหาร และสาย
สวนปสสาวะ เปนตน พยาบาลควรตระหนักถึงปญหาการติดเชื้อ ดังนั้นกิจกรรมที่กระทําตอทารกตองเนนหลักการปราศจาก
เชื้อเพิ่มมากขึ้นในระหวาการรักษาดวยการลดอุณหภูมิ
5. ระบบ metabolic ทารกจะมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) และเกิด lactic acidosis ทําใหเลือด
เปนกรดมากขึ้น (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) รวมทั้งอาจทําใหเกิดภาวะไมสมดุลของเกลือแรในรางกายไดอีกดวย พยาบาลควรให
การพยาบาลโดยคํานึงถึงระบบการเผาพลาญของรางกายที่อาจเปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําใหทารกเครียด หรือเพิ่มอัตรา
การเผาพลาญของรางกายมากขึ้น
การพยาบาลและดูแล
เมื่ออุณหภูมิรางกายของทารกแรกเกิดลดลงจะสงผลตอการทําหนาที่ตางๆ ของรางกาย ดังนั้นจึงตองมีการติดตาม
อาการและใหการพยาบาลอยางใกลชิด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการรักษา
1. เฝาระวังอาการชัก สั่น ในขณะเริ่มลดอุณหภูมิรางกาย ถึงแมอาการสั่นจะเปนอาการปกติที่รางกายตอบสนองตอ
ความเย็น แตการสั่นจะทําใหอัตราการเผาผลาญของรางกาย ความเจ็บปวด และอัตราการเผาพลาญของสมองเพิ่มขึ้น แพทย
มักจะใหยากลุม Analgesic drugs (Delhaye, Mahmoudi & Waksman, 2012; Scirica, 2013) เชน Fentanyl 1 mcg/
kg/dose หรือ continuous infusion dose 1-3 ug/kg/hr รวมกับการใหกลุม Sedation drugs เชน Midazolam 0.1 mg
/kg/dose หรือ continuous infusion dose 0.1-0.2 mg/kg/hr เพื่อควบคุมอาการเจ็บปวดและอาการสั่น (ศรัณยา ดีรัศมี,
2559)
2. ดูแลใหทารกไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ ทารกที่ไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH มีความจําเปนตองใสทอชวย
หายใจ และใชเครื่องชวยหายใจ ในระหวางที่ไดรับการรักษาควรติดตามคาออกซิเจนในรางกาย จากการติดตามคากาซใน
หลอดเลือดแดง (ABG) ดูแลใหคาความดันบางสวนของกาซคารบอนไดออกไซด (PaCO2) อยูในระดับปกติ และติดตามคา
ความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบิน (O2 saturation) อยูที่ระดับมากกวา 95% (Scirica, 2013)
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3. ติดตามระดับน้ําตาลในเลือดอยางนอยทุก 4 ชั่วโมง เพราะระดับน้ําตาลในเลือดจะไมคงที่ ในระยะแรกของการ
รักษา มักมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เนื่องจากภาวะอุณหภูมิกายต่ําจะทําใหรางกายดื้อตอระดับอินซูลิน ทารกบางรายตองให
การรักษาดวยการใหยาอินซูลินหยดเขาทางหลอดเลือดดํา แตเมื่อเขาสูระยะ rewarming อาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
เนื่ อ งจากระดั บ น้ํ าตาลจะลดลงด วยปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองปกติ ข องร า งกายเมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม สู ง ขึ้ น (Erb, Hravnak &
Rittenberger, 2012; Scirica, 2013)
4. ติดตามระดับเกลือแรในรางกายและสังเกตอาการแสดงของเกลือแรผิดปกติ เมื่อลดอุณหภูมิของรางกายสงผลให
เกิดภาวะปสสาวะขับออกมาก (diuresis) จะทําใหสูญเสียฟอสเฟต แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมออกไปกับปสสาวะ
โดยเฉพาะโพแทสเซียม จะมีการผลักโพแทสเซียมเขาเซลลในระยะที่ทํา TH เกิดปญหาระดับโพแทสเซียมต่ํา (hypokalemia)
แตเมื่อเขาสูระยะ rewarming โพแทสเซียมจะเกิดการเคลื่อนออกจากเซลล ทําใหเกิดภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia)
(Erb, Hravnak & Rittenberger, 2012; Scirica, 2013)
5. สั งเกตภาวะเลือดออกจากการทํ างานผิ ดปกติ ของเกล็ดเลื อดและกลไกการแข็ งตัวของเลือด โดยสังเกตภาวะ
เลื อดออกทั้ งภายในและนอกร างกาย ติด ตามผลการตรวจทางหองปฏิบั ติการ ไดแ ก CBC, Prothrombin time (PT),
Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) และ International Normalized Ratio (INR) ตามแผนการรักษา
6. ปองกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะปอดอักเสบติดเชื้อซึ่งพบไดบอย ควรสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะปอด
อักเสบติดเชื้อ ฟงเสียงปอด ติดตามผลภาพถายรังสีทรวงอก ติดตามผลเสมหะเพาะเชื้อ ดูแลใหไดรับยาปฏิชีวนะ เฝาระวังการ
ติดเชื้อจากสายสวนตางๆ และปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้ออยางเครงครัด
7. ดูแลผิวหนัง เนื่องจากความเย็นจะทําใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังลดลง เกิดเนื้ อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงจน
กลายเปนแผล หรือตอมไขมันถูกทําลายได ทําใหทารกเกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น
8. ดูแลใหไดรับสารน้ําและสารอาหารอยางเพียงพอ โดยอาจใหสารอาหารทางหลอดเลือดดําแทนการใหทางสายยาง
ใหอาหาร เนื่องจากในชวงของการทํา TH ระบบทางเดินอาหารของทารกจะมีเลือดไปเลี้ยงนอย อาจสงผลใหเกิดภาวะลําไส
เนาตายได
สรุป
ปจจุบัน การรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิรางกาย (Therapeutic hypothermia) ในทารกแรกเกิดเปนแนวทางการ
รักษาทีม่ ีการนํามาใชในทางคลินิกมากขึ้น เนื่องจากชวยลดอันตรายและภาวะแทรกซอนที่เกิดจากภาวะสมองขาดเลือดและ
ออกซิเจนได พยาบาลที่ใหการดูแลทารกกลุมนี้ตองมีความรูความเขาใจในกลไกการตอบสนอง การดูแล การเฝาระวัง และผล
ของการรั กษาด วย ซึ่ง จะทํ าให พยาบาลสามารถให การดู แลทารกที่ ไ ดรั บ การรักษาด วยการลดอุ ณหภู มิ รางกายได อยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหทารกมีโอกาสรอดชีวิต และชวยลดความเสียหายของสมองได
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพและปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัย
เสริมจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางจํานวน
403 คน คํานวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 2009) เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งไดจากการศึกษาขอมูล
และตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมในระดับปานกลาง
(รอยละ 56.3) พิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมีโอกาสเกิดปญหาสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุด คือ ปวดตา ปวดกลามเนื้อ
และปวดศีรษะ ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพของกลุมตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อุปกรณและความถี่
ในการเลนเกม ทัศนคติ พฤติกรรมและแรงสนับสนุนตอการเลนเกม (p<0.05) จากการศึกษานี้มีขอเสนอแนะวา ควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมทั้งสรางความตระหนักใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมการเลนเกม
ที่ไมเหมาะสม
คําสําคัญ: ผลกระทบดานสุขภาพ พฤติกรรมการเลนเกม นักศึกษา
Abstract
The purpose of a cross-sectional research aimed to study the health effects of game playing and
related factors among undergraduate students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage. The samples were 403 undergraduate who were game playing. Data were collected by using
questionnaire. The questionnaires were tested for validity by experts. The results indicated that health
effects of game playing were in the moderate level (56.3%). In addition, the most common symptoms of
health effects include eye pain, muscle pain and headache. The factors were significantly associated with
health effects of samples such as equipment, frequency, attitudes, behavior and force supporting to play
game (p<0.05). This results suggest that there should increase activities for benefit and raise awareness
of the potential impact to make appropriate behaviors.
Keywords: health effects, game playing, undergraduate students
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1. บทนํา
สถานการณในโลกปจจุบันของการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศ และความรู เกิด ขึ้นอยางมากมาย ความก าวหนาดานเทคโนโลยีได มีการพั ฒนาไปอยางรวดเร็วและมี
บทบาทสําคัญอยางมากจนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมได จากการสํารวจการมีและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2558) พบวากลุมอายุ 15-24 ป มีสัดสวนการใช
อินเทอรเน็ตสูงสุดรอยละ 76.8 และใชอินเทอรเน็ตในการดาวนโหลด รูปภาพ หนัง วีดีโอ เพลง เกม เลนเกม ดูหนัง ฟงเพลง
วิทยุ รอยละ 87.4
ปจจุ บั นเป นที่ ย อมรั บ กั นว าอิ นเทอร เ น็ ต มี บ ทบาทต อการเรี ย นรู ข องเด็ กและเยาวชนไทยเป นอย างมาก อี กทั้ ง
สถาบันการศึกษาตางๆ นําเทคโนโลยีเขามาใชประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเขาถึงอินเทอรเน็ตสามารถทําได
งายโดยใชงานผานโทรศัพท มือถือ หรือคอมพิวเตอรพ กพา เชน Notebook, Tablet เปนตน นอกจากนี้เ กมยั งถูกพัฒนา
เพื่อใหไดรั บความนิยม การตอบสนองความตองการในทุกสังคมและวั ยรุนทั่วโลกอยางต อเนื่อง โดยมีทั้งแบบออนไลนและ
ออฟไลนสามารถเลนไดทั้งจากคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ และจากการสํารวจพบเด็กและเยาวชนไทยติด
เกมรอยละ 15 เทียบกับเยาวชนที่มีอยู 18 ลานคน ทําใหทราบวาเด็กไทยมีแนวโนมติดเกมมากกวา 2.7 ลานคน และการที่
เด็กไทยใหความสนใจเลนเกมออนไลนผานโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสูงถึง 3 ชั่วโมง/วัน ใชเวลาเลนเกมมากกวา 60 นาที/วัน
ส ง ผลกระทบทั้ ง ในด า นการเรี ย น ความเครี ย ด อารมณ แ ละจิ ต ใจ (สํ า นั กงานสุ ข ภาพจิ ต เด็ กและวั ย รุ น ราชนคริ น ทร
กรมสุ ขภาพจิต 2556) ซึ่งสอดคล องกับ ผลการศึ กษาของสุ ภาวดี เจริญพาณิชย (2557) พบวาการติด เกมทําให เกิด ปญหา
เกี่ยวกับสายตา ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ มีการพักผอนไมเพียงพอ รับประทานอาหารไมเปนเวลา เกิดความเสื่อ มโทรมของ
รางกายซึ่งสงผลกระทบตออารมณและพฤติกรรมในเชิงลบ
จากเหตุผลดังกลาวชี้ใหเห็นถึงปญหาของการเลนเกมมี แนวโนมที่กอใหเกิ ดปญหาทางดานสุข ภาพ จึงทำใหผูวิจัย
สนใจศึกษาว าป จจัยใดบ างที่ มีความสัมพั นธกับผลกระทบดานสุขภาพจากการเล นเกมของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ จั งหวั ดปทุ ม ธานี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได เ ป นแนวทางในการวางกรอบดู แ ลและแก ไ ขป ญ หาเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกมของนักศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบด านสุขภาพที่เกิ ดจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
3. สมมติฐานในการศึกษา
ปจจั ยนํ า ป จจั ยเอื้อ และป จจัย เสริม จากการเลนเกมมีความสัม พันธ กับ ผลกระทบดานสุข ภาพของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
4. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึ กษาวิ จัย นี้ เ ป นการศึกษาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional study) ซึ่ งเก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยใช
แบบสอบถามเพื่ อศึ ก ษาผลกระทบด านสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากการเล นเกมของนั ก ศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชาชนในการศึกษาครั้ง นี้คื อ นั กศึกษาที่กําลังศึ กษาในระดับปริญญาตรี ชั้ นปที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ จั งหวัด ปทุม ธานี ขนาดตัวอยางไดจากการ
คํานวณโดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรในหนังสือของ Daniel (Daniel, 2009) ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 403 คน
4.2 เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดม าจากการศึ กษาขอมูล และตรวจสอบโดยผูเ ชี่ยวชาญ เปนแบบสอบถาม
แบงเปน 5 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได โรคประจําตัว แหลงที่
พักอาศัย ระยะเวลาในการเลนเกม และความถี่ของการเลนเกม จํานวน 10 ขอ มีลักษณะใหผูตอบเลือกตอบหรือเติมคําลงใน
ชองวางตามความเปนจริง 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการเลนเกม จํานวน 7 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scale) 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลนเกม จํานวน 9 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับคือ ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบอย ปฏิบัติคอนขางบอย ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนตอการเลนเกม
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ไดรับประจํา ไดรับบอยครั้ง ไดรับบางครั้ง ไดรับนอย
ครั้ง และไมไดรับเลย ในการแปลผลพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ Best (Best, 1977) โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ
ระดับสูง (คาคะแนน 3.67-5.00), ระดับปานกลาง (คาคะแนน 2.34-3.66) และระดับต่ํา (คาคะแนน 1.00-2.33)
สําหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู วิจัยไดทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชดัช นี
ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งพิจารณาผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยแยกเปนแตละสวนของแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลทั่วไป ทัศนคติตอ
การเล น เกม พฤติ กรรมการเล น เกม และแรงสนั บ สนุ น ต อ การเล น ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.87, 0.89, 0.91, 0.90 และ 0.88 ตามลําดับ
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
4.3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจนครบตามที่ตองการ
4.3.3 ผูวิจัยตรวจสอบแบบสอบถามเบื้องตน โดยแยกแบบสอบถามที่ไมเปนไปตามเกณฑการคัดเลือก
ตัวอยาง จากนัน้ นําขอมูลที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ
4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive study) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) พิสัย คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนตน วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยตางๆ กับผลกระทบทางดานสุขภาพตอการเลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติ Chi-square test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา 0.05
5. ผลการศึกษา
จากการเก็บ รวบรวมขอมูล จํ านวน 403 คน ซึ่ งเปน นักศึกษาที่กําลั งศึ กษาในระดั บปริญ ญาตรี ชั้ นป ที่ 1-4
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
ตามลําดับดังนี้
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5.1 ปจจัยนํา
ปจจัยนํา ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา คณะที่ศึกษา โรคประจําตัว แหลงที่พักอาศัย พบวา
กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งเปนเพศหญิง (รอยละ 59.6) มีอายุอยูในชวง 21-22 ป (รอยละ 49.1) สวนใหญเปนนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 23.1) และกํ าลังศึ กษาอยูชั้นปที่ 3 (ร อยละ 32.3) เกินกว าครึ่ งอาศั ยอยูห อพัก /
อพารตเมนท (รอยละ 53.8) และไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 93.1) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
จากการวิเคราะหทัศนคติที่มตี อการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 82.4)
รองลงมาคือ ระดับต่ํา (รอยละ 11.9) และระดับสูง (รอยละ 5.7) ตามลําดับ แบงออกเปน 2 ดานคือ ทัศนคติเชิงบวกและเชิง
ลบ 1) ขอคําถามทัศนคติเชิงบวกสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก เกมที่มีการวางแผนในการเลนทําใหมีกระบวนการคิด
วิเคราะหที่ดีขึ้น การเลนเกมทําใหสงผลเสียตอสุภาพ และการเลนเกมเปนสวนหนึ่งของชีวิต จากมากไปนอยตามลําดับ 2) ขอ
คําถามทัศนคติเชิงลบสามารถจํ าแนกเปนรายประเด็น ไดแก คิดวาการเลนเกมเปนสิ่งที่ดี การเลนเกมทําใหร ูสึกผอนคลาย
มากกวาการไปออกกําลังกาย และคิดวาการเลนเกมนั้นสามารถทําใหเรามีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้น จากมากไปนอยตามลําดับ
จากการวิเคราะหพฤติกรรมที่มีตอการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมอยูในระดับสูง (รอยละ 42.4)
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 40.0) และระดับต่ํา (รอยละ 17.6) ตามลําดับ แบงออกเปน 2 ดานคือ พฤติกรรมเชิง
บวกและเชิงลบ 1) ขอคําถามพฤติกรรมเชิงบวกสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก เลนเกมดึกมากทําใหไมตื่นไปเรีย น
ชอบแอบเลนเกมในเวลาเรียน และใชเวลาวางสวนใหญไปกับการเลนเกม จากมากไปนอยตามลําดับ 2) ขอคําถามพฤติกรรม
เชิงลบสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก รูสึกรําคาญเมื่อมีคนมารบกวนขณะที่กําลังเลนเกม การเลนเกมสามารถทําให
ปรับตัวเขากับคนอื่นไดงาย และมักเลนเกมจนลืมเวลาหรือเลยเวลาที่ตั้งใจไว จากมากไปนอยตามลําดับ
ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล, ทัศนคติและพฤติกรรมตอการเลนเกม (n= 403)
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
163
40.4
หญิง
240
59.6
อายุ (ป)
17-18
19
4.7
19-20
155
38.5
21-22
198
49.1
23-24
30
7.4
ตั้งแต 25 ขึ้นไป
1
0.2
คณะที่กําลังศึกษา
คณะครุศาสตร
48
11.9
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
56
13.9
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
93
23.1
คณะวิทยาการจัดการ
82
20.3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
39
9.7
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
คณะที่กําลังศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รายไดตอเดือน (บาท)
ต่ํากวา 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
มากกวา 15,001
แหลงที่พักอาศัย
บานตนเอง
หอพัก/อพารตเมนท
บานเชา
คอนโนมิเนียม
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
อุปกรณในการเลนเกม
โทรศัพทมือถือ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนคบุค
อื่นๆ
ระยะเวลาในการเลนเกม (ป)
นอยกวา 1
1-3
4-6
7 ขึ้นไป
ความถี่ในการเลนเกม (ชั่วโมง)
นอยกวา 1
2-3
4-5
6-7
มากกวา 8 ขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

64
21

15.9
5.2

56
88
130
129

13.9
21.8
32.3
32.0

181
164
45
13

44.9
40.7
11.2
3.2

160
217
19
7

39.7
53.8
4.7
1.7

375
28

93.1
6.9

278
58
61
6

69.0
14.4
15.1
1.5

164
88
59
92

40.7
21.8
14.6
22.8

163
139
52
19
30

40.4
34.5
12.9
4.7
7.4
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5.2 ปจจัยเอื้อ
ปจจัยเอื้อ ประกอบดวย รายไดตอเดือน สื่อและอุปกรณในการเลนเกม ระยะเวลาในการเลนเกม และความถี่
ของการเลนเกมพบวา กลุม ตัวอยางเกื อบครึ่ง มีรายได ตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 44.9) นอกจากนี้พ บวากลุ ม
ตัวอยางมากเกินกวาครึ่งเลนเกมโดยใชโทรศัพทมือถือ (รอยละ 69.0) เกือบครึ่งมีระยะเวลาเลนเกมมานอยกวา 1 ป (รอยละ
40.7) และมีความถี่ในการเลนเกมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน (รอยละ 40.4) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
5.3 ปจจัยเสริม
ปจจัยเสริม ประกอบดวย แรงสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวตอการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
แรงสนับสนุนตอการเลนเกมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 46.7) รองลงมาคือ ระดับต่ํา (รอยละ 30.0) และระดับสูง (รอยละ
23.3) แบงออกเปน 2 ประเด็นคือ แรงสนับสนุนตอการเลนเกมระดับสูงและต่ํา 1) กลุมตัวอยางที่ไดรับแรงสนับสนุนตอการ
เลนเกมสูง คือ เพื่อนสนิทชอบเลนเกมเหมือนกับตนเอง และเพื่อนแนะนําเกมใหมๆ มาใหเลน 2) กลุมตัวอยางที่ไดรับแรง
สนับสนุนตอการเลนเกมต่ํา คือ เพื่อนชวนไปเลนเกมในวันหยุด และคนในครอบครัวจํากัดชั่วโมงการเลนเกมในแตละวัน
5.4 ผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกม
ผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวสวนใหญมีผลกระทบดานสุขภาพอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 56.3) รองลงมาคือ ระดับมาก (รอยละ 38.5) และระดับต่ํา (รอยละ 5.2) จําแนกเปนรายประเด็น
พบวา กลุมตัวอยางมีโอกาสเกิดปญหาดานสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุด 3 อันดับ คือ ปวดตา ปวดกลามเนื้อ และปวดศีรษะ
ไดรับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุดคืออาการปวดตา ตาพรามัว สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง แพแสง
รองลงมาคือ อาการปวดกลามเนื้อ ปวดหลัง ปวดนิ้ว ปวดขอมือ ปวดไหล เมื่อเลนเกมเปนเวลานาน และไดรับผลกระทบดาน
สุขภาพจากการเลนเกมนอยที่สุดคือ อาการปวดศีรษะ
5.5 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มีความสัมพัน ธกับผลกระทบดานสุขภาพ
จากการเลนเกมของกลุมตัวอยาง
การหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมกับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของ
กลุมตัวอยางทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ ไคสแควร (Chi-square test) พบวาอุปกรณในการเลนเกม ความถี่ในการเลนเกม
ทั ศ นคติ ต อ การเล นเกม พฤติ ก รรมต อ การเล นเกมและแรงสนั บ สนุ น ต อ การเล นเกมมี ค วามสั ม พั นธ กับ ผลกระทบทาง
ดานสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของกลุมตัวอยาง (n= 403)
Asymp. Sig.
ตัวแปร
p-value
(2-sided)
เพศ
29.234
0.350
อายุ
2.141
0.102
คณะที่กําลังศึกษา
1.769
0.200
ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา
86.130
0.327
รายไดตอเดือน
1.005
0.070
แหลงที่พักอาศัย
1.381
<0.001*
โรคประจําตัว
20.227
0.821
* หมายถึง ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (95 เปอรเซ็นต)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ตัวแปร
อุปกรณในการเลนเกม
ระยะเวลาในการเลนเกม
ความถี่ในการเลนเกม
ทัศนคติตอการเลนเกม
พฤติกรรมตอการเลนเกม
แรงสนับสนุนตอการเลนเกม
* หมายถึง ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (95 เปอรเซ็นต)

p-value
1.354
73.925
1.352
2.485
9.358
7.403

Asymp. Sig.
(2-sided)
<0.001*
0.699
0.039*
0.029*
<0.001*
<0.001*

6. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่พบวาผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 56.3) เมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางเกิดปญหา
ดานสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุด คือ ปวดตา ปวดกลามเนื้อ และปวดศีรษะ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชลลดา บุญโท
(2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผลกระทบจากการ
เลนเกมออนไลน พบวาพฤติกกรมการเลนเกมสงผลดานสุขภาพตอรางกายและการเลนเกมจะทําใหผูเลนมีปญหาเกี่ยวกับการ
เกิด อาการปวดตา ปวดหลัง และปวดนิ้ว และสอดคล องกั บการศึ กษาของ ธาริ น เสวกจันทร (2552) เรื่ องพฤติกรรมและ
ผลกระทบจากการเปดรับสื่อออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี พบวาวัตถุป ระสงคใน
การเลนเกมออนไลนเพื่อความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลกระทบด านสุขภาพสูงสุดคื อ
เมื่อเลนเกมออนไลนนานๆ จะรูสึกปวดตา ปวดหลัง ปวดนิ้ว มักลืมหรือทานอาหารไมเปนเวลา และยังสอดคลองกับการศึกษา
ของชญานิกา ศรีวิชัย (2557) พบวาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ดานทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองของเด็กวั ยรุนตอนตนที่ติ ดเกมคอมพิวเตอร สวนมากอยู ในระดั บปานกลาง แสดงใหเ ห็นวาเด็กวัยรุ น
ตอนตนที่ติดเกมคอมพิวเตอร สามารถดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคมได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางยังพักอาศัยอยูกับ
บิดามารดา ทําใหกิจวัตรประจําวัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการนอนหลับพักผอน ยังอยูในการดูแลของครอบครัวและ
ครอบครัวก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความคิดของเด็ก จากที่กลาวมาสอดคลองกับวิจัยนี้ในสวนของพฤติกรรม ทัศนคติและ
แรงสนับสนุนการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี สวนมากอยู
ในระดับปานกลาง อธิบายไดวา นักศึกษาอาจจะมีความเชื่อหรือความรูสึกวาการเลนเกมในลักษณะของเกมที่ตางกันมีโอกาส
เกิดผลกระทบทางดานสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชน มีความเชื่อหรือคิดวาการเลนเกมทําใหเกิด
ความรู สึ กผ อนคลาย และเพลิ ด เพลิ นใจ อีกทั้ งมี ทั กษะทางความคิด ที่ ดี จากการเล นเกม นอกจากนี้ยั ง พบว าทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมตอการเลนเกมที่เปนปจจัยที่มีความสัมพันธที่สงผลกระทบทางดานสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งอยูในระดับปานกลางถึงมาก ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของโกสินทร เตชะนิยม
(2554) ที่พบวาทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการติดเกมออนไลนซึ่งเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอการติด
เกมออนไลน โดยศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการติดเกมออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายไดวา ทัศนคติเปนตัวทํานายพฤติกรรมการติดเกมออนไลนกลาวคือ ผูที่มีทัศนคติในการ
เลนเกมออนไลนมากเปนผูติดเกมออนไลนมากและยังพบวาตัวแปรสุขภาพจิต การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน ใชเหตุผลและการ
รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเปนปจจัยความสัมพันธทางออม สรุปไดวาผูปกครองควรใชวิธีการเลี้ยงดูและดูแลบุตร
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หลานแบบสนับสนุนและใหเหตุผลแกบุตรหลานในการดูแล การใหรางวัลและลงโทษ รวมทั้งใหความรักความอบอุน การดูแล
เอาใจใส รูจักการปรับตัวทั้งกับเพื่อนและสังคมเปนปจจัยพื้นฐานซึ่งสงผลใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความตระหนักใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
ลดพฤติกรรมการเลนเกมที่ไมเหมาะสม
7.2 สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกแบบเฉพาะกลุม (Focus group) ในกลุมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลนเกมเพื่อทราบถึงสาเหตุเชิงลึกอันจะ
นําไปสูพฤติกรรมการติดเกมและเพื่อหาแนวทางปองกันที่เหมาะสม
7.3 เพื่อใหวิจัยมีความหลากหลายของขอมูลควรศึกษาตั้งแตในกลุมคนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อทําใหทราบถึงผลกระทบของคนในแตละชวงอายุและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อเปรียบเทียบ
ปญหาและปจจัยสําคัญอันจะนําไปสูแนวทางนําขอมูลที่ไดไปแกไขปญหาและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดถูกกลุมชวง
อายุ
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การทารุณกรรมในผูสงู อายุ: บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแล
Elder abuse: Nursing role in prevention and caring
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*
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บทคัดยอ
การทารุณกรรมในผูสูงอายุเปนปญหาที่ซอนเรนและขาดการรายงานที่แทจริง ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจาก
ผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุมักจะเปนผูใกลชิดหรือสมาชิกในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุไมกลาบอกกับคนอื่นวาตนเองกําลังถูก
ทารุณกรรม การทารุณกรรมมีหลายประเภท เชน ทารุณกรรมดานรางกาย ทารุณกรรมดานจิตใจหรืออารมณ ทารุณกรรมทางเพศ
เปนตน ฉะนั้นการปองกันและดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรมตองอาศัยความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย แพทย
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ตํารวจ เปนตน เพื่อประเมินปญหา ใหการดูแล และติดตามผลการดูแลเปนระยะ
จนกระทั่งผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูใ นครอบครัวและสังคมไดตามปกติ บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับความหมายของการ
ทารุณกรรมในผูสูงอายุ ประเภทของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ปจจัยเสี่ยงของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ผลกระทบของการ
ถูกทารุณกรรมในผูสูงอายุ หนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม บทบาทพยาบาลในการปองกั นและดูแล
ผูสูงอายุถูกทารุณกรรม และบทวิเคราะหจากบทความวิชาการสูการนําไปใชในประเด็นตาง ๆ
คําสําคัญ: บทบาทพยาบาล การทารุณกรรมในผูสูงอายุ ผูสูงอายุถูกทารุณกรรม
Abstract
Elder abuse is a potential problem and lack of true reporting both domestically and internationally
because abusers are often close relatives or family members so elderly people do not dare tell others
that they are being abused. There are many types of abuse in the elder such as physical abuse, Psychological
or emotional abuse and Sexual abuse etc. so preventing and caring for the elderly abused requires the
cooperation of a multidisciplinary team consisting of physicians, nurses, social workers, psychologists,
police etc. for assessment, caring and follow-up periodically until the elder can live a normal life in the
family and society. This article discusses the meaning of elder abuse, types of elder abuse, risk factors
for elder abuse, effects of elder abuse, department associated with caring for elder abuse victims,
nursing role in prevention and caring for elder abuse victims and analysis of academic articles for use in
various issues.
Keywords: nursing role, elder abuse, elder abuse victims
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1. บทนํา
การทารุณกรรมในผูสูงอายุ รายงาน ป ค.ศ. 1990 พบวามีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม รอยละ 5 – 10 และมีการเพิ่มขึ้น
โดยในป ค.ศ. 2010 พบวา ผูสูงอายุ 10 ราย จะมีผูถูกกระทําทารุณกรรม 1 ราย หรือคิดเปนรอยละ 10 (Mauk & Urban,
2014) และจากกการรายงานความชุกโดยประมาณการณ ป ค.ศ. 2017 พบวามีจํานวนนอย ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุมักกลัวที่
จะบอกกล าวบุค คลอื่ น ครอบครัว เพื่อน หรื อเจาหนาที่ (WHO, 2017) สําหรับ ประเทศไทย สถานการณทารุ ณกรรมใน
ผูสูงอายุ เปนปญหาที่ซอนเรนขาดการรายงานปญหาที่แทจริง เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่ใหความสําคั ญกับความกตัญู
กตเวที รวมทั้งการมองวาเปนปญหาในครอบครัวไมควรไปเกี่ยวของ อีกทั้งตัวผูสูงอายุเองก็ไมกลาบอก หรือเลาใหผูอื่นฟงวา
ตนเองถูกกระทํารุนแรง แต ถึงอย างไร จากการศึกษาความชุกของการทารุณกรรมในผูสู งอายุ ของ หมอมหลวง สมจินดา
ชมพูนุท และคณะ (2010) พบ ผูสูงอายุ รอยละ 14.6 มีประสบการณของพฤติกรรมทารุณกรรมตอผูสูงอายุ ซึ่งนับเปนปญหา
ที่สําคัญควรที่พยาบาล และผูเกี่ยวของตองตระหนักใหการดูแลและปองกัน
2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อเปนแหลงขอมูลใหพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่สนใจไดศึกษาคนควา และสามารถนําความรู ความเขาใจ
ไปใชในการปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
3. ความหมายของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ
การทารุณกรรม (abuse) มีความหมายครอบคลุมกับคําวา การทอดทิ้งหรือปลอยปละละเลย (Neglect) การละเมิด
สิทธิ (violation of right) การทําราย (assault) หรือ กระทําความรุนแรง กาวราว (aggressive violence) โดยองคการ
อนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ดังนี้ การทารุณกรรมในผูสูงอายุ (elder abuse) หมายถึง
การกระทํา ตอผูสูงอายุ ที่เกิดจากความตั้งใจ หรือไมตั้งใจ การปลอยปละละเลยหรือการทอดทิ้ง ที่กอใหเ กิดอันตรายหรื อ
ความทุกข ใหกับผูสูงอายุ สามารถกระทําในรูปแบบ ตางๆ เชน การทารุณกรรมทางดานรางกาย การทารุณกรรมทางดาน
จิตใจหรืออารมณ ซึ่งการกระทํานั้นอาจกระทําเพียงครั้งเดียว หรือตอเนื่อง หรือเปนการขาดการกระทําที่ผูสูงอายุคาดหวังและ
ไววางใจระหวางผูสูงอายุกับผูกระทํา (World Health Organization, 2014; ศศิธร กรุณา, 2559)
สําหรับประเทศไทย สํานักงานสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ และคณะ (2555) ไดอธิบายการกระทําที่เขาขายวาเปน
การกระทํารุนแรงตอผูสูงอายุ ตองมีองคประกอบของเหตุการณ ดังตอไปนี้ 1) เปนการกระทําที่ไมเหมาะสมดวยความตั้งใจ
หรือไมไดตั้งใจ 2) เปนการกระทําสงผลใหผูสูงอายุเกิดความเจ็บปวดและไดรับอันตราย หรือเกิดความทุกขทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ และสุขภาพ 3) การละเมิดสิทธิ การเอาประโยชนตอทรัพยสิน 4) เปนการปลอยปละละเลยไมดูแล รวมถึงการ
ละเวนการกระทําที่พึงกระทํา 5) เปนการกระทําโดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 6) เปนการกระทํา
เกิดขึ้นครั้งเดียว หรือตอเนื่อง
4. ประเภทของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ
การทารุณกรรมในผูสูงอายุมีหลายรูปแบบ ดังนี้ (Galloway, 2012; Mauk & Urban, 2014; มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ, 2554; สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอาย และคณะ, 2555)
4.1 การทารุณกรรมทางดานรางกาย (physical abuse, direct physical abuse) หมายถึง การทุบตี ตบ ตอย
หรือการกระทําอื่นๆ โดยตั้งใจ ที่สงผลใหผูสูงอายุ ไดรับบาดแผล หรือบาดเจ็บ เจ็บปวด รวมถึงเปนการทําราย (assault) หรือ
กระทําความรุนแรง กาวราว (aggressive violence) ตอรางกายผูสูงอายุ การทารุณกรรมรูปนี้เปนรูปแบบที่ชัดเจน
4.2 การทารุณกรรมทางเพศ (sexual abuse) หมายถึ ง การใชกําลั ง การขมขู ลวงเกิน หรือการไมไดรับความ
ยินยอม บังคับใหผูสูงอายุกระทําการตางๆ ที่เกี่ยวของกับทางเพศ รวมถึงการกระทําเปดเผย หรือลวงเกินรางกาย
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4.3 การทารุณกรรมทางดานจิตใจหรืออารมณ (psychological abuse, emotional abuse) หมายถึง การกระทํา
ทั้งที่เปนคําพูดหรือพฤติกรรม ที่มีผลตออารมณและจิตใจของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการสบประมาท การพูดเสียงดัง ตวาด ขมขู
ประณาม การทําใหขายหนา เสียเกียรติ ตลอดจนการพูดจากับผูสูงอายุ โดยใชถอยคําและการดูแลราวกับวาผูสูงอายุเปนเด็ก
4.3 การทารุณกรรมทางดานการเงินหรือดานวัตถุ (financial abuse. material abuse) หมายถึง การใหทรัพยสิน
แกผูสูงอายุอยางไมเหมาะสมหรือไมพอเพียงตอการดําเนินชีวิต และยังรวมถึง การยึด ครอบครอง จํานอง กูยืมโดยไมจายคืน
หรือหลอกลวง ขโมย บังคับ เงิน และทรัพยสินของผูสูงอายุ
4.5 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุ (neglect) หมายถึง การละเลย ไมเอาใจใสผูสูงอายุ อันอาจจะ
เกิดอันตรายตอผูสูงอายุได รวมถึงพฤติกรรมการผลักไสจากบาน ไมสนใจดูแลในกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถดูแลกิจวัตรของ
ตนเองได การทอดทิ้งไมใหคาใชจาย และทิ้งภาระการดูแลหลานไวใหผูสูงอายุดูแล ทั้งนี้สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
4.5.1 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุดานรางกาย (physical neglect) หมายถึง การไมจัดหา
หรือปลอยปละละเลยในสิ่งที่ผูสูงอายุจําเปนตองใชหรือตองการ เชน แวนตา ยารักษาโรค อาหาร หรืออุปกรณชวยเหลือตาง ๆ
4.5.2 การทอดทิ้ ง หรื อ การปล อยปละละเลยผู สู ง อายุ ด านจิ ต ใจหรื อ อารมณ (psychological neglect,
emotional neglect) หมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับการดูแลดานรางกายดี แตถูกทอดทิ้งหรือปลอยปละละเลยดานจิตใจ หรือ
อารมณ มีการแยกตัวออกจากสังคม เชน ผูสูงอายุอยูในหองคนเดียว
4.5.3 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยดานการแพทย โดยการไมพาไปตรวจรักษา มักพบรวมกับการการ
ทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุดานรางกาย (physical neglect)
4.6 การลุ กล้ํ าสิ ทธิ ผู สูง อายุ (violation of personal right) หมายถึง การเพิกเฉยต อสิ ท ธิข องผูสู งอายุ ที่ มี
ความสามารถในการตัด สิ นใจ การบั งคั บให ผูสู ง อายุต องทํ าในสิ่ง ที่ ไม อยากกระทํ าหรื อการบั งคั บ ไม ให ผู สูง อายุ ทําในสิ่ ง ที่
ตองการจะทํา เชน การสงผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหโดยผูสูงอายุไมอยากกระทํา เปนตน
4.7 การทารุณกรรมตนเอง (self-abuse) หมายถึง การกระทําที่สาเหตุสวนใหญมาจากโรคผูสูงอายุเอง เชน โรค
สมองเสื่อม โรคซึมเศราในผูสูงอายุ การนอยเนื้อต่ําใจลูกหลาน ทําใหผูสู งอายุไมสนใจสุขภาพ เช น การปฏิเสธรับประทาน
อาหารและยา หรือสืบเนื่องมาจากปญหาทางดานอารมณ จนถึงทํารายตนเองหรือฆาตัวตาย เปนตน
สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาความชุกของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ โดยการสัมภาษณผูสูงอายุจํานวน 34 ราย
พบวา การทารุณกรรมดานจิตใจหรืออารมณ พบมากที่สุด รอยละ 41.18 อันดับรองลงมา คือ การทารุณกรรมดานการเงิน
หรือดานวัตถุ พบรอยละ 20.59 สวนการทารุณกรรมดานรางกาย การทอดทิ้งหรื อการปลอยปละละเลยผูสูงอายุ และการ
ทารุณกรรมดานรายกายรวมกับการทารุณกรรมดานจิตใจหรืออารมณและการปลอยปละละเลยผูสูงอายุ พบนอยสุด คือ รอย
ละ 2.94 (หมอมหลวง สมจินดา ชมพูนุท และคณะ, 2010) จากขอมูลความชุก กลาวไดวาผูสูงอายุมีโอกาสถูกทารุณกรรมทุก
ประเภท และสามารถถูกทารุณกรรมหลาย ๆ ประเภทในเวลาเดียวกัน
5. ปจจัยเสี่ยงของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ
ปจจัยเสี่ยงของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ สามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยหลัก ดัง นี้ (Jett, 2012; Jett, 2014;
Mauk & Urban, 2014)
5.1 ปจจัยดานผูสูงอายุที่ถูกกระทําทารุณกรรม (Victim) เปนปจจัยที่เกี่ยวของสงผลใหผูสูงอายุถูกกระทํา
ทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น ไดแก
5.1.1 อายุ ผูสูงอายุที่มีอายุมาก ประมาณ 75 ปขึ้นไป มีโอกาสถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุที่หงอม (Fail elderly) และผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 80 – 89 ป มีโอกาสถูกทารุณกรรมดานการเงินหรือวัตถุ
5.1.2 เพศ ผูสูงอายุเพศหญิง มีโอกาสถูกกระทําทารุณกรรมมากกวาผูสูงอายุชาย และเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
ถาเปนผูสูงอายุหญิงผิวขาว
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5.1.3 ปญหาดานสุขภาพ ผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ มีโรคประจําตัว มีความบกพรองในการทําหนาที่ดาน
รางกาย และจิตใจ เชน พิการ ความจําเสื่อม สูญเสียความจําจากภาวะสมองเสื่อม ซึมเศรา มีปญหาการเขาสังคม แยกตัว
ออกจากสังคม มีปญ หาการพูดสื่อสาร เปนตน และผูสูงอายุ ที่จําเปนตองพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นหรือผูดู แล จากการศึกษาใน
ผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา ความเจ็บปวยเปนสาเหตุทําใหเกิดการทารุณกรรมในผูสงู อายุ เนื่องจาก ความเจ็บปวยเปนปญหา
และอุปสรรคทําใหผูสูงอายุไมสามารถชวยเหลือตนเองได จากการเปนโรคและรางกายที่แกชรา เสื่อมถอย ทําใหบุคคลอื่นไม
พอใจ รังเกียจ แสดงทาทีไมดีตอผูสูงอายุ (สิริลักษณ โสมานุสรณ, 2547)
5.1.4 ระดั บ การศึ กษา ผู สู ง อายุ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ นต่ํ า หรื อ ไม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อ มี โ อกาสถู กกระทํ า
ทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น
5.1.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือไมมีรายได มีโอกาสถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น จากการศึกษาในผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา ความยากจนเปนสาเหตุทําใหเกิดการทารุณกรรมในผูสูงอายุ เนื่องจาก ไมมี
รายไดตองพึ่งพาบุคคลอื่น ไมมีเงินไปชวยเหลือบุคคลอื่น เปนสาเหตุใหครอบครัวไมอยากดูแล ขาดการเคารพนับถือผูสูงอายุ
(สิริลักษณ โสมานุสรณ, 2547)
5.1.6 แหลงที่ พักอาศัย ผูสู งอายุที่มี ขอจํ ากัด ในการเขาสั งคม และจําเปนตองพักอาศัย กับผู กระทําทารุ ณ
กรรม หรือผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถานที่ไมปลอดภัย เชน ชุมชนแออัด ชุมชนขาดการดูแลดานความปลอดภัย เป นตน และ
เปนผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง หรือขอพักอาศัยกับบุคคลอื่น
5.2 ปจจัยดานผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุ (Abusers) ผูกระทําทารุณกรรมตอผูสูงอายุมักมีปจจัย ดังนี้
5.2.1 สมาชิกในครอบครัว ผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุ มักเปนสมาชิกในครอบครัว เชน บุตรสาว บุตรชาย
ของผูสูง อายุ เป นตน ที่ ใกล ชิดอาศัย อยูร วมกั บผู สูงอายุ เปนผูมีอายุอยูใ นวัย กลางคน หรื อผูสู งอายุด วยกั น และมั กเกิ ดใน
ครอบครัวที่สัมพันธภาพไมดี
5.2.2 ปญหาดานสุขภาพ เปนผูมีปญหาสุขภาพดานอารมณและจิตใจ เปนผูมีภาวะเครียดที่เกิดจากการดูแล
ผูสูงอายุ ทําใหแสดงบทบาทการเปนผูดูแลไมเหมาะสม สงผลใหกระทําทารุณกรรมกับผูสูงอายุ
5.2.3 การใชสารเสพติด เปนผูมปี ญหาดานจิตและการติดสารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร เชน
เหลา เบียร เปนตน จากการศึกษาในผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา การใชสิ่งเสพติด เชน ติดเหลา ยาบา เปนสาเหตุทําใหเกิด
การทารุณกรรมในผูสูงอายุ เนื่องจาก ทําใหผูกระทําไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได สงผลใหกระทําสิ่งที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ตอผูสูงอายุ (สิริลักษณ โสมานุสรณ, 2547)
5.2.4 บุคลิกภาพ มักเปนผูที่มีการรับรูคุณคาในตนเองต่ํา (Low self-esteem) กาวราว มีทัศนคติไมดีตอ
ผูสูงอายุ แสดงพฤติกรรมกับผูสูงอายุเหมือนทํากับเด็ก มีพฤติ กรรมมักโทษสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวาเปนอุบัติเหตุ เปนตน จาก
การศึกษาในผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา ทัศนคติที่ไมดีตอผูสูงอายุ ไมชอบความแกชรา ไมชอบผูสูงอายุ เปนสาเหตุทําใหเกิด
การทารุณกรรมในผูสูงอายุ (สิริลักษณ โสมานุสรณ, 2547)
5.2.5 ปญหาดานเศรษฐกิจ ทรัพยากร โดยเฉพาะดานการเงินไมเพียงพอกับคาใชจาย ตองพึ่งพาผูสูงอายุ
5.2.6 ประวัติที่เกี่ยวของกับการทารุณกรรม เปนผูมีประวัติเคยกระทําทารุณกรรม หรือถูกผูสูงอายุกระทํา
รุนแรงมากอน หรือเปนผูที่เริ่มมีพฤติกรรมกระทําทารุณกรรม
6. ผลกระทบของการถูกทารุณกรรมในผูสูงอายุ
การกระทําทารุณกรรมในผูสูงอายุ ไดสงผลกระทบทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนี้
6.1 ผลกระทบดานรางกาย
ผลกระทบดานรางกาย เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรางกายของผูสูงอายุ กอใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน ไดแก
รอยฟกช้ํา แผลลั กษณะตาง ๆ กระดูก เลื่อนหลุด แตกหั ก ขอบตาดํา รอยผูกมัดบนรางกาย เปนต น และกรณี ผูสูงอายุถู ก
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กระทําทารุณกรรมทางเพศ จะตรวจพบรอยฟกช้ําตามตัว โดยเฉพาะบริเวณหนาอก และบริเวณอวัยวะสืบพันธุ มีเลือดออกที่
ชองคลอดและทวารหนักโดยไมทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อกามโรคและการ ติดเชื้ออื่น ๆ และมีความอยากลําบากในการยืน
เดิน เคลื่อนไหวรางกาย นอกจากนี้กรณีไดรับการทารุณกรรมอยางตอเนื่องแบบคอยเปนคอยไปจะพบภาวะทุพโภชนาการ
ภาวะขาดน้ํา ออนเพลีย น้ํ าหนั กตั วลด นอนไมห ลั บ มีแ ผลกดทับ ติด เชื้อ สุ ข อนามั ย สวนบุ ค คลไม ดี มี ปญ หาด า นสุ ขภาพ
รางกาย โรคประจําตัวกําเริบ เปนตน ซึ่งปญหาดานรางกายเหลานี้จะสงผลกระทบตอจิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณผูสูงอายุ
(Jett, 2012; Jett, 2014; Mauk & Urban, 2014)
6.2 ผลกระทบดานจิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณ
เมื่อผูสูงอายุถูกกระทํารุนแรง อาจมีปฏิกิริยาที่แสดงออกมาหลากหลายและกระทบตออารมณ และความรูสึก
ของผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง สิ่งที่ผูสูงอายุแสดงออกในชวงแรกสวนใหญจะเปนการปฏิเสธไมยอมรับวาเปนจริง ตอมาจะมีอาการ
เงี ยบ ซึ ม หรือแยกตั ว บางครั้ งอาจมี บุค ลิกเปลี่ ยนไปจากเดิ มอยางกะทันหัน เมื่ อการกระทํารุนแรงเกิ ดขึ้ น เป นเวลานาน
จะสงผลใหผูสูงอายุมีอาการแสดงทางดานรางกาย เชน ออนเพลีย นอนไมหลับ รับประทานอาหารไดนอย และอาจสงผลตอ
ดานจิ ต วิญ ญาณคืออาจรูสึ กไม อยากมี ชีวิตอยู (สํานั กส งเสริม และพิทั กษ ผู สูง อายุ และคณะ, 2555) จากการศึ กษาของ
สิริลักษณ โสมานุสรณ (2547) พบวา ผลกระทบจากการทารุณกรรมในผูสูงอายุ มีดังนี้
1. ความทุ กข ใ จ เป นผลกระทบทางลบต อจิ ต ใจของผู สู ง อายุ ห ลั ง จากถู กกระทํ าทารุ ณกรรม ซึ่ ง เป น
ความรูสึกเจ็บปวดทางใจที่รุนแรงมากจนตองรองไห เสียใจ นอยใจ
2. ต องหลบหนี ผู สู งอายุ รั บรู วาตนเองต องหลบหนี ออกไปจากครอบครัวเพื่ อแยกออกไปจากป ญหาที่
ตนเองเผชิญอยู ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนผลกระทบที่รุนแรงไมอยากจะพบเจออีก
3. ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป ผูสูงอายุไมอยากมีชีวิตอยูตอไปเปนผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรง โดยผูสูงอายุ
รับรูวา ตนเองไมไดรับการดูแลที่ดีจากบุตรหลานที่ตนเองเคยใหการดูแลอยาดีมากอนจนทําใหรูสึกทอแทหมดหวัง ไมอยากมี
ชีวิตอยูตอไป ทั้งนี้การที่ผูสูงอายุรูสึกไมอยากมีชีวิตตอไป เปนการแสดงออกถึงผลกระทบดานจิตวิญญาณรวมดวย
6.3 ผลกระทบดานสังคม
ผลกระทบดานสังคม จะพบวาผูสูงอายุจะมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไป แยกตัวจากสังคม ไมตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
ตัดขาดกับแหลงสนับสนุนทางสังคม ไมมีเพื่อนหรือเครือขายทางสังคม มีปญหาดานสัมพันธภาพภายในครอบครัวและสังคม
ตองการหลบหนีออกจากครอบครัวเพื่อแยกออกไปจากปญหาที่พบเจอ หรือหลบหนีออกจากครอบครัว (Galloway, 2012;
Jett, 2014; Mauk & Urban, 2014; สิริลักษณ โสมานุสรณ, 2547)
7. หนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม
กรณี สงสั ยหรื อพบผูสูง อายุ ถูกกระทํ าทารุณกรรม สามารถติ ดตอ หนวยงานที่เ กี่ยวของในการช วยเหลือและดูแ ล
ผูสูงอายุที่ถูกระทําทารุณกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ยกตัวอยาง ดังนี้
7.1 กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก ศู นยประชาบดี สายดวน 1300 ศูนย ชวยเหลื อ
เรงดวน 24 ชั่วโมง กรมประชาสงเคราะห สายด วน 1507,1578 และศูนยพัฒ นาการจัดสวัส ดิการสั งคมผูสู งอายุใ นแตล ะ
จังหวัด เชน บานบางแค กรุงเทพฯ เบอรโทรศัพท 02-4131141 บานบางละมุง จ.ชลบุรี เบอรโทรศัพท 038-241121 เปนตน
7.2 กระทรวงสาธารณสุข ไดแก ศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติ (OSCC) / ศูนยพึ่งได ในโรงพยาบาล
แตละจังหวัด เชน โรคพยาบาลตํารวจ เบอรโทรศัพท 02-2530121 โรงพยาบาลชลบุรี เบอรโทรศัพท 038-274200-7 ตอ
538 เปนตน และศูนยพึ่งได (ศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรง) สายดวน 1669
7.3 กระทรวงมหาดไทย ไดแก สถานีตํารวจในแตละจังหวัด และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ศทส.บช.น. สายดวน 191 เบอรโทรศัพท 02-22461338-42
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7.4 หนวยงานภาคเอกชล ไดแก มูลนิธิศูนยฮอทไลน เบอรโทรศัพท 02-2777881 และ 02-2777699 หรือ มูลนิธิ
เพื่อนหญิง เบอรโทรศัพท 02-5131001, 02-51312728
8. บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม
การปองกันและดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม ตองอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพทํางานรวมกัน ไดแก แพทย พยาบาล นัก
สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ตํารวจ และอาสาสมัคร สําหรับบทบาทพยาบาล พยาบาลควรศึกษาเกี่ยวกับการ
ทารุณกรรมในผูสูงอายุ กฎหมาย สิทธิของผูสูงอายุ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อเปนขอมูลในการปองกัน
และดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม รายละเอียดในแตละบทบาท ดังนี้
8.1 บทบาทในการปองกันการทารุณกรรมในผูสูงอายุ
8.1.1 ประเมินความเสี่ยงตอการถูกทารุณกรรม
การประเมินผูสูงอายุเพื่อคนหาความเสี่ยงของการถูกทารุณกรรมเปนสิ่งสําคัญ สามารถกระทําไปพรอมกับ
การประเมินภาวะสุขภาพผูสูง อายุ โดยการซักประวั ติ การตรวจรางกาย ทั้ งในชุ มชน และสถานบริการพยาบาล ซึ่ งสํานั ก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2555) ไดกําหนดแนวทางการประเมินผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ดังนี้
8.1.1.1 การซักประวัติ ควรซักประวัติจากผูสู งอายุ และญาติ ผู ดูแล สมาชิกในครอบครัว และใหควร
ความสําคัญกับขอมูลจากผูสูงอายุ ยกเวนผูสูงอายุไมสามารถคิด ตัดสินใจเองได เชน ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะสับสน
เฉียบพลัน เปนตน ขอมูลที่สําคัญที่ตองซักประวัติ ประกอบดวย
ก. ประวัติผูสูงอายุ ไดแก ขอมูลลักษณะการถูกทารุณกรรม เชน การบังคับขมขู การใชกําลัง
การผู ก ยึ ด หรื อ ลวนลาม เป น ต น ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป ว ย ลั ก ษณะโครงสร า งครอบครั ว ปฏิ สั ม พั น ธ ภ ายในครอบครั ว
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย เศรษฐกิจ ทั้งนี้ลักษณะทาทางที่อาจมีผลหรือทําใหมีขอสงสัยวา ผูสูงอายุมีปญหาถูกกระทํารุนแรง
ไดแก 1) ใหประวัติคลุมเครือถึงเหตุผลที่ไดรับการบาดเจ็บ 2) ไมสามารถอธิบายไดชัดเจนวาทําไมถึงมาพบแพทยเพื่อตรวจ
รักษาลาชากวาที่ควร 3) มีอาการหวาดกลัวแสดงใหเห็น เชน ไมสบตา ไมคุย หากมีผูกระทํารุนแรงอยูดวย เปนตน
ข. ประวัติผูกระทําทารุณกรรม ซึ่งอาจเปนบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน หรือผูที่มีหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุ ควรประเมินในสิ่งตอไปนี้ 1) ประวัติการติดสุรา สารเสพติด 2) ปญหาทางจิตเวช เชน โรคจิตอารมณแปรปรวน โรค
จิตที่เกิดจากมีพยาธิสภาพในสมอง บุคลิกภาพที่ผิดปกติ 3) ภาวะสุขภาพ 4) ฐานะเศรษฐกิจความเปนอยู 5) แหลงสนับสนุน
แหลงความชวยเหลือ เครือขายทางสังคม 6) บุคลิกภาพ อุปนิสัย 7) ทัศนคติของบุคคลตอพฤติกรรมความรุนแรง
8.1.1.2 การตรวจรางกาย ควรประเมินสภาพรางกายทุกระบบของผูสูงอายุ อารมณ ความรูสึก ความ
เจ็บปวด ขอมูลที่อาจมีผลหรือทําใหมีขอสงสัยวาผูสูงอายุมีปญหาถูกกระทํารุนแรง ไดแก สภาพรางกายสกปรก สวมเสื้อผาเกา
มีกลิ่น ขาดหรุงหริง ไมสะอาด ผิวหนังแหง สกปรก มีกลิ่น มีรอยยุงกัด รอยฟกช้ําตามตัว บริเวณหนาอก และบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุ มีเลือดออกที่ชองคลอดและทวารหนักโดยไมทราบสาเหตุ รอยไหม รอยแผลตางๆ รองรอยการหักของกระดูก เปนตน
8.1.2 รณรงคและใหความรูเกี่ยวกับการทารุณกรรมในผูสูงอายุ
พยาบาลควรสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ใหกับพยาบาล เจาหนาที่ทีม
สุขภาพ ผู สูง อายุ ผูดู แล สมาชิกในครอบครัวผูสู งอายุ ประชาชน โดยการจั ดประชุ ม สัม มนา หรื อใหค วามรู เกี่ ยวกับ การ
ทารุณกรรมในผูสูงอายุ กฎหมาย และสิทธิผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมสรางความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุกับครอบครัว
และชุมชน การจัดทําสื่อใหความรู การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อลดภาวะพึ่งพิงและทุพลภาพ ทั้งนี้สามารถดําเนินการไดที่
ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล และศูนยดูแลผูสูงอายุ
8.2 บทบาทในการดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
กรณีพบผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม พยาบาลสามารถใหการดูแลตามขั้นตอน ดังนี้
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8.2.1 ประเมินความปลอดภัยของผูสูงอายุ และผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุเปนอันดับแรก จากนั้นใหการดูแล
เบื้องตน เพื่อปองกันอั นตรายที่ จะเกิดขึ้ นจากการบาดเจ็ บ เชน การเคลื่ อนย ายผู สูงอายุ และผูกระทําทารุ ณกรรมไปอยู ที่
ปลอดภัย หรือกรณีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ไมไดรับอาหาร น้ํา ใหดูแลผูสูงอายุใหไดรับอาหาร น้ํา ทําความสะอาดรางกาย หรือ
กรณีมีบาดแผล ดูแลทําความสะอาดบาดแผล เปนตน เมื่อดูแลใหปลอดภัยแลว ดําเนินการขั้นตอไป
8.2.2 ประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อคนหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ โดยการซักประวัติและตรวจรางกาย
ทุกระบบ รวมกับแพทยในการตรวจรางกาย คนหาความผิดปกติตาง ๆ เพิ่มเติม
8.2.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม ดังกลาวขางตน เพื่อดําเนินการให
ผูสู งอายุ ไ ดอยูใ นสถานที่ที่ ป ลอดภั ย ตลอดจนดูแ ลสมาชิ กในครอบครั ว กรณี การทํารายรางกายที่ อาจจะเป นอั นตรายต อ
ผูสูงอายุและบุคคลอื่น ใหดําเนินการแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจทันทีที่พบเห็นเหตุการณ เพื่อดูแลความปลอดภั ย สําหรับ
เรื่องคดีความตาง ๆ ใหผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวเปนผูดําเนินการดวยตนเอง
8.2.4 สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูสูงอายุ และครอบครัวใหเกิดความไววางใจ เขาใจ และยอมรับการชวยเหลือ
รวมถึงการเสริมแรงใหผสู ูงอายุ ผูด ูแลผูสูงอายุ เห็นคุณคาของตนเองในลักษณะการคิดเชิงบวก
8.2.5 ประสานงานกับทีมสุขภาพในชุมชน เพื่อติดตามเยี่ยมบาน และใหความชวยเหลือสนับสนุนทางจิตสังคม
แกครอบครัว และผูสูงอายุ
8.2.6 ประเมินผลการพยาบาล ทั้งนีก้ ารประเมินผลอาจยังเห็นผลไมชัดเจน เนื่องจากการทารุณกรรมในผูสูงอายุ
เปนปญหาดานจิตสังคมที่ตองอาศัยระยะเวลาในการฟนฟูผูสูงอายุ การประเมินผลดานรางกายที่ อาจเห็นผลในระยะสั้น เชน
บาดแผลดีขึ้น ภาวะโภชนาการดีขึ้น ความสะอาดของรางกายดีขึ้น เปนตน สําหรับดานจิตสังคมจําเปนตองมีการประสานงาน
กับทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งในชุมชน และสถาบันที่ดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนจิตแพทยเพื่อการดูแลระยะยาวตอไป
8.2.7 ปองกันผูสูงอายุถูกทารุณกรรมซ้ํา และปองกันการทารุณกรรมในผูสูงอายุรายใหม โดยใหความรูสมาชิก
ในครอบครัวผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ และประชาชนในชุมชน หรือเจาหนาที่ในชุมชน สถานดูแลผูสูงอายุ โรงพยาบาล ในเรื่อง
การทารุ ณกรรมในผู สู ง อายุ โดยเฉพาะสถานที่ ที่ผู สู ง อายุ จะเสี่ ย งต อการถู กกระทํ ารุนแรงได ม าก คื อสถานที่ ท ี่ มี ผูสู ง อายุ
สมองเสื่อม สื่ อสารไมได ไมมีญาติ เจ็บ ปวยหนัก ผูที่ ตองพึ่งพาการดูแลทั้งหมด เปนตน และร วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชี พ
ในการตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ เพื่อตรวจคัดกรองผูสูงอายุที่อาจถูกทารุณกรรม
9. บทวิเคราะหจากบทความวิชาการสูการนําไปใชในประเด็นตาง ๆ
การทารุณกรรมในผูสูงอายุไทยพบไดหลายประเภท และในแตละประเภทสามารถเกิดขึ้นพรอมกันในผูสูงอายุคน
เดียว แตในสวนบทบาทพยาบาลยังคงกลาวไวในภาพรวม ซึ่งสวนใหญจะเนนไปที่การทารุณกรรมดานรางกาย อาจเนื่องจาก
เปนการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง ชัดเจนและเปนอันตรายทําใหผูสูงอายุไดรับบาดเจ็บ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ฉะนั้นควร
มีการนําเนื้อหาสาระจากบทความวิชาการนี้ไปใชในดานตาง ๆ ดังนี้
9.1 ดานการพยาบาล ควรมีการสอดแทรกเนื้ อหาจากบทความวิชาการสูเนื้ อหาการปฏิ บัติการพยาบาล ในการ
ปฐมนิเทศพยาบาลที่เขาปฏิบัติงานใหม หรือจัดประชุมวิชาการสําหรับพยาบาลและเจาหนาที่ทีมสุขภาพ ในหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหตระหนักในปญหาการทารุณกรรมในผูสูงอายุ และเปนแนวทางในการพยาบาล
9.2 ดานการเรียนการสอนทางการพยาบาล ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาจากบทความวิชาการสูบทเรียนหัวขอการ
พยาบาลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
9.3 ดานการศึกษาวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประเด็นบทบาทพยาบาลในการ
ปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ในแตละบริบทที่พยาบาลปฏิบตั ิงาน และในแตละประเภทของการทารุณกรรม เพื่อ
นํ าผลการวิ จัย มาใช เ ป นข อมู ล พื้ นฐานในการกํ าหนดบทบาทพยาบาล และวางแผนการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
research) ในการศึกษาโปรแกรมหรือวิธีการตาง ๆ ในการปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
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10. บทสรุป
บทบาทพยาบาลดานการป องกั นการทารุ ณกรรมในผูสูงอายุ กระทํ าโดยประเมินความเสี่ย งของการทารุณกรรม
การสรางความตระหนักในการปองกันการทารุณกรรม และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สําหรับบทบาทดานการดูแลผูสูงอายุถูก
ทารุณกรรม กระทําโดยการประเมินความปลอดภัยของผูสูงอายุ และผูก ระทําทารุณกรรม เพื่อใหการดูแลเบื้องตน จากนั้น
ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อวางแผนใหการดูแลเพิ่มเติม และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ การดูแลอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามบทบาทพยาบาลยังคงมีการอธิบายในภาพรวม ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในบทบาทพยาบาลในการ
ดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรมในแตละประเภท และในแตละบริบทการทํางานของพยาบาล จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
11. เอกสารอางอิง
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. (2554). การทอดทิ้งผูสูงอายุเทากับทารุณกรรม. คนเมื่อ 12 ตุลาคม 2557 จาก
http://ppvoice.thainhf.org/?module=article&page=detail&id=813
ศศิธร กรุณา. (2559). บทที่ 6.7 การพยาบาลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม. ใน คณาจารยกลุมวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
(บรรณาธิการ), เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 105301 การพยาบาลผูสูงอายุ (หนา 6.7-1 – 6.7-12). ชลบุรี:
ม.ป.พ.
สิริลักษณ โสมานุสรณ. (2547). ประสบการณการถูกทารุณกรรมของผูสูงอายุ: Abused Experience of the Elderly.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 12 (1), 1 – 20.
สิริลักษณ โสมานุสรณ. (2556). บทที่ 6.7 การพยาบาลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม. ใน คณาจารยกลุมวิชาการพยาบาล
ผูสูงอายุ (บรรณาธิการ), เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 105301 การพยาบาลผูสูงอายุ เลมที่ 1 – 01
(หนา 175 – 192). ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ.
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ และคณะ. (2555). คูมือแนวทางในการจัดการปญหาความรุนแรงตอผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ:
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.
Galloway, J. (2012). Chapter 2 Dignity, Values, Attitudes, and Person-centred care. In A.Hindle, &
A.Coates (Eds.), Nursing Care of Older People (pp. 9 – 22). New York: Oxford University Press.
Jett, K. (2012). Chapter 20 Economic, Legal, and Ethical Issues. In T.A. Touhy, & K. Jett (Eds.), Ebersole &
Hess’ Toward Healthy Aging: Human Needs 7 Nursing Response (8th ed. pp. 391 – 408).
Missouri: Mosby & Elsevier.
Jett, K.F. (2014). Chapter 23 Economic and Legal Issues. T.A. Touhy, & K.F.Jett (Eds.), Ebersole and Hess’
Gerontological Nursing & Healthy Aging (4th ed. pp. 361 – 376). Missouri: Mosby & Elsevier.
Mauk, K.L., & Urban, K. (2014). Chapter 23 Abuse and Mistreatment of Older Adults.
In K.L. Mauk (Ed.), Gerontological Nursing Competencies for care (3rd ed. pp., pp. 811 – 829).
Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
ML Somjinda Chompunud et al. (2010). Prevalence, Associated Factors and Predictors of Elder Abuse
in Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 14 (4), 283-296. Retrieved
July 13, 2017 from https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/6266
World Health Organization. (2014). Elder abuse: What is elder abuse?, Retrieved October 12,
2014 from http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/
World Health Organization. (2017). Elder abuse, Retrieved July 13, 2017 from
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/
2308 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน
Development of Executive Function in Preschoolers
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การคิดเชิงบริหารคือการทําหนาที่ระดับสูงของสมองเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่มุงสูความสําเร็จ การคิดเชิงบริหารพัฒนา
อยางมากในเด็กวัยกอนเรียน ซึ่งเปนชวงวัยที่สําคัญของรากฐานชีวิตมนุษย รวมถึงกระบวนการตัดสินใจและการกํากับตนเอง
ไปสูเปาหมาย ที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของชีวิตในระยะยาว ประกอบดวย ความจําที่นํามาใชงาน การยับยั้งชั่งใจ การยืดหยุน
ความคิด การจดจอใสใจ การควบคุมอารมณ การติดตามประเมินตนเอง การริเริ่มและลงมือทํา การวางแผนและการจัดระบบ
ดําเนินการ และการมุงเปาหมาย เด็กที่มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารที่เหมาะสมจะมีความพรอม และมีปญหาพฤติกรรมนอย
ดังนั้น บิดามารดาและผูปกครองควรเลี้ยงดูเด็กวัยกอนเรียนโดยเนนการสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงบริหารใหเปนตามแนวทาง
ที่สอดคลองกับศักยภาพในการพัฒนาสมอง
คําสําคัญ: การคิดเชิงบริหาร พัฒนาการเด็ก เด็กวัยกอนเรียน พัฒนาการสมอง ความสําเร็จในชีวิต
Abstract
Executive Function (EF) is a higher level function of human brain for success behaviors. IT has
highly developed during childhood of preschool which It is a significant age for human life foundation.
Moreover, it also contributes to decision making process and self-regulation to obtain an ultimate goal
which is important for long-term life achievement. It contains 9 elements. There are working memory,
Inhibitory control, shifting/cognitive flexibility, focus/attention, emotional control, self-monitoring, initiating,
planning and organizing, and goal-directed persistence. Children who are executive function development
properly would be well-prepared and minimal behavioral problem. Therefore, parents should nurture
preschoolers emphasizing on enhance and develop their EF in accordance with the potential of human
development.
Keywords: executive function, child development, preschoolers, brain development, life achievement
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1. บทนํา
เด็กวัยกอนเรียน (preschool) มีอายุระหวาง 3-6 ป เปนวัยที่มีความสําคัญ และวัยแหงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ทุกดานอยางรวดเร็ว ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา โดยเฉพาะดานสติปญญา เนื่องจากเซลลสมองของ
มนุษยจะพัฒนาอยางมากในชวง 3 ปแรกของชีวิต (นิตยา คชภักดี, 2556) เขาใจและใชภาษาที่ซับซอนได สามารถชวยเหลือ
ตนเองและแยกจากมารดาหรือ ผูที่ใกลชิดไดบาง วัยกอนเรียนนี้เปนวัยที่มีจินตนาการสูง แสดงพฤติกรรมเจาอารมณลดลง แต
จะมีอารมณ โกรธ กาวราว กลัว วิตกกังวล หรือเกิดความ อิจฉาริษยาไดบาง และเปนชวงวัยสําคัญของชีวิตมนุษยในการ
วางรากฐานทักษะดานการคิ ด เชิ งบริห ารและการตั ด สินใจที่จะช วยใหเ ด็กสามารถกํ า กับ ตนเองไปสูเ ปาหมายได (Griffin,
McCardle, & Freund, 2015)
ทักษะการคิดเชิงบริหารนี้มีความสําคัญในการที่บุคคลจะทําใหงานเสร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว วางแผนเปนลําดับและ
เปนขั้นตอน ลงมือทําไดโดยไมตองมีใครบอก กํากับตนเองใหจดจอกับงาน มุงมั่นทําไมยอทอแมเจออุปสรรค รวมทั้งการ
ประเมินปรับปรุงงานใหดีขึ้น เพื่อมุงไปสูเปาหมายในที่สุด ทักษะเหลานี้ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน หากแต
บุคคลจะตองใชทักษะเหลานี้รวมกันในการทําสิง่ ใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสําเร็จ บุคคลนั้นก็จะประสบความสําเร็จทั้งในดาน
การเรียน การทํางาน และการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม (Diamond, 2013) ทักษะการคิดเชิงบริหารเปนหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาเด็กในทุกดาน (วิจารณ พาณิช, 2559) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งควรตองเนนสงเสริมและพัฒนาการคิดของเด็กให
เปนไปตามแนวทางที่สอดคลองกับศักยภาพในการพัฒนาสมองของมนุษยใหมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพิ่ออธิบายความหมาย องคประกอบของพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน
2. เพิ่อทราบแนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน
3. เนื้อหา
การคิดเชิงบริหาร (Executive Function)
การคิดเชิงบริหารหมายถึง กระบวนการทางความคิด ที่ชวยใหเราคิดเปน มีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจ กํากับอารมณและ
พฤติกรรมของตนเองได วางแผนทํางานเปนทีม มุงใจจดจอ ทําอะไรไมวอกแวก จําคําสั่ง และจัดงานกับงานหลายๆ อยางให
ลุลวง เรียบร อยได จัดลําดับงานเปนขั้นตอน โดยยึด เปาหมายจนงานนั้นสําเร็จ (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) เปนการ
กระทําที่บุคคลกําหนดเปาหมาย เลือกกระทําและลงมีอทําใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยคํานึงถึงบุคคล สังคมและวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวของดวย เพื่อนําไปสูประโยชนสูงสุดในระยะยาวที่บุคคลนั้นไดวางไว (Barkley, 2013) และเปนการทํางานระดับสูงของ
สมองที่ควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระทํา จนสงผลใหเริ่มลงมือทําและมุงมั่นทําจนสําเร็จ (Diamond, 2013)
พัฒนาการของการคิดเชิงบริหารเริ่มจากสมอง Prefrontal cortex (PFC) อยูทางหนาสุดของ Frontal lobe ดัง
แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเปนสมองสวนที่ทำหนาที่ควบคุมความคิด อารมณและการแสดงออกทางสังคมที่เหมาะสม มีหนาที่หลักใน
การกํากับตนเองใหเกิดพฤติกรรมมุงสูเปาหมาย (Goal directed behaviors) ที่เรียกวาทักษะดานการคิดเชิงบริหาร ซึ่งชวยให
คิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน สมองสวนนี้ใชเวลาในการพัฒนายาวนานกวาสมองสวนอื่นๆ ซึ่งจะเติบโตอยางรวดเร็วใน
ระยะ 2-3 ปแรกและเปนการเติบโตอยางมีความหมายและทิศทาง สมองของเด็กมีความยืดหยุนกวาสมองของผูใหญ โดยมีการ
เชื่อมตอใยประสาทระหวางเซลลสมองสูงกวามาก และเปลือกสมองสวนหนา (Prefrontal Cortex) ควบคุมความสามารถใน
การมีสมาธิจดจอ การวางแผน และการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและตองการเวลายาวนานที่จะพัฒนาการเชื่อมตอใยประสาท
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(วิจารณ พานิช, 2559) สมองเด็กแรกเกิดหนักประมาณ 350 กรัมแตมีจำนวนเซลลประสาทใกลเคียงกับในสมองของผูใหญ แต
สมองผูใหญมีขนาดโตกวาคือมีน้ําหนัก 1,130 กรัม (หนักกวาสมองของเด็กทารกถึง 3.5 เทา) การที่สมองมีขนาดใหญขึ้นโดย
จำนวนเซลลประสาทไมไดเพิ่มมากขึ้นนี้เปนผลลัพธจากการแตกแขนงของกิ่งประสาท(dendrites) และการเพิ่มจุดเชื่อมตอ
ระหวางเซลลประสาท (synapses) ซึ่งจะเกิดมากที่สุดในเด็กวัย 1-6 ปและคอยๆนอยลงในวัยรุนจนมีจำนวน synapses
เท ากั บ ผูใ หญ เ มื่ออายุ 20 ป ขึ้นไป นอกจากนั้นเมื่อมีการใชง านวงจรประสาทบ อยขึ้ นก็ จะทำใหมี การสร างเยื่อมั ยอี ลิ น
(myelination) มาหุมเสนใยประสาทใหหนามากขึ้นดวยทำใหเซลลประสาทสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วขึ้นถึง 40-100 เทา การ
สื่อสารระหวางเซลล ประสาทมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น จนเกิ ดเปนเครือขายวงจรประสาทที่ ท ำให เราคิ ดซั บ ซอนมากยิ่ง ขึ้ น
(นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่1 สมอง Prefrontal cortex (PFC) อยูทางหนาสุดของ Frontal lobe
(ที่มา: http://www.wgsi.org/blog/under-construction-%E2%80%93-adolescent-brain)

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลประสาทกับอายุในชวง 1-6 ป
(ที่มา: http://pediatrics.aappublications.org/content/139/Supplement_1/S12)
การคิ ดเชิง บริหารมีการพัฒนาตลอดชีวิตไมมี การหยุด ดั งที่ทราบกันแลวคื อเริ่ มพัฒนาในช วงวัย กอนเรียนและจะ
พัฒนาดีชึ้นจนถึงวัยรุน และวัยกอนเรียนนี้เปนชวงที่มีการพัฒนาอยางมากดังแสดงในภาพที่ 3 ทักษะดานความจําขณะทำงาน
จะพัฒนาเร็วที่สุดคือจะเริ่มพัฒนาตั้งแตชวงปลายขวบปแรกและจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กโตขึ้น สวนทักษะดานการยับยั้ง
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พฤติกรรม การควบคุมอารมณ จะพัฒนาชากวาคือจะพัฒนาในชวงวัย 4-9 ปเด็กจะเริ่มคิดยืดหยุนและปรับเปลี่ยนความคิดไดดี
ขึ้นและยังพัฒนาตอไปอีกเรื่อยๆจนถึงวัยรุน ทักษะการคิดเชิงบริหารจะพัฒนาเต็มที่เมื่อเขาสูวัยผูใหญจากนั้นเมื่อเขาสูวัยชรา
การคิดเชิงบริหารก็จะเริ่มเสื่อมลงตามวัย (Best et al., 2010) พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธโดยตรงกับ
พัฒนาการของสมองสวนหนา (Prefrontal Cortex) ซึ่งใชเวลายาวนานกวาสมองสวนอื่นๆ (Diamond, 2013)

ภาพที่ 3 พัฒนาการดานทักษะการคิดเชิงบริหาร แตละชวงวัย
(ที่มา: http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/646/brain-developmentand-executive-functioning.pdf)
การคิดเชิงบริหารมีองคประกอบ 9 ดาน จัดเปน 3 กลุมทักษะ ดังแสดงในภาพที่ 4 (สุภาวดี หาญเมธี, 2558)

ภาพที่ 4 องคประกอบ 9 ดานของการคิดเชิงบริหาร
(ที่มา: http://www.rlg.co.th/news-activities-detail.php?news_id=34)
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1. กลุมทักษะพื้นฐาน
1.1 ความจําที่นํามาใชงาน (Working Memory) คือทักษะความสามารถในการบันทึก เก็บ ประมวล และดึงขอมูล
ที่ไดมาจากประสบการณเดิมในชีวิต และเก็บไวในคลังสมองของเรา ออกมาใชตามสถานการณที่ตองการยิ่งมากประสบการณ
ความจำที่นำมาใชงานก็ยิ่งมากขึ้นดวย
1.2 การยับยั้ งชั่งใจ คิด ไตรตรอง (Inhibitory Control) คื อทักษะความสามารถที่ใชในการควบคุมกลั่ นกรอง
ความคิ ด และแรงอยากต างๆ ทํ าให ส ามารถยั บ ยั้ ง สิ่ ง ยั่ วยุ ความเคยชิ น โดยหยุ ดคิ ด ก อน ทํ าให เ ลื อกได จดจ อ จั ด ลํ าดั บ
ความสําคัญและกํากับการกระทํา จนทํางานตางๆ ที่ควรทําไดสําเร็จ
1.3 การยืดหยุนความคิด (Shifting /Cognitive Flexibility) คื อทักษะความสามารถในการปรั บตัวใหเ ขากั บ
สภาพแวดล อม เวลา ลํ าดั บความสําคัญ หรื อเปาหมายที่ เปลี่ย นไป ปรับ ประยุ กต กติ กาที่ แตกต างนําไปใชใ นสถานการณ ที่
แตกตางกันได เปนทักษะที่ชวยใหเรียนรูการไมยึดติดตายตัว มองเห็นจุดผิดแลวแกไข
2. กลุมทักษะกํากับตนเอง
2.1 การจดจอใสใจ (Focus / Attention) คือทักษะความสามารถในการมุงความสนใจอยูกับสิ่งที่ทําอยางตอเนื่อง
ในชวงเวลาหนึ่งๆ โดยไมวอกแวกไปตามปจจัย ไมวาภายนอกหรือภายใน ที่เขามารบกวน เพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่ตองการและทํา
ใหสําเร็จดวยความจดจอและใสใจ
2.2 การควบคุ มอารมณ (Emotional Control) คือทักษะความสามารถในการจัด การกับ อารมณข องตนเอง
ตระหนักรูวาตนเองกําลังอยูในภาวะอารมณและความรูสึกอยางไร สามารถปรับสภาพอารมณใหเหมาะสมกับสถานการณ และ
แสดงออกแบบที่ไมรบกวนผูอื่น
2.3 การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring) คือทักษะในการตรวจสอบความรูสึก ความคิด หรือการกระทํา
ของตนเองทั้งในขณะทํางาน หรือหลังจากทํางานเสร็จแลว เพื่อใหมั่นใจวาจะนําไปสูผลดีตอเปาหมายที่วางไว หากเกิดความ
บกพรองผิดพลาดก็จะนําไปสูการแกไขไดทันการณ และเปนการทําใหรูจักตนเองทั้งในดานความตองการ จุดแข็งและจุดออน
ไดชัเจนขึ้น และรวมถึงการตรวจสอบความคิด ความรูสึกหรือตัวตนของตนเอง กํากับติดตามปฏิกิริ ยาของตนเองและดูผลจาก
พฤติกรรมของตนเองที่กระทบตอผูอื่น
3. กลุมทักษะปฏิบัติ
3.1 การริเริ่มและลงมือทํา (Initiating ) คือทักษะความสามารถในการคิดคนไตรตรองแลวตัดสินใจวาจะตองทําสิ่ง
นั้น และนําสิ่งที่คิดมาสูการลงมือปฏิบัติใหเกิดผล ความกลาริเริ่มนั้นจําเปนตองมีความกลาหาญ กลาตัดสินใจ กลาลองผิดถูก
ซึ่งทักษะนี้เปนพื้นฐานของความคิดริเริ่มสรางสรรค และจะนําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้น
3.2 การวางแผนและการจัดระบบดําเนินการ (Planning and Organizing) คือกระบวนการในการปฏิบัติที่เริ่ ม
ตั้งแต การวางแผนที่จะตองนําสวนประกอบสําคัญตางๆ มาเชื่อมตอกัน เห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน เปนการนําความคาดหวัง
ที่จะเกิ ดในอนาคตมาทําให เป นรู ปธรรม วางเปาหมายแล วกํ าหนดขั้นตอนไวล วงหน า และจิ นตนาในสถานการณ ตางๆ ไว
ลวงหนา แลวจัดทําเปนแนวทางเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายตอไป จากนั้นเขาสูกระบวนการดําเนินการ จัดจนสําเร็จ
ลุลวง เปนระบบ ขั้นตอนดําเนินการตามแผนที่วางไว ตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงปลายทางอยางมีประสิทธิภาพและยืดหยุนเพื่อให
งานสําเร็จดวย
3.3 การมุงเปาหมาย (Goal-Directed Persistence) คือความสามารถในการวางแผนเพื่อบรรลุเปาหมาย และจํา
ขอมูลตลอดเวลาที่ทํางานตามแผนนั้น จนกวาจะสําเร็จซึ่งรวมถึงการใสใจเรื่องเวลา กับความสมารถในการสรางแรงจูงใจให
ตนเอง และติดตามความกาวหนาของเปาหมายอยางตอเนื่อง
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สัญญานบงชี้วาเด็กมีปญหาความบกพรองพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร
1. ปญหาดานความจําที่นํามาใชงาน เมื่อสงใหทํางานสองอยาง เด็กจะสามารถจําเพียงคําสั่งแรกหรือคําสั่งสุดทาย
ลืมวาทําอะไรขณะทําสิ่งนั้นอยู
2. ป ญหาดานการยั บยั้ ง ไมรู วาพฤติ กรรมของตนเองมีผ ลกระทบหรื อรบกวนผู อื่น อยู ไม นิ่ง กระสั บ กระส าย
วอกแวกงายขณะทํากิจกรรมหุนหันพลันแลน
3. ปญ หาดานการเปลี่ ย นแปลงความคิ ด ยึ ดหยุ น มี ป ญ หาในการปรั บ ตั วเข ากั บ สิ่ งใหม อารมณ เ สีย เมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงแผนหรือเปลี่ยนกิจวัตรประจําวัน
4. ปญหาดานการควบคุมอารมณ ระเบิดอารมณโ กรธอยางรุนแรง โกรธฉุนเฉียวดวยเหตุผลเพียงเล็กนอย เมื่อ
ผิดหวังจะเสียใจเปนเวลานานกวาเด็กคนอื่น
5. ปญหาดานการวางแผนจัดการ ตองบอกใหเริ่มลงมือทํางาน เมื่อวาเด็กจะเต็มใจทํา ไมสามารถทํางานใหสําเร็จ
ไดได แมวาจะไดรับการแนะแนวทาง
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน
1. การสรางสั มพั นธ ภาพที่ ดีกับเด็ก พื้ นฐานความสัม พันธที่ ดีเ ริ่ม จากบุ คคลใกลชิ ด เช น พอแม หรื อผู เลี้ ยงดู
รวมทั้งครูและบุคคลในสังคม เด็กจะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการควบคุมตนเองไดดี โดยมีพอแมเปนตนแบบ พอแม
ควรมีสวนรวมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เด็กทํา รวมถึงสรางความมั่นใจใหแกเด็ก ชวยเหลือเด็กใหคอยๆพีง่ พาตนเองได
2. สงเสริมกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม ซี่งเด็กตองไดรับโอกาสที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒ นาโดย
หลักการสําคัญอยูทกี่ ิจกรรมเหลานั้น ตองไมเพิ่มความเครียดใหกับเด็กมากจนเกินไป ควรสงเสริมกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ทางกาย และสงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และกิจกรรมนั้นๆควรมีการเพิ่มความทาทายขึ้นที่ละนอยตามลําดับ
3. สิ่งแวดลอม เด็กจะพัฒนาทักษะตางๆไดดี ควรมีพื้ นที่ที่สามารถทํากิจกรรมแลวเกิดความคิดสรางสรรค การ
สํารวจ การออกกําลังกาย ในที่เหมาะสมและปลอดภัย
4. บทสรุป
เด็กวัยกอนเรียนเปนชวงเวลาที่สําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร เนื่องจากในชวงนี้สมองของเด็กมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีความยืดหยุนสูงในการพัฒนา ซึ่งในชวงนี้เรียกไดวาเปนหนาตางแหงโอกาสของเด็กในดาน
พัฒนาการทุกดาน ดังนั้นหากใหการเลี้ยงดู ฝกฝนใหประสบการณในการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการดานนี้อยางเหมาะสม
จะช วยให ลดปญ หาพัฒ นาการลาชา หากพบวาเด็ กมี ปญ หาความบกพรองของทักษะการคิ ดเชิ งบริห าร หาแนวทางแกไ ข
ตลอดจนลดปญหาสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตในระยะยาวได
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การปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยรุน ตั้งครรภ
The prevention of mental health problem in adolescent pregnancy
จันทิมา ชินสรอย* และอุษา เชื้อหอม
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*
chanthima564@hotmail.com
บทคัดยอ
วัยรุนตั้งครรภที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนปญหาสําคัญของโลก วัยรุนมีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย อารมณ และจิตสังคม
อยางรวดเร็วโดยธรรมชาติ วัยรุนสวนหนึ่งมีการปรับตัวไมเหมาะสม มีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยกอนวัยอันควรและมีการตั้งครรภ
โดยไมตั้งใจ การตั้งครรภโดยไมพรอมสงผลเสียตอทั้งตัววัยรุน ครอบครัว และสังคม วัยรุนสวนหนึ่งยุติการตั้งครรภซึ่งนําไปสู
ความเจ็บปวยรุนแรงหรื อการเสียชีวิต วัย รุนตั้ง ครรภต องเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงหลายอยางด านรางกายและจิ ตสังคม
ซึ่งนํ าไปสูป ญหาสุขภาพจิต เชนความเครีย ด และภาวะซึ มเศรา ป ญหาสุข ภาพจิต เหล านี้ อาจรุนแรงขึ้นถ าปราศจากการ
ชวยเหลืออยางเพียงพอและทันเวลา ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพควรคํานึงถึงปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภเพื่อใหการ
ชวยเหลืออยางเพียงพอในเวลาที่สมควร ซึ่งจะชวยสงเสริมสุขภาพจิตของมารดาวัยรุน เพื่อใหทั้งมารดาและทารกมีสุขภาพดี
คําสําคัญ: วัยรุนตั้งครรภ ปญหาสุขภาพจิต การปองกัน
Abstract
The increasing number of adolescent pregnancy has been accepted as major problem of the world.
Adolescents have rapidly physical, emotional, and psychosocial development in natural. Some of them
encounter with unhealthy adaptation, early unsafe sexual activity, and end up by unplanned pregnancies.
The disadvantage of unwanted pregnancies effects to themselves, families, and society. Some of them
had termination of pregnancy which resulted in life-threatening or death. Adolescent pregnant women
always deal with several physical and psychosocial changes which lead to mental health problems such
as stress and depression. These mental health problems might turn to severe mental illness if they do
not receive adequate and timely support. Therefore, health care providers should concern about their
mental health problems in order to help them. Timely and adequate supports to teenage mothers
enhance their mental health, so that both of mothers and babies are healthy.
Keywords: adolescent pregnancy, mental health problem, prevention
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บทนํา
วัยรุนตั้งครรภที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนปญหาสําคัญของโลก จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวา รอยละ 11
ของอัตราการคลอดในระบบบริการสาธารณสุขทั้งหมดเปนมารดาที่อยูในชวงวัยรุนที่ มีอายุประมาณ 15-19 ป โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีรายไดต่ําถึงระดับปานกลาง (World Health Organization [WHO], 2013) สําหรับสถานการณการคลอดของ
วัยรุนในประเทศไทยในรอบ 10 ปยอนหลัง พบวา อัตราการคลอดของหญิงวัยรุนอายุ 15-19 ปมีแนวโนมสูงขึ้นจาก 31.1 ตอ
ประชากรหนึ่งพันคนในป พ.ศ. 2543 มาเปน 53.4 ในป พ.ศ. 2555 ถาคิดเปนจํานวนคนจะมีมารดาวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป
ถึงปละกวา 120,000 คน ในจํานวนนี้กวา 3,000 คนเปนมารดาที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งเปนวัยที่ยังไมพรอมในการเปนมารดา
นอกจากนี้แลวในแตละปจะมีมารดาอายุ 15-19 ปกวารอยละ 10 หรือคิดเปนจํานวนมากกวา 10,000 คนที่เปนการคลอดซ้ํา
หรือเปนการคลอดครั้งที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งแสดงใหเห็นวามารดาวัยรุนบางสวนอาจจะไมไดรับ การดูแลที่ดีพอทําใหเกิดปญหาการ
ตั้งครรภซ้ําขึ้น จากสถิติพบวา การคลอดในวัยรุนไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และสวนใหญมักไมไดรับการฝากครรภ หรือมาฝาก
ครรภชา และไมไดดูแลสุขภาพอยางเหมาะสมระหวางการตั้งครรภจึงทําใหมีผลกระทบตอมารดาและทารก
อัตราการตั้งครรภของวัยรุนที่เพิ่มขึ้นมาจากพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ และฮอรโมนตามชวงวัย และการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมอยางรวดเร็ว โดยในชวงวัยรุนถือเปนชวงวัยที่มีความเปราะบาง (vulnerability) เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ตองการความเปน
อิสระ อยากรู อยากลอง ต องการเป นที่ย อมรับ ในสั งคม มี การแสดงออกทางอารมณอยางรุนแรง มี การเปลี่ย นแปลงดาน
รางกายที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหวัยรุนวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีพฤติกรรมและอารมณแปรปรวน ออนไหว
งาย หงุด หงิด มีความรูสึกยึ ดตัวเองเปนหลักและยังมีค วามคิ ดเปนรู ปธรรมเปนส วนใหญ ควบคุมอารมณตนเองไม คอยได
(พิชญานนท งามเฉลียว และวดี อัมรักเลิศ, 2556; วิโรจน อารียกุล, 2555; Eccles, 1999) จากการเปลี่ยนแปลงตาม
พัฒนาการดังกลาวทําใหวัยรุนตองปรับตัวและตองมีการเผชิญปญหาอยูตลอดเวลา ซึ่งนับวาเปนชวงวิกฤตหนึ่งของชีวิต หาก
วัยรุนไมสามารถแกไขภาวะวิกฤตในชีวิตใหผานลุลวงไปดีพอก็อาจสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตาง ๆ ตามมา เชน มีความ
ขัดแยงในบทบาทหรืออัตลักษณของตนเอง มีความขัดแยงกับครอบครัว หรืออาจมีพฤติกรรมเสี่ยงได เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่
เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เปนตน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางดานฮอรโมนเพศรวมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันที่เปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับการเสพสื่อที่มีเนื้อหายั่วยุ ทํา
ใหปจจุบันวัยรุนมีเพศสัมพันธกันอยางอิสระมากขึ้น แตวัยรุนสวนใหญมักขาดความรู ความเขาใจในการปองกันการตั้งครรภ
และสงผลใหอัตราการตั้งครรภในวัยรุนสูงเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุนตั้งครรภ
หญิงตั้งครรภวัยรุนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม การตั้งครรภในวัยรุนเปน
ภาวะวิกฤตที่สงผลใหพัฒนาการตามวัยเปนไปอยางไมสมบูรณ การตั้งครรภในวัยรุนสงผลกระทบทางดานสุขภาพเนื่องจาก
วัยรุนกํ าลังอยูในระยะที่ มีการเจริญเติบโตและพั ฒนาการทั้ง ดานสรี ร วิทยาและกายวิ ภาค ซึ่งการตั้งครรภทําใหพัฒ นาการ
ทางดานรางกายทีก่ ําลังเจริญเติบโตของหญิงตั้งครรภวัยรุนหยุดชะงัก ตลอดจนอาจเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก ภาวะแทงบุตร
ทารกตายในครรภ โลหิตจาง สวนผลกระทบทางดานจิตใจมาจากวุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณ เมื่อมีการตั้งครรภเกิดขึ้น
จึงเกิดความออนไหวทางอารมณ ไมสามารถคิดหรือตัดสินใจอยางเหมาะสมได วัยรุนยังตองการพึ่งพาความคิดเห็นของผูใหญ
และยังไมพรอมที่จะรับผิดชอบในการดํารงชีพดวยตนเองและเลี้ยงดูบุตรที่จะเกิดมา วัยรุนตั้งครรภจึงเต็มไปดวยความรูสึกกลัว
วิตกกังวล และคับของใจ ไมสามารถยอมรับการตั้งครรภ ตองเผชิญกับความขัดแยงในบทบาทหนาที่ของตนคือยังอยูในวัยที่มี
หนาที่ศึกษาเลาเรียนกลับตองมารับหนาที่เปนมารดา จึงเกิดความสับสนและมีปญหาสุขภาพจิต
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ผลกระทบของการตั้งครรภในวัยรุน
การตั้งครรภวัยรุนสวนใหญเปนการตั้ งครรภที่ไมพรอมซึ่งสงผลกระทบ 3 ด าน ไดแก ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ
ผลกระทบดานเศรษฐสังคม และผลกระทบดาน ดังนี้ (Rosen, 2010: 4)
1. ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ การตั้งครรภในวัยรุนสวนหนึ่งมักเปนการตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจหรือวางแผนมากอน
ความไมพรอมที่จะมีบุตรทําใหวัยรุนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ กลุมที่ไมสามารถเขาถึงบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยไดก็จะ
ไปทําแทงแบบไมปลอดภัยหรือใชวิธยี ุติการตั้งครรภดวยตนเองโดยปราศจากความรูทางการแพทย สงผลใหมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะแทรกซอนจากการยุติการตั้งครรภ สวนวัยรุนที่เลือกตั้งครรภตอไปก็จะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงทางดานภาวะสุขภาพ
สูงกวาเมื่อเทียบกับผูใหญที่ตงั้ ครรภเนื่องจากการเจริญเติบโตดานรางกายยังไมเต็มที่ การตั้งครรภในชวงวัยรุนจึงเพิ่มความ
เสี่ยงตอภาวะแทรกซอนตางๆ ทั้งในชวงกอนคลอด และหลังคลอด เชน ภาวะซีดในระยะตั้งครรภ ภาวะทุพโภชนาการ การติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภาวะแทรกซอนจากการยุติการตั้งครรภแบบไมปลอดภัย ภาวะตกเลือด
หลังคลอด โดยเฉพาะในวัยรุนตั้งครรภที่คลอดเมื่ออายุนอยกวา 16 ปเพิ่มภาวะเสี่ยงสูงกวาเมื่อคลอดขณะอายุ 20 ปถึงเกือบ
4 เทา แตพบวา การคลอดของวัยรุนตั้งครรภอายุ 18-19 ปมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพเทากับการคลอดในวัย 20 ป
นอกจากนี้การตั้งครรภในวัยรุนยังมีผลกระทบตอสุขภาพของทารกในครรภ โดยมารดาวัยรุนที่อายุยิ่งนอยยิ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการที่ทารกเสียชีวิตแรกเกิดเพิ่มขึ้น มารดาอายุ 10-15 ปมีความเสี่ยงตอการที่ทารกแรกเกิดเสียชีวิตสูงกวาปกติ
ถึง 55 % มารดาอายุ 16-17 ปมีความเสี่ยงสูงกวาปกติ 19 % และมารดาอายุ 18-19 ปมีความเสี่ยง 6 % (Rosen, 2010: 4;
กิตติพงศ แซเจ็ง, บุญฤทธิ์ สุขรัตน, เอกชัย โควาวิสารัช, ประกายดาว พรหมประพัฒน. และจันทกานต กาญจนเวทางค ,
2558) การตั้งครรภวัยรุนจึงสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของมารดาและสุขภาพของทารก
2. ผลกระทบดานสังคม วัยรุนตั้งครรภไมมีความพรอมและไมมีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินปญหาในการดําเนิน
ชีวิตได เชน การเลี้ยงบุตรหรือการดําเนินชีวิตครอบครัว หญิงตั้งครรภวัยรุนจํานวนมากตองหยุดหรือเลิกเรียนกลางคัน ซึ่งการ
ตัดสินใจเชนนี้เกิดจากสาเหตุหลายอยาง เชน การถูกกดดันจากสถานศึกษา ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน สังคมมองวากระทํา
ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ผูปกครองหามไปเรียนจากความรูสึกอับอายของบุคคลในครอบครัว ถึงแมวาในปจจุบันมีกฎหมาย
ใหนักเรียนตั้งครรภศึกษาตอไปตามปกติไดก็ตาม วัยรุนตั้งครรภยังมีปญหาดานสังคมจากการใชสารเสพติด การถูกกระทํ า
รุนแรงจากคูหรือเพื่อนที่คบกัน มีพฤติกรรมขาดเรียน มีพฤติกรรมดานเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม บางคนมีปญหาจากการที่ไมมี
บิดามารดาเลี้ยงดู (ทรงยศ พิลาสันต, 2557) จะเห็นไดวา วัยรุนตั้งครรภเปนกลุมที่มีปญหาในชีวิต การตั้งครรภจึงเปนการ
เพิ่มปญหาซ้ําซอนดานสังคม
3. ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม จากการตั้งครรภในวัยที่ไมเหมาะสมทําใหการเสียโอกาสในการศึกษา ไมได
ศึกษาหรือไดรับศึกษานอยสงผลถึงสภาพเศรษฐฐานะทางสังคมดอย จํากัดโอกาสในการทํางานและประกอบอาชีพในอนาคต
ของวัยรุ นตั้ง ครรภ ในกรณีที่ฝ ายชายยั งเปนวั ยรุน เช นเดี ยวกั นก็มั กประสบปญ หาดานเศรษฐกิ จและสั งคมเช นกัน คือ ไม
สามารถทํางานที่มีรายไดสูงจากขอจํากัดดานการศึกษา ไมสามารถใหการเลี้ยงดูที่เหมาะสมแกบุตร เกิดปญหาเศรษฐกิจใน
ครอบครัว เกิ ดความเครียด ซึ่งอาจนําไปสูการใชความรุนแรงในครอบครัวและการหยารางหรื อเลิกร างกันในบั้นปลาย ซึ่ ง
นําไปสูป ญหาตอ บุต รคือบุต รที่เ จริญ เติ บโตในครอบครัวที่ แตกแยก ขาดความอบอุน อาจเปนพลเมืองที่มี สภาพจิ ตใจและ
อารมณแปรปรวน สรางปญหาสังคม และการที่ครอบครัวหยารางกันทําใหสังคมตองเขารับภาระเลี้ยงดูบุตรกําพรา เชน การ
อุปการะดานการศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการสังคม (ทรงยศ พิลาสันต, 2557)
ภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ
ภาวะสุขภาพจิต (Mental health) เปนสภาวะของความผาสุกของบุคคลที่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการ
เผชิ ญ กั บ ความเครี ย ดปกติ ใ นชี วิต สามารถทํ างานได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทํ า ประโยชน แ ก ชุ ม ชน (World Health
Organization [WHO], 2014) นอกจากนีภ้ าวะสุขภาพจิตที่ดียังสงผลทําใหบุคคลมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล มี
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ทักษะการติ ด ต อสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี วุฒิภ าวะทางอารมณ มี ความยื ดหยุ นในตนเอง และมีคุ ณค าในตนเอง ภาวะ
สุขภาพจิตประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติของบุคคล ไดแก รางกาย ความคิด อารมณ สังคม และจิต
วิญญาณ (Halter, 2014) วัยรุนที่ตองเผชิญกับการตั้งครรภซึ่งเปนสถานการณที่ไมคาดหมายหรือวางแผนไว หากมีสุขภาพจิต
ดีก็จะพยายามปรับตัวใหผานพนกับสถานการณนี้ไปใหได และสามารถจัดการกับปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได สวน
วัยรุนที่ มีภาวะสุขภาพจิตไม ดีอาจไมสามารถจัด การกับ การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นไดก็จะสงผลกระทบตอรางกาย ความคิ ด
อารมณ สังคม และจิตวิญญาณและทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงยิ่งขึ้น หรือในทางตรงขามวัยรุนตั้งครรภที่มีสุขภาพจิต
ดีแตไมสามารถเผชิญปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมไดอยางเหมาะสม ก็อาจกลายเปนวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงได
การตั้งครรภในชวงวัยรุนถือเปนภาวะที่สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของวัยรุนโดยตรง เนื่องจากวัยรุนเปนชวง
วัยที่พัฒนาการทางดานจิตใจยังไมสมบูรณเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึกคอนขางมาก เมื่อวัยรุนตั้งครรภ
จึงสงผลตอภาวะจิตใจและอารมณโดยตรง เนื่องจากวัยนี้ยังตองพึ่งพาผูใหญ ไมพรอมที่จะรับผิดชอบตอตนเองและทารกใน
ครรภ เมื่อมีการตั้งครรภเกิดขึ้นจะมีความกลัวทั้งสถานการณที่จะเกิดกับตนเองและทารกในครรภ บางครั้งอาจเกิดความคับ
ของใจ ไมยอมรับการตั้งครรภที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้นการตั้งครรภวัยรุนสวนใหญเปนการตั้ง ครรภที่ไมไดวางแผนหรือเปนการ
ตั้งครรภนอกสมรสทําใหไมมีความพรอมในการมีบุตร นอกจากนี้วัยรุนตั้งครรภสวนใหญยังตองเผชิญกับความขัดแยงหรือความ
สับสนจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทอยางฉับพลันจากเด็กหญิงมาเปนมารดาที่ตองรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรในขณะที่วุฒิ
ภาวะของตนเองยัง ไมพ รอม ไม ได เตรี ยมตัวสํ าหรับ การใชชี วิต ครอบครั ว หรื อภาระที่ ตองรับ ผิด ชอบดูแ ลบุต ร จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหวัยรุนตั้งครรภตองปรับตั วอยูต ลอดเวลาและอาจส งผลกระทบตอภาวะสุขภาพจิตโดยตรง โดย
กอใหเกิดความเครียด ซึมเศร า หรือปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ จากการศึกษาพบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภอายุ 15-19 ป ที่มารั บ
บริการฝากครรภที่หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลศิริราชมีอารมณเศราหดหูในระหวางตั้งครรภถึงรอยละ 67.10 มีความรูสึกผิด
หรือรูสึกไมมีคารอยละ 56.20 คิดอยากตายหรือวางแผนฆาตัวตายรอยละ 15.10 (ศรุตยา รองเลื่อน, ภัทรวลัย ตลึงจิตร และ
สมประสงค ศิริบริรักษ, 2555) นอกจากนี้วัยรุนตั้งครรภยังมีแนวโนมเกิดภาวะซึมเศราสูงกวาวัยรุนปกติ โดยพบวาวัยรุน
ตั้งครรภมีภาวะซึมเศราสูงถึงรอยละ 25 (Hodgkinson, Colantuoni, Roberts, Berg-Cross & Belcher, 2010) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมดัง กลาวแสดงใหเ ห็ นว า วั ยรุ นตั้ง ครรภ เป นกลุ มที่ มี ความเสี่ย งและมีแ นวโนม ที่ จะเกิด ปญ หาทางด าน
สุขภาพจิตไดสูงกวามารดากลุมอื่น อยางไรก็ตามปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภยังพบคอนขาง
นอย ซึ่ ง บุค ลากรสุข ภาพจะสามารถให การดู แลสุ ข ภาพของวั ย รุ นตั้ ง ครรภไ ด จําเปนต องเข าใจป ญ หาของวั ย รุนตั้ ง ครรภ
โดยเฉพาะภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ
อาการและอาการแสดงของวัยรุนตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพจิต
วัยรุ นเปนชวงวั ยที่ พัฒ นาการทางดานอารมณ และบุ คลิ กภาพกํ าลั งปรับ ให สมบูร ณ มีค วามอ อนไหวด านอารมณ
ความรูสึกคอนขางมาก เมื่อตั้งครรภจึงสงผลตอภาวะสุขภาพจิต ซึ่งการแสดงออกของวัยรุนที่มีปญหาดานสุขภาพจิต เปนดังนี้
(ดวงใจ วัฒนสินธุ, 2559)
1. การแสดงออกทางอารมณ (emotion) มักจะมีความรูสึกหงุดหงิดงาย กระวนกระวาย เศรา ไมมีแรงจูงใจ ความ
พึงพอใจในตนเองลดลง ความสนใจในสิ่งตางๆ รอบตัวลดลง รูสึกไมกระตือรือรนในชีวิต ไมอยากคิดหรืออยากทําอะไร รูสึก
เบื่อหนาย
2. การแสดงออกทางดานความคิด (cognition) มีความคิดในแงลบ มีการประเมินตนเองต่ํา เชน คิดวาตนเอง
ลมเหลว ทําอะไรไมสําเร็จ ไมมีความสามารถ มองโลกในแงราย รูสึกสิ้นหวัง วิพากษวิจารณตนเอง รูสึกตนเองไมมีคุณคา มี
ความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตในทางลบ ขาดความมั่นใจในตนเอง มีความยากลําบากในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ความจําและ
สมาธิลดลง มีความตองการพึ่งพาผูอื่นสูง มีการรับรูภาพลักษณของตนเองทางลบ บางครั้งมีความคิดอยากตาย หรืออยากฆา
ตัวตาย
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3. การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม (behavioral changes) ไมสนใจในภาพลักษณของตนเอง การดูแลตนเองลดลง
ไมใสใจ กิจวัตรประจําวัน แยกตัวออกจากเพื่อนหรือสังคม ไมสนใจ มีพฤติกรรมในการทํารายตนเอง หรือบางครั้งเก็บตัวอยูคน
เดียวในหองตลอดเวลา
4. การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย (physical changes) มีความอยากรับประทานอาหารลดลง ทําใหน้ําหนักลดลง
หรืออาจรับประทานอาหารมากขึ้นจนทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น การพูดหรือเคลื่อนไหวเชื่องชา มีแบบแผนการนอนที่ผิดปกติไป
สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีปจจัยที่หลากหลายมาเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ ดังนี้
(ศรุตยา รองเลื่อน, ภัทรวลัย ตลึงจิตร, สมประสงค ศิริบริรักษ, 2555)
1. ปจ จัยภายในตนเอง ซึ่ งเปนปจจั ยที่ อยู ภายในตั วของวัย รุน ได แก การเปลี่ยนแปลงทางด านรางกาย จิ ตใจ
อารมณและสังคมอยางรวดเร็วจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ รังไขเริ่มทํางานและมีประจําเดือน นับเปนจุดเริ่มตนของภาวะทางเพศ
ในดานอารมณมักมีอารมณรุนแรงและเปลี่ ยนแปลงง าย ตองการเปนอิส ระและพึ่ง ตนเอง ต องการตัด สิน ใจดวยตนเองและ
ตองการการยอมรับ จากเพื่อนกลุม เดีย วกันและในผูใ หญ ดานสติปญ ญา วัยรุนจะมี ความสามารถคิดอยางมี เหตุ ผลมากขึ้ น
เรียนรูจากประสบการณ โดยการลองผิดลองถูกขาดการไตรตรอง เมื่อวัยรุนตั้งครรภจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทํ าใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณอยางมาก จึงเกิดภาวะวิกฤตตามวุฒิภาวะ ซึ่งภาวะดังกลาวนี้วัยรุนตั้งครรภ
จะรูสึกขัดแย งระหวางความตองการการเปนอิส ระกับความต องการการพึ่งพาผูอื่น ความขัดแยง ระหวางบทบาทความเป น
วัยรุนกับการเปนมารดา หากมีความฉลาดทางอารมณที่ดีพอ ความแข็งแกรงในชีวิต พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่เปนไปใน
ทางบวกก็จะสามารถผานภาวะวิกฤตนี้ไปได
2. ปจจัยภายนอก ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมภายนอกตัวของวัยรุนที่เขามามีผลตอภาวะสุขภาพจิตของบุคคล โดยทั่วไป
แลวหญิงตั้งครรภวัยรุนมักจะถูกทอดทิ้งจากสังคม กลุมเพื่อน เนือ่ งจากการตั้งครรภเปนเสมือนความรับผิดชอบของผูใหญ ซึ่ง
กลุมเพื่อนวัยเดียวกันอาจจะไมเขาใจ ประกอบกับการไมไดการยอมรับจากครอบครัว บิดามารดาทั้งของตนเองและคูครอง ทํา
ใหวัยรุนตั้งครรภรูสึกถูกทอดทิ้งและไมเปนที่ยอมรับจากสังคม วัยรุนตั้งครรภมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากกลุม
เพื่อน เนื่องจากเปนวัยที่ให ความสําคัญกั บเพื่อนฝูงมาก ถึงแมเกิดการตั้งครรภก็ยั งตองการได รับความรักจากเพื่อนตนเอง
ความตองการเปนอิสระจากบิดามารดา ทั้งทางดานความคิดและความเปนตัวของตัวเอง ความตองการที่จะระบายความรูสึก
นึกคิดของตนเองใหผูอื่นทราบ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับการตั้งครรภครั้งนี้ และความตองการการยอมรับจากคน
รอบขางในการตั้งครรภ หากวัยรุนตั้งครรภมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี และมีการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอก็จะสามารถ
ดําเนินการตั้งครรภไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ
ผลกระทบของวัยรุนตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพจิต
ปญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ ยอมสงผลตอตัวของวัยรุนตั้งครรภและทารกไปไดพรอมกัน เนื่ องจาก
การตั้งครรภนับเปนภาวะวิกฤต กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทวัยรุนสูมารดา ตองเผชิญการเปลี่ย นแปลงทั้งทางรางกาย
และจิต ใจขณะตั้งครรภ หากวั ยรุนตั้ งครรภ ประเมินสถานการณนั้นวาเป นภาวะคุกคามก็จะเกิดป ญหาสุ ขภาพจิตได โดยมี
ผลกระทบตอสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภและสุขภาพของทารกในครรภ ดังนี้ (กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และชุติมา ปญญาพินิจนุกูร ,
2559)
1. ผลกระทบตอสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภ
1.1 ระบบประสาทซิมพาเธติคถูกกระตุน ซึ่งเกิดจากการที่จิตใจรับรูวาเกิดสภาวะเครียดทางกายหรือทางจิตก็ตาม
ระบบประสาทซิมพาเธติคจะกระตุนใหไฮโปทาลามัสหลั่งนอรอีพิเนฟฟริน (nor-epinephrine) ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น หลอด
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เลือดตึงตัว มีผลทําใหเลือดไปเลี้ยงมดลูกลดลง ทารกในครรภไดรับออกซิเจนนอยลง ซึ่งวงจรความเครียดนี้มีโอกาสที่จะสงผล
ใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
1.2 ลมหายใจสั้ น กว าปกติ ซึ่ ง เป นผลมาจากความตึ ง เครี ย ดด านจิ ต ใจ ทํ าให เ ซลล เ นื้ อเยื่ อทั่ วร างกายได รั บ
ออกซิเจนนอยลง
1.3 มีผลตอระบบภูมิคุมกันทํางาลดลง อาจเจ็บปวยหรือติดเชื้อไดงาย
1.4 อารมณเปลี่ยนแปลงงาย
1.5 พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสม ความเครียดสงผลทําใหหลับยาก
1.6 การรับประทานอาหารลดลง ระบบการยอย การขับถายทํางานลดลง ขาดสารอาหารได น้ําหนักตัวเพิ่มนอย
กวาเกณฑ
2. ผลกระทบตอสุขภาพของทารกในครรภ
2.1 อัตราการเตนของหัวใจทารกเร็วกวาปกติ
2.2 มีโอกาสคลอดกอนกําหนด
2.3 ทารกเจริญเติบโตชาและทารกแรกคลอดน้ําหนักนอย เปนผลมาจากการไหลเวียนเลือดที่ไปยังรกไมดี
2.4 เพิ่มความเสี่ยงตอทารกแรกเกิดตายหรือเจ็บปวย
2.5 พัฒนาการของทารกในระยะหลังคลอดไมปกติ
แนวทางการปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนที่ตั้งครรภ
พยาบาลผดุงครรภเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภ หากมีความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ของวัยรุนตั้งครรภก็จะสามารถชวยปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงของวัยรุนตั้งครรภได แนวทางในการปองกันและ
ชวยเหลือในปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนตั้งครรภกระทําไดดังนี้ (ดวงใจ วัฒนสินธุ, 2559; เนตรชนก แกวจันทา, 2555)
1. การพูดคุยกับวัยรุนตั้งครรภและบุคคลที่เปนผูที่ชวยเหลือประคับประคอง (support person) เพื่อสรางความ
ตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับลักษณะสุขภาพจิตที่เบี่ยงเบนหรือเปนปญหาขณะตั้งครรภ เพื่อใหสามารถสังเกต
พฤติกรรมและความคิดของตนเอง และขอความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม ในกรณีที่วัยรุนตั้งครรภไมมีครอบครัวชวยเหลือ
ควรแนะนําแหลงประโยชน ไดแก บานพักฉุกเฉิน ภายใตัการดูแลของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA) หรือบานพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดทุกจังหวัด สังกัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. การเฝาระวังและการคัดกรอง (screening) เพื่อคนพบวัยรุนตั้งครรภกลุมเสี่ยงที่จะมีปญหาสุขภาพจิต เชน
วัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอม มีจิตใจออนไหวงาย มีปญหาครอบครัว ขาดแรงสนับสนุนทางสังคม เปนตน ซึ่งการคัดกรองเบื้องตน
โดยการพูดคุยหรือสัมภาษณเชิงลึกเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพจิต หรือการใชแบบประเมินตางๆ เชน
แบบประเมินความเครียด แบบประเมินภาวะซึมเศรา เปนตน จะชวยใหสามารถเฝาระวังมิใหกลุมเสี่ยงมีปญหาสุขภาพจิตที่
รุนแรงขึ้น โดยใหการติดตอและดูแลเปนระยะอยางตอเนื่อง
3. การใหสุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education) ทั้งในกลุมหญิงตั้งครรภและบุคคลในครอบครัว โดยความรูที่ควร
ใหเพิ่มเติม ไดแก การปฏิบัติตนเมื่อตั้งครรภ การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงปจจัย เสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสุขภาพจิต การจัดการกับปญหา และวิธผี อนคลายความเครียดที่มีประสิทธิภาพ
4. การกระตุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซึ่งบุคคลในครอบครัวที่เปนผูสนับสนุนที่
สําคั ญ ที่ สุ ด คื อมารดาและสามี ข องวั ย รุ นตั้ง ครรภ กิ จกรรมการดู แ ล ได แ ก คอยรั บ ฟ ง ป ญ หา หรื อความรู สึ ก ให กําลั ง ใจ
ประคับประคองดานจิตใจและอารมณ ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมตางๆ
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5. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ หรือปจจัยปกปองที่สําคัญตอภาวะสุขภาพจิตของหญิง
ตั้งครรภวัยรุน เชน การเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ พลังสุขภาพจิต ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนตน
6. การเปดโอกาสหรือจัดกิจกรรมกลุมใหวัยรุนตั้งครรภไ ดพบปะกัน (self-help group) เพื่อพูด คุยแลกเปลี่ย น
ประสบการณ ปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการตั้งครรภ รวมทั้งหาแนวทางในการดูแลตนเองรวมกัน ประสบการณใน
การแกปญหาของวัยรุนตั้งครรภคนหนึ่งอาจจะเปนประโยชนแกคนอื่นซึ่งนําไปปรับใชได ทําใหวัยรุนตั้งครรภรูสึกผอนคลาย
รับรูวาคนอื่นก็มีปญหาเหมือนกัน คนที่เคยผานอุปสรรคปญหาแลวก็อาจจะชวยใหคนที่พบปญหาแบบเดียวกันรูสึกวามีคําตอบ
และมีความรูสึกเปนสุขมากขึ้น
7. การจัดคลินิกใหคําปรึกษาแกหญิงวัยรุนตั้งครรภที่เครียดและตองการความชวยเหลือไดมีโอกาสระบายความรูสึก
หรือปรึกษาปญหาแบบรายบุคคล หรืออาจแนะนําบริการโทรปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 1667
8. การจัดระบบติดตามภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภอยางตอเนื่องจนกระทั่งหลังคลอด มีการบันทึกขอมูลแบบ
ไมระบุชื่อเพื่อการรักษาความลับ ทั้งนี้ผทู ี่จะทําหนาที่ชวยเหลือดานสุขภาพจิตจําเปนตองเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีดวย
บทสรุป
วัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอมมักมีปญหาทางดานสุขภาพจิต ไดแก เครียด วิตกกังวล หรือซึมเศรา ซึ่งสงผลกระทบตอ
สุขภาพของวัยรุน ทารก ผลการตั้งครรภ ผลกระทบตอครอบครัวและสังคม ปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภมีสาเหตุมา
จากปจจัย ที่หลากหลายทั้งปจจั ยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่ งบุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลผดุ งครรภสามารถชวย
ปองกันมิใ หปญหาสุข ภาพจิตของวัยรุนตั้ง ครรภกลายเปนปญหาที่รุนแรงจนนําไปสู การสูญเสี ยได เมื่ อทั้งบุคลากรสุขภาพ
วัยรุนตั้งครรภ และครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดตระหนักถึงความสําคัญของภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ มีความเขาใจ
รวมกัน สามารถประเมินภาวะสุขภาพจิตและความพรอมของวัยรุนตั้งครรภตอการตั้งครรภ ใหการดูแลชวยเหลือตามแนวทาง
ดังกลาว ก็จะสงผลใหวัยรุนตั้งครรภและทารกมีสุขภาพดี
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บทคัดยอ
การคลอดธรรมชาติไมอาจเกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล เนื่องจากฮอรโมนของการคลอดไมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ในสภาพแวดลอมของหองคลอดที่ไมคุนเคยและทามกลางคนแปลกหนา แนวทางในการจัดการและการดูแลผูคลอดควรไดรับ
การทบทวนวาเปนการดูแลแบบองครวมหรือไม ใหโอกาสแมตดั สินใจโดยใหขอมูลอยางเพียงพอ แนวทางการดูแลที่สําคัญ คือ
การจัดใหมีผูดูแลอยางตอเนื่องขณะเจ็บครรภ และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูคลอด ประสบการณในการคลอดธรรมชาติเปน
โอกาสในการเรียนรูที่สําคัญในชีวิตและพัฒนาดานจิตวิญญาณของทั้งผูคลอดและผูดูแล
คําสําคัญ: การคลอดธรรมชาติ จิตวิญญาณ ผดุงครรภ
Abstract
Natural birth cannot exist in the hospital because birth hormones cannot work effectively among
strange environment and persons. Birth care guidelines should be review in order to make sure that they
are holistic care. The crucial birth care consists of continuous birth support and excellent relationship
between mothers and birth care providers. The experience of natural birth generates tacit knowledge
and spiritual growth for both mothers and birth care providers.
Keywords: natural birth, spirituality, midwifery
บทนํา
เมื่อแมยายสถานที่คลอดจากบานมาเปนโรงพยาบาล มิติดานจิตวิญญาณในประสบการณการคลอดสูญหายไป การ
คลอดเปนเหตุการณที่สงผลใหมีมนุษยและสัตวในโลกนี้ แตเดิมแมคลอดที่บานโดยมีผูชวยเหลือเปนญาติหรือหญิงซึ่งเคยคลอด
ซึ่งในสังคมไทยเรียกวา “หมอตําแย” ตอมาเมื่อการแพทยแผนตะวันตกแพรหลาย ผูชวยเหลือในการคลอดเปนหญิงที่ไดรับ
การฝกในระบบการแพทยแผนตะวันตกเรียกวา “นางผดุงครรภ” ถาเรียนวิชาการพยาบาลดวยเรียกวา “พยาบาลผดุงครรภ”
ปจจุบันสังคมกระแสหลักเชื่อวาการคลอดที่ปลอดภัยตองอยูภายใตการดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดรับใบอนุญาต
(สูติแพทย/พยาบาลผดุงครรภ) การคลอดที่บานไมปลอดภัย ผูที่ฝกการดูแลการคลอดในโรงพยาบาลไดรับการปลูกฝงวาการ
ตั้งครรภและการคลอดเปนความเสี่ยง จําเปนตองประเมินความเสี่ยงและจัดกระทําเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความ
2324 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

เสี่ยง ทั้งนี้เนื่องจากไมเคยสัมผัสกับการคลอดที่เปนลักษณะธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฟองรองมากขึ้นในขณะนี้ยิ่งทํา
ใหผูดูแลตองกระทํากิจกรรมปองกันอันตรายและสงเสริมความปลอดภัย การคลอดในโรงพยาบาลจึงมิไดคํานึงถึงจิตวิญญาณ
และใหความสําคัญกับมิติดานจิตสังคมนอย การดูแลแบบองครวมที่ครอบคลุมทั้งมิติดานกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ
จึงไมเกิดขึ้นจริง (กัตติกา ธนะขวาง, 2551: 228) และทําใหการคลอดไมอาจดําเนินไปตามกลไกธรรมชาติ การคลอดตอง
พึ่งพาเครื่องมือ ความรูของผูเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัยมากขึ้น โดยที่แทจริงแลวปฏิสัมพันธในการดูแลมารดาระยะ
คลอดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด (Hodnett, 2002) และมีผลตอความเขมแข็งดานจิตวิญญาณทั้งของแมและผูดูแล บทความนี้จะ
กลาวถึง กระแสชีวิตสูการเกิดเปนมนุษย มิติดานจิตวิญญาณในการคลอด และการดูแลการคลอดในมิติทางจิตวิญญาณ
กระแสชีวิตจากในครรภสูการเกิดเปนมนุษย
การที่ชีวิตแตละชีวิตทั้งมนุษยและสัตวไดมาเกี่ยวของกันนั้นเปนดวยกระแสของกรรมสัมพันธหรือบุญสัมพันธ การ
ถือกําเนิดเปนลูกของแมและพอคูใดก็เพราะมีความเกี่ยวพันกันในอดีต แมแตการที่มารดาและทารกคูหนึ่ง ไดมาอยูในความ
ดูแลของพยาบาลผดุงครรภหรือแพทยคนใดก็เนื่องดวยมีกรรมเกี่ยวพันกันในอดีตเชนกัน ชีวิตเวียนเกิดเวียนตายเปนมานับภพ
ชาติไมถวน เปนคนบางเปนสัตวบางหรือเกิดในภพภูมิอื่นบาง การเกิดเปนมนุษยนับเปนโอกาสวิเศษสุดเพราะมีโอกาสพัฒนา
จิตวิ ญญาณจนพ นจากการเวีย นว ายตายเกิด ได การชวยให มนุ ษยส ามารถเกิ ดรอดมี ชีวิต อย างสมบู รณ จึงเปนกุศลยิ่ง ใหญ
เหตุการณขณะคลอดที่จะราบรื่นตองอาศัยผลกุศลของพอแมลูกครอบครัวนั้นรวมกับผลกุศลของผูดูแลรวมกัน การสวดมนต
และการแผเมตตาสามารถชวยใหการคลอดที่ติดขัดพลิกผันเปนงายในพริบตาไดอยางมหัศจรรย ซึ่งปจจุบันสามารถอธิบายได
อยางเปนวิทยาศาสตรดวยทฤษฎีผลึกน้ํา (ผลึกน้ํา+เสียงสวดมนต, 2012) มิติดานจิตวิญญาณที่เหนือธรรมชาติจึงสําคัญตอชีวิต
อยางคาดไมถึง
ชีวิตใหมเริ่มตั้งแตวินาทีแรกของการปฏิสนธิ อาศัยครรภของแมหลอเลี้ยงฟูมฟกเปนเวลานานเกาเดือนจึงคลอดเกิด
กายเปนมนุษย กลาวไดวาแมคือโลกของลูกในครรภ สารอาหารและสารเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับความรูสึกสุข -ทุกขของแมสงไปยัง
ทารกเนืองๆ ชวงที่ลูกอยูในครรภ จิตใจของแมขณะตั้งครรภมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัยของลูกมากกวาการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ
หลังคลอด นอกจากนี้หากแมและพอหมั่นรักษาศีลเจริญภาวนา สรางกุศลเปนประจํา ก็สามารถคลี่คลายวิบากกรรมของลูกได
ชวยพลิกผันใหลูกสมบูรณได (รัศมีธรรม, 2553; 31) กายวาจาใจที่บริสุทธิ์ของแมและพอในระยะตั้งครรภจึงเปนจุดเริ่มตนที่
สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย นอกจากใหกําเนิดกายเนื้อแลว แมและพอก็ยังอบรมและสรางนิสัยให ลูกดวยความรักที่บริสุท ธิ์
กลอมเกลาลูกดวยสติปญญาที่รูเทาทันกฎธรรมชาติวา ทุกสิ่งเปนไปตามเหตุปจจัย แมจะอบรมลูกดีเพียงใด แตลูกก็อาจจะมิได
ดังหวัง นั่นคือสิ่งพิสูจนถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่เรียกวาแรงกรรม
คนในยุคนี้เลือกเวลาเกิดได เลือกไมตองเจ็บได เลือกเปนแมโดยไมตองคลอดก็ได มีคํากลาวอยางเจ็บปวดของแมที่
ผาตัดคลอดวา “ฉันไดเปนแมโดยไมไดคลอดลูก” ในขณะที่แมสวนหนึ่งทั่วโลกขอผาตัดเพราะกลัวการเจ็บทั้งๆ ที่ยังไมไดเจ็บ
(Karlstrom, Radestad, Eriksson, Rubertsson, Nystedt, & Hildingsson, 2010) แตก็มีแมสวนหนึ่งที่อยากคลอดเอง แต
ครั้นการคลอดดําเนินไปใกลจะสําเร็จ ความเจ็บปวดที่รุนแรงก็ทําใหแ มยอมแพ รองขอผ าตัด ซึ่งนาเสียดายเพราะเปนชวง
ทายๆ ใกลคลอด หากผูดูแลและแมเขาใจ แมอดทนและไดรั บการชวยประคับประคองตอไปอีกไมนานก็คลอดเองได การ
คลอดในสภาพแวดลอมที่ไมคุนเคยและทามกลางคนแปลกหนาในโรงพยาบาล ฮอรโมนการคลอดทํางานไมปกติ ซึ่งตรงขาม
กับการคลอดที่บานในสภาพแวดลอมที่คุนเคย สถานที่คลอด สิ่งแวดลอมในการคลอดมีผลสนับสนุนหรือขัดขวางความปกติ
ของการคลอด ขวัญชัย เกิดบางนอน (2542) ไดกลาวถึงการคลอดที่บานในกลุมผูนับถือศาสนาอิสลามที่ยังเครงครัดในธรรม
เนียมปฏิบัติของศาสนาเปนการคลอดที่เต็มไปดวยการปฏิบัติตามความเชื่อดานจิตวิญญาณและศาสนา จิตวิญญาณของชีวิต
ใหมที่ลืมตาดูโลกไดรับการตอนรับอยางอบอุน แตกตางสิ้นเชิงกับการคลอดในโรงพยาบาลที่ คํานึงถึงแตความปลอดภัยดาน
กายภาพเทานั้น
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การคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาล
ทั้งการคลอดดวยตนเองและการคลอดธรรมชาตินั้นคุณแมคลอดเองทางชองคลอด การคลอดดวยตนเองตางจากการ
คลอดธรรมชาติในดานหลักการ การคลอดดวยตนเองเปนคําที่เจียรนัย โพธิ์ไทรย (2544) แปลจากคําวา active birth ซึ่ง
หลักการสําคัญของ active birth ไดแก ผูคลอดเปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกทําหรือใหกระทํากิจกรรมระยะคลอด
เรียกวา ผูมีสวนรวมอยางกระตือรือรน (active participant) แตการคลอดธรรมชาติ (natural birth) เนนที่ผูคลอดสังเกต
สัญชาตญาณของตนเอง กระทําตามสัญชาตญาณ จึงไมสนับสนุนการสอนเตรียมตัวคลอดทีม่ ีการใหขอมูลและคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตน เพราะผูคลอดจะไมไดสังเกตตนเอง รางกายก็จะไมทํางานตามธรรมชาติ (Odent, 1994) ซึ่งบรรยากาศที่สงบเงียบ
ปลอดภัย มีความเปนสวนตัวมีความสําคัญตอการคลอดธรรมชาติอยางยิ่ง การคลอดธรรมชาติอยางแทจริงตองปราศจากการ
แทรกแซงและเกิ ดขึ้นในบรรยากาศที่ คุนเคย ให ความรูสึกเปนส วนตัว เช น ในหองนอนที่ บาน เปนต น ดั งนั้นการคลอดใน
โรงพยาบาลขณะนี้ที่เรียกกันวา การคลอดธรรมชาติ จึงเปนลักษณะที่ดัดแปลง โดยทําไดเพียงพยายามจัดบรรยากาศใหสงบ
ลดแสงใหสลัว ใชเสียงเพลงเบาๆ เพื่อใหผูคลอดรูสึกผอนคลาย ผูดูแลลดกิจกรรมที่แทรกแซงธรรมชาติของการคลอด ไดแก
งดสวนอุจจาระ งดโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ งดการเจาะถุงน้ําคร่ําเพื่อเรงคลอด โดยรอใหถุงน้ําคร่ําแตกเอง กระตุนใหลุก
นั่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนทาและหาวิธีเผชิญการเจ็บครรภเฉพาะตัวเพื่อคลอดไดโดยไมตองใชยา สนับสนุนใหผูคลอดเลือกสามีหรือ
ญาติเขามาอยูในหองคลอดโดยไมจํากัดเวลาการเยี่ยม ไมติดเครื่องฟงเสียงหัวใจทารกตลอดเวลา (Electronic fetal monitor)
ไมเชียรใหผูคลอดเบงนานๆ แบบกลั้นลมหายใจ ใหผูคลอดเบงตามธรรมชาติ ใหเลือกทาคลอดตามตองการ ตัดฝเย็บเฉพาะ
จําเปนหรือไมตัดเลย ใหแผลฉีกขาดเอง ไมหมุนศีรษะทารกและไมดึงลําตัวทารก ใหทารกหมุนศีรษะเองและรอใหลําตัวทารก
คลอดออกมาเองอยางชาๆ ไมดูดมูกในปากและจมูกทารก ใหผูคลอดโอบกอดทารกและใหทารกดูดนมแมทันทีแรกคลอด ให
แมกับลูกอยูดวยกันอยางนอย 30 นาทีแรกของชีวิต ตัดสายสะดือเมื่อชีพจรหยุดเตนเทานั้น ไมเรงรีบในการทําคลอดรก ฉีดยา
รัดมดลูกหลังคลอดตามความจําเปน ใหสามีหรือญาติอยูดวยตลอดเวลา
ในฐานะที่ผูเขียนมีประสบการณในการชวยเหลือการคลอดธรรมชาติและสอนการคลอดธรรมชาติ มักไดรับคําถาม
เกี่ยวกับวิธีการคลอดธรรมชาติมากมาย ไดแก 1) ไมสวนอุจจาระแลวจะเหม็นเวลาคลอดหรือไม 2) ไมโกนขนบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุแลวจะเย็บแผลสะดวกหรือไม 3) ไมเจาะถุงน้ําคร่ําแลวจะคลอดลาชาหรือไม 4) กระตุนใหคุณแมลุกเดินเคลื่อนไหว
อิสระแลวจะเกิดสายสะดือยอยหรือไม 5) ใหญาติอยูดวยในหองคลอดแลวจะวุนวายหรือไม (ซึ่งผลวิจัยยืนยันวาการใหญาติอยู
ดวยตลอดเวลามีผลดีเยี่ยม แตหองคลอดไมสะดวก เพราะเกรงวาญาติที่ไมไดเตรียมความรูมากอนจะตกใจในปฏิกิริยาของผู
คลอด) 6) ถาใหผูคลอดดื่มน้ําและกินอาหารตามตองการแลวถาตองผาตัด จะเกิดปญหาหรือไม 7) ใหเลือกทาเบงคลอดตาม
ตองการ (ซึ่งผลวิจัยยืนยันควรคลอดทาลําตัวตั้ง ทายืน ทาแมว ทาตะแคง หรือทาใดๆ ที่ไมใชทานอนหงายดีเยี่ยม) จะมีผลเสีย
หรือไม 8) ถาผูคลอดไมตองการคลอดในทานอนหงาย วางขาพาดบนเหล็กรองขาที่เรียกวาขาหยั่ง (ซึ่งวิจัยยืนยันและแพทยก็
ทราบวาเปนทาคลอดที่ไมเปนมิตรตอแมและลูกอยางยิ่ง) แลวคนทําคลอดจะทําคลอดจะสะดวกหรือไม 9) ไมตัดฝเย็บและไม
ตองใชมือปองกันฝเย็บฉีกขาด แผลจะฉีกขาดผิดปกติหรือไม 10) ไมหมุนศีรษะและไมดึงตัวทารก ทารกจะเปนอันตรายหรือไม
11) ไมตองดูดเสมหะทารกแลวทารกจะสําลักหรือไม 12) ใหแมกอดไดลูกแนบกับผิวหนังหนาอกแมทันที ลูกจะติดเชื้อโรคจาก
แมหรือไม แมอาจทําลูกหลนหรือไม (ตองมีคนเฝาซึ่งไมมีคนวางพอ) 13) ใหลูกอมหัวนมหรือดูดนมแมทันทีแรกคลอด ลูกจะ
ทําไดหรือไม ซึ่งเหตุการณจริงที่ปรากฏในวิดีทัศนแสดงใหเห็นสัญชาตญาณของทารกในการหาหัวนมแม (Breast crawl Initiation of breastfeeding, 2008) 14) ถาใหคุณพอของลูกหรือญาติอยูดวยขณะเจ็บทองและขณะทารกคลอด จะติดเชื้อ
ไหม แมปจจุบั น ผลการวิจัยและขอเสนอแนะขององค การอนามัยโลกจะสนับสนุ นกิจกรรมที่ทําใหการคลอดดําเนินไปตาม
กระบวนการธรรมชาติ แตการปฏิบัติสวนใหญในประเทศไทยไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพราะความเคยชินของผูดูแลที่คุนเคย
กับแนวทางการปฏิบัติแบบที่มองเพียงผลตอดานกายภาพของผูคลอด
การทํ างานในห องคลอดนั้ นพบว า งานห องคลอดไม แ นนอน บางวันก็ วาง บางวั นก็มี การคลอดจํ านวนมาก งาน
เอกสารที่ตองทํามีปริมาณมากขึ้น การรองเรียนฟองรองเพิ่มมากขึ้น แตหากผูดูแลทําหนาที่โดยมุงประโยชนของผูรับบริการ
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เปนหลัก ทําอยางมีสติและทําดวยจิตบริสุทธิ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูคลอดและญาติ ใชคําพูดไพเราะ รับฟงความเห็นของ
ผูรับบริการ อธิบายใหเขาใจเหตุการณ ใหเกิดความรูสึกที่ดี รูสึกไดรับการเอาใจใส ผูรับบริการยอมสัมผัสไดและจะลดการ
รองเรียนฟองรอง เหตุผลอีกประการหนึ่งคืออํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง ใครคือผูที่จะเปลี่ยนแปลงการดูแลมารดาและทารกใน
ระยะคลอดใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษซึ่งสอดคลองกับการดูแลเพื่อการคลอดธรรมชาติ เหตุใดการดูแลมารดาและ
ทารกในระยะคลอดจึงคงสภาพเดิมแมวามีความสนใจเรื่องการคลอดธรรมชาติมาอยางยาวนานในประเทศไทย
ในการคลอดธรรมชาตินั้น ขณะที่มารดาคลอดอยางมีสติ คํานึงถึงหน าที่แม ใจจดจอที่ลูก ก็จะอดทนและสามารถ
คลอดได และทันทีที่ไดเห็นหนาลูก แมจะรูสึก “โลง” เปนสุขอยางอธิบายไมถูก มารดาที่เจ็บปวดรุนแรงมากจะสามารถรับรู
ความสุขสุดขีดขณะไดเห็นหนาลูกเพราะความเจ็บปวดที่เกาะอยูยาวนานจนแทบทนไมไดนั้นหายไปเหมือนปลิดทิ้ง มีมารดา
กลาววา ความเจ็บปวดในการคลอดเปนความเจ็บปวดที่หวานชื่น (sweet pain) (Callister, Vehvilainen-Julkunen, &
Lauri, 2001) ขณะที่มารดาเจ็บปวดไมรุนแรง ตั้งสติได จิตก็ประภัสสร แตขณะมารดาเจ็บปวดรุนแรงมากจนขาดสติ จิต ก็ไม
ประภัสสร มารดาก็มีพฤติกรรมควบคุมตนเองไมได สวนผูที่อยูเปนเพื่อนคอยดูแลมารดา หากทําหนาที่ดวยความเขาใจใน
ธรรมชาติของการคลอด จิตใจเต็มไปดวยความรัก ความเมตตา คอยประคบประหงมจิตวิญญาณของมารดาใหเขมแข็งเพื่อ
ผานการคลอดได ผูดูแลก็มีจิตวิญญาณที่เต็มไปดวยจิตเดิมแทที่เรียกวาจิตประภัสสรเชนกัน (วงจรผัสสะฉลาดทํางาน) แตหาก
ผูดูแลขาดสติตอหนาที่ของตน ขัดเคืองตอพฤติกรรมของมารดา ขาดความเมตตา จิตก็ไมประภัสสร (วงจรผัสสะโง ทํางาน)
ขณะนั้นพฤติกรรมทางกายและวาจาของผูดูแลก็จะไมงดงาม เบียดเบียนความสงบในจิตใจของผูคลอด แตหากมารดามีสติ
คิดบวกได เห็นใจผูดูแล มารดาก็จะยังคงจิตประภัสสรได
มิติดานจิตวิญญาณในการคลอดธรรมชาติ
ผูไมเคยมีประสบการณในการดูแลมารดาเพื่อการคลอดธรรมชาติอาจสงสัยวา การคลอดธรรมชาติเปนอยางไร เปน
จริงหรือ เพราะการคลอดที่ทําประจําวันนั้นตองหมุนศีรษะทารก ตองดูดมูกในปากและจมูกทารก ฯลฯ แตหากนึกถึงมารดาที่
คลอดระหวางทางกอนถึงหองคลอด (birth before admission: BBA) ก็จะเห็นดวยทันทีวาการคลอดธรรมชาติปลอดภัย
กรณีตัวอยางการคลอดธรรมชาติที่ตีพิมพในตางประเทศมีมากมาย เชน กรณีแรก การคลอดของสตรีชนเผาในถิ่นที่ความเจริญ
ยังไปไมถึง เมื่อมารดาสงสัยวาตนเองจะคลอดตองรีบออกจากบาน เขาไปในปาเพื่อคลอดแตเพียงลําพัง และตัดสายสะดือเอง
นําลูกกลับบ านเอง ในชนเผาที่ เปนธรรมชาติ การคลอดธรรมชาติต ามลํ าพังนี้ เปนพิ ธีกรรมที่แ สดงถึ งความกล า หาญ และ
สถานภาพการเปนผูใหญที่สมบูรณ (Biesele, 1997) กรณีในประเทศพัฒนาแลว ไดแก ประสบการณของ อินา เมย แกสกิ้น
(Ina May Gaskin) ซึ่งเปนผดุงครรภผูฝกหัดเองและเรียนรูจากประสบการณของตนเองไดอยางนาทึ่ง เธอเขียนตํารา ๒ เลม
ชื่อ Spiritual Midwifery เปนตําราคลาสสิกที่ตีพิมพตั้งแตป ค.ศ. 1975 เปนเรื่องเลาถึงการคลอดวาเกี่ยวของกับจิตวิญญาณ
อยางไร และ Ina May’s Guide to Childbirth (Gaskin, 2003) บอกเลาเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลมารดาใหสามารถ
คลอดธรรมชาติได เนื้อหาความรูในหนังสือนี้แสดงถึงความยิ่งใหญของมิติทางจิตวิญญาณในการคลอดของมนุษย มีภาพถาย
ของมารดาสองคนที่หัวเราะขณะทารกคลอด และกลาวถึงมารดาคนหนึ่งคลอดขณะกําลังหลับ ซึ่งแสดงวา การคลอดไมไ ด
เจ็ บ ปวดเสมอไป ส วนอั ต ราผ าตัด คลอดมีเ พี ยง 1.4% ของทารกคลอดจํานวน 2,028 คน ระหว างป ค.ศ. 1970 -2000
(Gaskin, 2003) ขอมูลนี้ยืนยันไดวาการคลอดธรรมชาตินอกโรงพยาบาลปลอดภัย และผดุงครรภควรคํานึงถึงมิติดานจิต
วิญญาณของมารดาและครอบครัว
นอกจากกรณีตัวอยางที่กลาวมา จอรแดน (Jordan, 1993) นักมานุษยวิทยาผูไดรับรางวัลจากหนังสือชื่อ Birth in
Four Cultures ศึกษาในแถบชนบทของเม็กซิโก เลาวา มารดาคลอดที่บานอยางปลอดภัยในเปลคลายเปลญวน (มีภาพถาย
แสดง) หรือคลอดที่พื้นโดยเลือกทาคลอดที่รูสึกสบาย ทามกลางญาติ ตรงขามกับการคลอดในโรงพยาบาลในประเทศที่พัฒนา
แลว มารดาคลอดโดยถูกตรึงบนเตียง ประสบการณของผูรูอีกทานหนึ่ง คือนายแพทย Odent (1994) ศัลยแพทยชาวฝรั่งเศส
ซึ่งไมไดฝกเปนสูติแพทย แตทําหนาที่สูติแพทยที่โรงพยาบาล Pithiviers เขาเชื่อวา เทคนิคการเตรียมตัวคลอดตางๆ รบกวน
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สัญชาตญาณตามธรรมชาติของการคลอด การเตรียมตัวคลอดที่จัดคือใหหญิงตั้งครรภพูดคุยกับแมที่พักฟนที่แผนกหลังคลอด
วิธีเตรียมตัวคลอดอีกประการหนึ่งคือใหหญิงตั้งครรภรองเพลง ขณะคลอดเขาเนนการสรางบรรยากาศขณะคลอดใหสงบเปน
สวนตัวเพื่อสงเสริมความสมดุลของฮอรโมนธรรมชาติ และบรรเทาปวดโดยใหมารดาแชตัวในน้ําอุน ตัวอยางที่กลาวมาทําให
มองเห็นวา ประสบการณการคลอดขึ้นอยูกับผูดูแล ธรรมะของผูดูแล (มีจิตประภัสสร) ที่เคารพธรรมชาติของการคลอดมี
ความสําคัญมากตอการสนับสนุนการคลอดธรรมชาติ
จิตวิญญาณของผูคลอดและผูดแู ล
การทําวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องกระบวนการเผชิญการคลอดของหญิงไทย (Chuahorm, 2006) ซึ่งเก็บขอมูลในป พ.ศ.
2546 ถึง พ.ศ. 2547 ทําใหเปลี่ยนกรอบการมองการดูแลในระยะคลอดเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง แตกวาจะเขาใจขอมูลได ผูวิจัยตอง
วางกรอบความรูเดิม (preconception) เปดใจรับฟง ทําความเขาใจขอมูลที่ได ผูใหขอมูลเปนมารดาครรภแรกจํานวน 20 คน
ที่คลอดโดยไมเคยผานการสอนเตรียมตัวคลอดและไมไดรับการดูแลเปนพิเศษ ทําการสัมภาษณเชิงลึกอยางนอย 2 ครั้ง ครั้งที่
สองสัมภาษณที่บานเปนสวนใหญ เพื่อทําความเขาใจวา มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในการคลอด และมารดาทําอยางไรเพื่อให
ผานการคลอดได คาดหวังวาขอคนพบจากงานวิจัยอาจจะทําใหพยาบาลผดุงครรภมีคําตอบวา จะทําอยางไรเพื่อชวยใหมารดา
สามารถคลอดดวยตนเองและรูสึกดีตอการคลอด
ข อ ค นพบที่ ต า งจากความรู เ ดิ ม ได แ ก 1) การสอนเตรี ย มตั วคลอดอย างเป น รู ป แบบ (formal childbirth
preparation) ไมจําเปนเสมอไป คุณแมแตละคนมีระบบการเตรียมตัวคลอดตามแนวทางของตนเองตามธรรมชาติ 2) การ
สนับสนุนระยะคลอด (labor support) ไมจําเปนเสมอไป มารดาที่เขมแข็งและคิดบวกสามารถเผชิญการคลอดดวยตนเอง แต
หากมีกด็ ีมาก การคิดบวกเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการเผชิญการคลอด และมารดาทุกคนมีสัญชาตญาณในการเผชิญการคลอดดวย
การเคลื่อนไหว เปลี่ยนทา ซึ่งสงเสริมใหทารกเคลื่อนผานชองทางคลอดไดดี
ขอคนพบเกี่ยวกับความคิดและการจัดการในระยะตั้งครรภ ไดแก ทุกคนมีระบบการเตรียมตัวคลอดของตนเอง โดย
หาความรูและขอมูล เกี่ยวกับการคลอด เพื่อที่จะชวยใหตั วเองรู สึกพร อมและลดความกลั วการคลอด แหลงข อมูลความรู ที่
สําคัญคือแม เพื่อนที่ทํางาน คนรูจักที่เคยคลอด หนังสือ โทรทัศน แตพบวาไดรับความรูเรื่องการคลอดจากบุคลากรวิชาชีพ
ดานสุขภาพไมเพียงพอ ไมวาจะฝากครรภที่ โรงพยาบาลหรือคลินิกก็ตาม ขอมู ลนี้บอกให ทราบวา มารดาตั้งครรภตองการ
ความรูและคําปรึกษาเกี่ยวกับการคลอดและวิธีเผชิญการคลอดจากบริการตรวจครรภ
ขอคนพบเกี่ยวกับความคิดและการจัดการในระยะคลอด ไดแก ความเจ็บปวดในขณะเจ็บครรภนั้นรุนแรงชนิดที่คาด
ไมถึง เปนความรูสึกทางลบที่รุนแรงที่สุด แตก็แตกตางกัน เชน บางคนปวดไมมาก ปวดไมนาน บางคนปวดมากถึงขั้นทรมาน
ทนไมไหว อยากขอผาตัดคลอดเพื่อพนจากความเจ็บปวด บางคนปวดนานจนถึงขั้นรูสึกเหมือนจะตาย ในการจัดการ ตองใช
พลังสองสวนจัดการเพื่อใหผานการคลอดไดคือ พลังภายในเรียกวา “แรงฮึด” และพลังภายนอก เรียกวา “กําลังใจ” พลัง
ภายในหรือแรงฮึดคือความเขมแข็งของแมอันเกิดจากความรักและผูกพันที่มีตอลูก นึกถึงลูก อยากเห็นหนาลูก ทนเพื่อลูก สวน
พลังภายนอกหรือกําลังใจคือความรูสึกวายังอยูไดทนไดเพราะมีคนชวยโดยอยูเปนเพื่อน: ซึ่งเพื่อนที่ตองการมากที่สุดก็คือสามี
รองลงมาคือแมของตนเอง หากญาติเขามาอยูดวยไมได ก็อยากใหพยาบาลมาอยูเปนเพื่อน กรณีฝากพิเศษกับแพทยก็คาดหวัง
วาแพทยจะมาอยูดวยตั้งแตแรกจนคลอด
ประเด็นที่นาสนใจที่ สุด ได แก ความสํ าเร็ จในการเผชิญการคลอดของคุณแม ขึ้นอยูกับ ปจจัย 2 ประการ การให
ความหมายของความเจ็บปวด และความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพที่ดูแล เพื่อใหไดรับการตอบสนองความ
ตองการ คุณแมใหความหมายของความเจ็บปวดที่รุนแรงเปน 2 แนวทาง คือความคิดทางบวกกับความคิดทางลบ แมที่คิดบวก
จะบอกวา เจ็บปวดมากแสดงวานาจะใกลคลอด จึงเผชิญตอการคลอดไดดีกวา เกิดแรงฮึดในทางสูมากกวา มองการคลอดวา
เปน “ความหวังบนความเจ็บปวด” เชื่อมั่นวาตนเองตองผานไปได ตองคลอดไดอยางปลอดภัยทั้งแมและลูก สวนแมที่คิดลบ
คือคิดวาเจ็บปวดมากหมายถึงอันตรายตอชีวิต เชน “ฉันจะตายไหม” ทําใหรูสึกหวาดกลัวมาก หากผูดูแลเอาใจใสและเขาใจ
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คุณแมที่เจ็บครรภรุนแรง คอยพูดใหกําลังใจ ใหเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถเผชิญการคลอด และคอยเตือนสติดวยการพูด
กระตุนใหนึกถึงลูกไว ก็จะผานไปได
การเผชิญตอการคลอดของทุกคนคลายๆ กันคือมุงที่การลดปวด ระยะแรกหวังพึ่งหมอและพยาบาล (ใหชวยใหหาย
ปวด และชวยทําคลอด) แตในที่สุดก็รูวาตองพึ่งตัวเอง (ตองเผชิญปวดเอง ตองเบงคลอดเอง) วิธีการเผชิญเริ่มดวยการลองผิด
ลองถูกโดยใชประสบการณเดิม เมื่อพบวาวิธีใดใชไดผลก็จะใชวิธีนั้น จนกระทั่งเมื่อปวดรุนแรงขึ้น วิธีเดิมใชไมไดผลก็เปลี่ยนวิธี
ใหม วิธีที่ใ ชม ากและไดผ ลคื อการกําหนดลมหายใจ การเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนทา บางคนรู สึกวาเดิ นแลวปวดลดลง ตองเดิ น
ตลอดเวลาแมจะงวงก็ตองเดิน บางคนนั่ง บางคนนอนตะแคง แตไมมีใครบอกวานอนหงายดี คนที่คิดไมออกหรือหาวิธีผอน
คลายไมไดก็จะกัดฟน เกร็งตัว กํามือ กําเตียงซึ่งก็คือปฏิกิริยาตอบสนองตอความเจ็บปวด ซึ่งคุณแมบอกวาชวยใหปวดลดลงได
นอกจากการหาวิธีดวยตนเองแลวยังมีการเรียนรูวิธีการเผชิญปวดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมของคุณแมคนอื่น คอยมองคนอื่น
และลองทําตามคนอื่น เผื่อจะใชไดผล ซึ่งพบวา ไมไดผลนัก อีกวิธีที่ใชคือ เพื่อนชวยเพื่อน คือบางคนพูดขอความชวยเหลือจาก
ผูคลอดคนอื่นโดยตรง เชน คนที่เจ็บรุนแรงกวาขอรองใหคนที่ยังไมเจ็บมากชวยจับมือและชวยใหกําลังใจ นอกจากนี้คุณแม
เรียนรูวาควรปฏิบัติ ตัวอยางไรจากการสังเกตปฏิกิริ ยาระหวางคุณแมคนอื่นกั บพยาบาล เช น เห็ นคนอื่นร องแล วถูกดุก็จะ
ระมัดระวังตนเอง ไมกลามีเสียงรองออกมาเพราะกลัวถูกดุแลวอาย แตถามีคนรองหลายคนก็จะกลารองบางโดยใหเหตุผลวา
“คนอื่นรองได ฉันก็มีสิทธิ์รองไดเหมือนกัน”
ในการวิจัยนี้ มีคุณแม 4 คนที่เตรียมตนเองมาอยางดี โดยอานหนังสือและฝกฝนตนเองเพื่อการคลอด เขาใจดีวาการ
คลอดตองผานขั้นตอนอะไรบาง ถาเจ็บควรหายใจลึกๆ ชาๆ และพยายามเปลี่ยนทาที่จะรูสึกสบาย รูวาตอนที่ลูกใกลคลอดจะ
รูสึกคลายปวดถายอุจจาระ แตเมื่อถึงสถานการณจริงกลับพบวา ควบคุมตนเองไดยาก และรูสึกทอใจเมื่อตองมาอยูในความ
ดูแลของพยาบาลผดุงครรภที่ไมเอาใจใส แมจะคาดไวแลววาตองเจอแบบนี้ ในทางกลับกันผูที่ไมไดเตรียมตัวคลอดแตไดอยูใน
ความดูแลของพยาบาลผดุงครรภที่เอาใจใส พูดดี ใหกําลังใจดี บอกวารูสึกพอใจกับการคลอดและมีความสุขแมจะเจ็บปวดมาก
ก็ตาม แสดงถึ งความสํ าคัญ ของการสนับสนุนประคั บประคอง (หรือ ประคบประหงม) ในระยะคลอด คําพูดของผู ดูแลมี
ความสําคัญตอกําลังใจของคุณแม คุณแมหลายคนตองการคําพูดที่ใหกําลังใจจากพยาบาล ซึ่งชวยใหรูสึกดีขึ้น ลักษณะคําพูด
ใหกําลังใจมี 4 แบบ ไดแก 1) คําพูดปลอบใจ เชน “ทนอีกนิดนึง เดี๋ยวก็คลอดแลว” 2) คําพูดใหความหวัง เชน “ใกลแลว ใกล
คลอดแลว” ถึงมันจะไมจริงก็ชวยใหรูสึกดีขึ้น และคุณแมรายหนึ่งบอกวา “หัวลูกโผลออกมาแลว ก็มีความภูมิใจขึ้นมาหนอย
มีความดีใจขึ้นมาหนอย เออ อยางนอยๆ หัวโผลมาแลว เบงอีกไมกี่ทีก็คงจะออกมา” 3) คําพูดชมเชย “เกงมาก ดีมาก” หรือ
“เกง อดทนดี” ทุกคนตองการคําชม คําชมทําใหมีกําลังใจ ในขณะที่คําขูทําใหทอแท หมดกําลังใจ เชน ขูวาถารองจะปดไฟให
อยูคนเดียว ซึ่งคุณแม ยอมรับวา กลัวการถูกทิ้งใหอยูคนเดียว 4) คําพูดแสดงความหวงใย “คุณแมเปนยังไงบาง เจ็บมากมั้ย กี่
นาทีถึงเจ็บทีนึง หรือวาทนไหวมั้ย” และคําวา “คุณแม” เปนคําพิเศษที่แมหลายคนบอกวา อยากใหใครๆ เรียกวา “คุณแม”
ตั้งแตเริ่มตั้งทอง ฟงแลวรูสึกดีกวาเรียกชื่อ
ดานกําลังใจจากภายนอกนี้มีประเด็นที่นึกไมถึงคือ แครูวาสามีอยูหนาหองก็มีกําลังใจแลว การที่สามีเขามาชวยนวด
ทําใหรูสึกมีความสุขมาก การนวดและการเอาใจใสของพยาบาลก็ทําใหมีความสุขมาก หรือ การเห็นคนอื่นคลอดออกมาแลว
โลงแลว ก็ชวยใหเกิดกําลังใจ โดยนึกถึงตนเองวาเดี๋ยวเราก็จะสบายเชนกัน โดยเฉพาะตอนที่พยาบาลผดุงครรภบอกวา ยาย
เขาหองคลอดได (เมื่อปากมดลูกเปดหมด ตองยายเขาหองเบงคลอด) คุณแมมีแรงลุกเดินคลองแคลวทันทีเพราะการเขาหอง
คลอดเหมือนมาถึงจุดสุดทาย ใกลความจริงแลว ตรงกันขามถาเห็นคนคลอดยากแลวตองผาตัดคลอดก็เกิดความกลัววาตนจะ
คลอดยากดวย
ประเด็นการสื่อสารกับผูดูแลพบวา ทาทีไมเปนมิตรของผูดูแลเปนอุปสรรคตอการสื่อสารมาก คุณแมหวังพึ่ง หวังให
ชวย แตอุปสรรคคือไมสามารถสื่อสารความตองการของตนไดเพราะกลัวถูกดุ กลัวไมพอใจ เมื่อถึงจุดที่ระดับความเครียดสูง
มากจนทนไมไดก็ใชวิธีรอง ซึ่งบอกวา การรองเปนวิธีบรรเทาปวดอยางหนึ่งและเปนการระบายความเครียด การรองจึงเปน
สัญญาณวาตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน สวนคุณแมที่สามารถสื่อสารความตองการของตนนั้นใชวิธีพูดอยางสุภาพมาก
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เพราะคาดวาถาใหเกียรติ ก็นาจะไดรับการปฏิบัติดีดวย ซึ่งการพูดสุภาพไดผลดีจริง และหากมีนักศึกษาพยาบาลฝกงานก็จะให
นักศึกษาชวยประสานคือ ตองการอะไรก็จะบอกนักศึกษาใหชวยไปบอกพยาบาลผดุงครรภ หรือบอกผูคลอดดวยกันใหชวย
บอกพยาบาลผดุงครรภเพราะไมกลาบอกดวยตนเอง
ความคาดหวังของคุณแมตอผูดูแลคืออยากใหเอาใจใส ซึ่งแสดงออกดวยพฤติกรรม ไดแก หมั่นมาดูบอยๆ มาถาม
อาการ มาถามความตองการ ชวยเหลือเพื่อบรรเทาปวด และแนะนําวิธีการบรรเทาปวด ทั้งนี้เพราะญาติเขามาอยูดวยไมได
และคาดหวังวาพยาบาลผดุงครรภเปนผูที่ชํานาญนาจะรูวิธีชวย สวนการมีคนอยูดวยตลอดเวลาทําใหรูสึกปลอดภัย การอยูคน
เดียวแมจะเปนชวงเวลาสั้นๆ บางคนก็รูสึกไมปลอดภัย กลัววาจะคลอดโดยไมมีคนเห็น ไมมีคนชวยเหลือทันทวงที คุณแมที่
รูสึกวาไดรับการเอาใจใสดีบอกวามีความสุขมาก และกลาพูดตอรองกับพยาบาลผดุงครรภที่ใจดี เชน พยาบาลนวดหลังดวย
ลูกกลิ้ง ก็กลาขอใหพยาบาลใชมือนวดให นอกจากนี้คุณแมยังแยกแยะไดวา ถาพยาบาลผดุงครรภตองดูแลผูคลอดหลายคน
พรอมกัน เขาจะดูตามอาการ ใครแสดงอาการปวดมาก พยาบาลผดุงครรภจะมาอยูดวยนานกวาคนอื่น
ผลการคลอดที่สําคัญที่สุดคือลูกตองแข็งแรงและมีอวัยวะ “ครบสามสิบสอง” แข็งแรงหมายถึงไมตองเขาตูอบ ครบ
สามสิบสองหมายถึงไมพิการ หากกระบวนการคลอดดีมาก ไดรับการเอาใจใสอยางดี แตไมไดลูกที่แข็งแรงและครบสามสิบสอง
คะแนนผลการคลอดเปนศูนยทันทีในความรูสึกของคุณแม
สวนผลของการคลอดที่มีตอคุณแมคือความภูมิใจ ความรูสึกสําเร็จที่ไดอดทนเพื่อลูก ...“การคลอดไมนากลัวเทาที่คิด
ไวถาไดคนดูแลที่เอาใจใสด”ี “การคลอดเปนความทุกขชั่วคราวแตความสุขยาวนาน” “ภูมิใจในความสามารถของเราที่ทําให
ลูกไดออกมาเปนคนเหมือนเรา” “การคลอดเปนบทเรียน สําหรับใหอดทน ใหคิดไปวันขางหนา”
ขอคนพบจากการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา แมวาคุณแมทุกคนมีศักยภาพในการคลอดดวยตนเองโดยไมตองผานการเตรียม
ตัวคลอดอยางเปนระบบ แตกําลังใจจากคนที่ดูแลทั้งญาติและบุคลากรสุขภาพดวยการปฏิบัติตอคุณแมอยางประคบประหงมก็
สําคัญและทําไดไมยาก เพียงแตสังเกตพฤติกรรมของคุณแม ทําความเขาใจความตองการของคุณแม ใชการสื่อสารเชิงบวกที่
จะชวยใหการทํางานของฮอรโมนเปนปกติ แสดงความเอาใจใส เปนการดูแลดวยใจ สวนนี้คือจิตประภัสสรของผูดูแล ซึ่งการใช
ระบบพยาบาลเจาของไขอาจจะชวยใหผูดูแลเขาใจพฤติกรรมและความตองการของคุณแมไดอยางลึกซึ้ง วิธีการคือพยาบาล
ผดุงครรภเจาของไขแนะนําตนเองใหคุณแมรูจัก สรางสัมพันธภาพเพื่อใหเกิดความไววางใจกัน อาจจะเรียกชื่อเลนของคุณแม
เพื่อความสนิทสนม จัดบรรยากาศที่สงบ ผอนคลาย เชน มีดนตรีใหฟง มีกลิ่นหอมจากสุคนธบําบัด คอยสังเกตพฤติกรรม อาจ
เสนอแนะใหทดลองวิธีปฏิบัติตางๆ เพื่อเผชิญการหดรัดตัวของมดลูก สนับสนุนใหคุณแมเคลื่อนไหวเปลี่ยนทาอยางอิสระ กอน
ใหยาหรือการรักษาใดๆ ควรมีการพูดคุย อธิบายผลดี ผลขางเคียง และใหคุณแมเปนผูตัดสินใจ และที่สําคัญที่สุดคือตองไมทิ้ง
ใหอยูคนเดียว ตองใหสามี ญาติ หรือเพื่อนเขามาอยูดวยเสมอตามที่คุณแมตองการ ขอเสนอแนวทางเพื่อใหสามารถประยุกต
การคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาลไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ผูดูแล พยาบาลผดุงครรภและสูติแพทยควรศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในการคลอด วิธีการประเมินสุขภาพของมารดาและทารก การสนับสนุนการคลอดธรรมชาติและสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในระดับสากลไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยองคการอนามัยโลก ไดกําหนดขอปฏิบัติของการดูแลการคลอดใน
แนวทางที่สนับสนุนธรรมชาติของการคลอด ผูดูแลตองเชื่อวาการคลอดเปนธรรมชาติ แมและลูกจะปลอดภัยที่สุดเมื่อผูดูแล
การคลอดเพียงเฝาดูแลอยางใกลชิด และลดการแทรกแซงโดยไมจําเปน การสอนนักศึกษาพยาบาลผดุงครรภระดับปริญญาตรี
ลดการมุงเนนเทคนิคการทําคลอด โดยสอนใหสังเกตบรรยากาศการคลอด เคารพในความเปนมนุษยของมารดา ทารก และ
ครอบครัว นโยบายการดูแลโดยครอบครัวเปนศูนยกลางโดยมีการสนับสนุนใหสามีและญาติมีสวนรวมในประสบการณการ
คลอด ใหแมเลือกทาคลอดตามสัญชาตญาณ ใหแมไดสัมผัสและกอดลูกทันทีหลังคลอด เพียงผูกปายขอมือ แตเลื่อนเวลาชั่ง
น้ําหนักทารกและปายตาทารกออกไปกอน เมื่อพยาบาลผดุงครรภไมตัดฝเย็บไประยะหนึ่งจนเคยชินก็จะพบวาแผลฝเย็บที่ฉีก
ขาดเองไมนากลัวอยางที่กลัว ลองฟงเสียงผูใชบริการแลวนํามาปรับปรุงการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะพบว า บรรยากาศการ
ทํางานจะเต็มไปดวยความรักและความสุข ดวยจิตประภัสสรของทุกฝายที่เกี่ยวของ
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2) การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวเริ่มเมื่อใดก็ไดที่ครอบครัวมีความพรอม ครอบครัวที่บิดามารดาทําหนาที่
ของตนเองอยางถูกตอง เคารพธรรมชาติที่แตกตางกันของหนาที่บิดากับหนาที่มารดา ไมแยงหนาที่กัน ไมเกี่ยงกัน ยอมเปน
ครอบครัวธรรมะ การตรวจครรภและการทําคลอดไมไดมุงเฉพาะสุขภาพ ควรมองวาทุกมิติของกระแสชีวิตของทุกคนเกี่ยวของ
กันแบบถักทอ ไมสามารถแยกเปนสวนๆ ขณะคลอดนั้นกระแสชีวิตของบิดา มารดา ทารก พยาบาลผดุงครรภ แพทย ผูชวย
เหลือ และทุกคนในอาณาบริเวณของการคลอดลวนมีพลังที่เกี่ยวเนื่องกันอยางลึกซึ้ง
ขอนําเสนอตัวอยางการสอนนิสิตปริญญาโททําคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาลที่ไมเคยทํามากอน อาจารยและนิสิต
ตองทําความเขาใจใหตรงกันกอนดวยการสอนใหนิสิตฝกวิธีการประคับประคองมารดาในหองปฏิบัติการ สอนใหนิสิตเขาใจ
หลักการ และใหนิสติ ฝกการจัดทาเพื่อสงเสริมการคลอด เตรียมอุปกรณที่จําเปน เชน เบาะเพื่อการจัดทาในหองคลอด จัดหา
เพลงเพื่อผอนคลายไปเปดในหองคลอด ในชวงแรกของการฝกการคลอดธรรมชาติในหองคลอดที่ไมเคยทําคลอดธรรมชาติ
อาจารยก็มีความกังวลในการที่จะเริ่มตน แตนิสิตกระตุนใหอาจารยทําใหดู อาจารยเริ่มดวยการหาตําแหนงที่มีบรรยากาศเปน
สวนตัวในหองคลอด วางเบาะสําหรับทําคลอดที่พื้น นิสิตเปนผูเลือกมารดาที่จะคลอดธรรมชาติจากการประเมินสภาพ พูดคุย
ประเมินเจตคติ จากนั้นเชิญชวน หลักในการเลือกคือเลือกมารดาที่ไมมีความเสี่ยงสูงและเต็มใจอยากคลอดธรรมชาติ อาจารย
เปนผูชวยเหลือนิสิต คอยฟงเสียงหัวใจทารก นิสิตชวยนวดหลังใหมารดา ชวยเสนอทาคลอดใหมารดาลองทํา (ตามหลักการคือ
กระตุนใหมารดาเปลี่ยนทาเพื่อคนหาทาคลอดที่รูสึกสบาย) วันแรกที่นิสิตปริญญาโทสองคนไดทําคลอดธรรมชาติ นิสิตตื่นเตน
มาก ภายหลัง บอกวา ปวดเอวเพราะนั่งขั ดสมาธิ เย็บแผลที่พื้น วันตอมาให นิสิตทดลองทําคลอดธรรมชาติบนเตียง (ซึ่งตอง
ออกแบบทาคลอดใหม เปนทานอนตะแคง ยกขาดานบนพาดขอบที่กั้นเตียง พบวาการคลอดบนเตียงเย็บแผลสะดวกกวาการ
คลอดที่พื้น)
ครั้นนิสิตทุกคนทําคลอดธรรมชาติไดดวยตนเองแล ว นิสิตสามารถดูแลชวยเหลือกัน ฝกงานอยางสนุกสนาน นิสิต
ปริญญาโททําคลอดมารดาโดยไมตัดฝเย็บ ผลจากการไมตัดฝเย็บพบวา แผลฉีกขาดเปนแนวตรง ไมมีรายใดฉีกขาดรุนแรงหรือ
ผิดปกติจนยากที่จะเย็บซอมแซม นิสิตเสนอทาคลอดใหคุณแมลองทําดู แลวใหคลอดในทาที่มารดารูสึกพอใจ ไดแก ทาแมว
ทานอนตะแคง ทานั่งยองๆ ภายหลังทารกคลอดทันที เราพยายามโทรศัพทติดตอบิดา ใหมารดาไดบอกบิดาอยางตื่นเตนวา
“คลอดแลวนะ คลอดเองดวยนะ” และเมื่อบิดามาอยูหนาหองคลอด เราจะขออนุญาตนําบิดาเขามาเยี่ยมมารดาที่กําลังใหนม
ทารกในระยะสองชั่วโมงหลังคลอด ซึ่งเปนชวงเวลาสําคัญมากๆ รอยยิ้มและคําขอบคุณซ้ําแลวซ้ําเลาของมารดาทุกคนเปน
หลักฐานแสดงถึงจิตประภัสสรจากการคลอดธรรมชาติ (ที่ไมไดเตรียมตัวคลอด) ในชวงที่ฝกทําคลอด นิสิตในกลุมมีความทุกข
ดวยเรื่องความเจ็บปวยของบุคคลอันเปนที่รัก แตเขาก็มีจิตวิญญาณที่มุงมั่นในการทําหนาที่อยางถูกตอง เก็บซอนความทุกข
ของตน พยายามสรางความสุขแกอาจารย เพื่อนรวมงาน และมารดาที่พวกเราดูแล อาจารยรูสึกประทับใจนิสิตมาก นิสิตและ
อาจารยรูสึกขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนในหองคลอดผูมีจิตใจเอื้ออารี คอยสนับสนุนและชวยจัดเวทีในการทําคลอดใหเราดวย
ความเต็มใจ รูสึกขอบคุณเจาหนาที่ในหองคลอดที่เปดโอกาสใหเราทําคลอดธรรมชาติ และเรียนรูวาการทําคลอดธรรมชาติงาย
เปนการดูแลดวยใจที่ทําใหทุกคนมีความสุขรวมกัน
การคลอดธรรมชาติทําใหผูคลอดและผูดูแลมีการเรียนรูและเติบโตจากภายในคือไดรับรูถึงความสามารถภายในที่เรา
ไมเคยตระหนัก มารดาตระหนั กวาตนเองเท านั้นตองทําหนาที่คลอดทารกออกมา คนอื่นเป นเพียงคนชวยเทานั้น ผูดูแลได
ตระหนักวาตนเปนเพียงผูคอยชวย มารดาเทานั้นที่ตองเปนผูใหกําเนิดทารก การคลอดธรรมชาติที่เคารพในความเปนมนุษยจึง
เปนโอกาสในการพัฒนาจิตวิญญาณของทั้งผูคลอดและผูดูแล เมื่อเราเชื่อในความยิ่งใหญของธรรมชาติ เชื่อวาการคลอดเปน
เรื่องธรรมชาติ สังเกตธรรมชาติ เปดใจเรียนรู เราจะคนพบความสามารถที่ไมมีขอบเขต ความรักที่ไมมีขอบเขต การทําหนาที่
เพื่อหนาที่นั้น ผลคือความสุขใจอันเกิดจากการเห็นผูที่เราดูแลเปนสุขพรอมกับความรูสึกถึงคุณคาแหงตน ความสุขของผูดูแลก็
ปรากฏในปจจุบันขณะแหงการดูแลดวย
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Enhancing Cultural Knowledge of Students: The Case Study of Tai Song Dam
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บทคัดยอ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ไดฝกปฏิบัติในพื้นที่ตําบลสระกะเทียม ซึ่งมีการสืบทอดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความซับซอนทาง
สังคมในปจจุบัน แนวคิดการเสริมสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมเปนแนวคิดที่สําคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ทางการพยาบาล เปาหมาย คือ ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและทักษะทางวัฒนธรรม สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะ
สําหรับที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางได กลุมชาติพันธุ “ไทยทรงดํา”เปนกลุมที่อพยพจากแควนสิบสองจุไท ซึ่งอยูประเทศเวียดนาม
เมื่อกวา 200 ปมาแลว นับเปนกลุมชาติพันธุที่นาสนใจและนาศึกษายิ่งเนื่องจากมีวิถีการดํารงชีวิตการดํารงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมที่โดดเดนหลายประการ
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอน ไทยทรงดํา
Abstract
Learning management practicum in community of the fourth year nursing students, at Sakathiem
Subdistrict, Nakhonpathom Province.,Regarding the increase of cultural diversity and social complexity.
Cultural Knowledge Enhancing has been important to nursing curriculum development. It enhances cultural
knowledge and skills among nursing students which is one of the goals in learning, they can provide particular
health services for people with different culture One of those is the. Ethnic group of “Tai Dam” people.
Which forcibly resettled to Siam from the “Sip Song Chu” region, northwestern of Vietnam two centuries
ago. They are one of the most interesting group for learning because of their way of living.
Keywords: learning management, Tai Song Dam
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1. บทนํา
สั ง คมของมนุ ษยชาติ ทุ กกลุ ม ต องมี วัฒ นธรรม(Culture) ที่ แ ตกต างกั นออกไปตามท องถิ่ นซึ่ ง วั ฒ นธรรมจะเป น
เครื่องมือในการอยูรวมกัน เพื่อแสดงความคงอยูหรือเปนกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับสังคมไทยที่มีหลากหลายชาติพันธุ มีความ
เชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งที่ถือสัญชาติไทยหรือคนพลัดถิ่นใหการมีปฏิสั มพันธกันในการดํารงชีวิตยุ คโลกาภิวัฒ น
รวมถึงมีความสําคัญในชาติประชาคมอาเซียน ที่เปดเสนทางใหประชาชนสามารถเดินทางไปยังประเทศตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น
มีบทความทางวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของชาติพันธุสงผลตอสุขภาพ ความเจ็บปวยและการแพทยมี ความ
ซับซอนและความสับสนตอการมีชีวิตความเปนอยูของประชาชนมากขึ้น การทําความเขาใจถึงบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรม
ทีมีความแตกตาง จึงมีความจําเปนสําหรับบุคลากรทางการแพทย เพราะตองรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีมิติ
และมุมมองที่แคบและกวางไมเทากันไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสร างวิ ธีการในการเสริ ม สร างองค ความรู ให นักศึ กษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 ในรายวิ ชาปฏิบั ติการ
พยาบาลชุมชนในการใหการพยาบาลผูรับบริการที่มีความเฉพาะดานวัฒนธรรม
2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประวัติ การอพยพ และวัฒนธรรมตางๆที่สงผลตอสุขภาพของชาวไทยทรงดํา
2.3 เพื่อใหนักศึกษามีความเข าใจวั ฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา เพื่อจะมีการปรับเปลี่ย นรูปแบบการใหบ ริการ
ทางดานสุขภาพ
3. แนวคิดการสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมทางการพยาบาล
ปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนฐานความเชื่อที่วา ผูเรียนสามารถสรางความรูไดจากการศึกษาอยางใกลชิดและเห็น
แบบอยาง ซึ่งความรูนี้จะฝงติดอยูกับความคิดและการแสดงออก ดังนั้นความรูของแตละคนเปนความรูเฉพาะตัว ที่ตนสรางขึ้น
เองเทานั้น โดยผูเรียนจะเปนผูกําหนดหรือมีสวนรวมในการกําหนดสิ่งที่จะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง และเปนผูตัดสินวา
ตนเองจะไดเรียนรูอะไร เรียนรูอยางไรและพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางไร สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในบริบทอื่นไดอยาง
เหมาะสม เรียนรูจากการปฏิบัติมีอิสระในการคิดและทําสิ่งตางๆเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนดวยตนเอง บรรยากาศการเรียนที่มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางทีมซึ่งอยู ภายใตการอํานวยความสะดวกของอาจารยผูสอน จะสอดคลองกับ โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย (2548) ไดเ สนอไว วา แนวคิดทฤษฏีทางสัง คมศาสตรและมานุษยวิท ยาทางการแพทย (Medical anthropology)
สามารถอธิบายปรากฏการณทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลตอบสนอง
ตอความเจ็บปวย โดยเชื่อวาความเจ็บปวยไมสามารถอธิบายไดดวยศาสตรทางชีววิทยา กายวิภาคศาสตรและพยาธิสรีรวิทยา
เทานั้น หากยังเปนปรากฏการณทางสังคมอีกดวย ดังนั้น การที่พยาบาลและบุคลากรทางดานสุขภาพเปดโลกทัศนใหกวางตอ
การวิเคราะหพฤติกรรมของผูปวยดวยศาสตรที่หลากหลายผสมผสานกันถือเปนการวิเคราะหผูรับบริการแบบองคร วม ยอมทํา
ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองลึกซึ้งวาปรากฏการณที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอการเจ็บปวยของประชาชนนั้นเกิดจากสาเหตุใด
เกิดภายใตปจจัยเงื่อนไขใด เมื่อบุคลากรสุขภาพเขาใจกระบวนการทางสังคมซึ่งนําประชาชนเขาสูระบบบริการทางการแพทย
(Health service utilization) ก็สามารถหาแนวทางการจัดบริการสุขภาพ ที่ทําใหประชาชนเขาถึงอยางแทจริง ชาวไทยทรง
ดํามีวัฒนธรรมที่สงผลตอการดูแลสุขภาพ กลาวไดวา วัฒนธรรมเปนเครื่องตัดสินการดูแลสุขภาพ การเจ็บปวย ถานักศึกษามี
ความเขาใจวัฒนธรรมของประชาชนมี ผลต อทิ ศทางการดูแ ลสุ ขภาพ นักศึกษาจะสามารถทํ านวั ตกรรม หรือแนวทางการ
สงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีใชกระบวนการพยาบาลชุมชนควบคูไป อาจจะตองเริ่มจากการประเมินชุมชน หรือ
การศึกษาเครื่องมือ 7 ชิ้น นักศึกษาจะมีการเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําไปดวย ทําใหงายและการเขาถึงขอมูลไดดีขึ้น
วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่ใชองคความรูเชิงวัฒนธรรมในการวิเคราะหและสรางความเขาใจ ที่ลึกซึ้งในผูปวย
ครอบครัวและผูรับบริการสุขภาพเหตุการณเจ็บปวย และการตาย แตละกลุมวัฒนธรรมเฉพาะ(Sub-culture group) ในสังคม
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ลวนมีนิยามของ “ สุขภาพ” (Definition of health) แตกตางกัน นิยามที่แตละกลุมคนใชสะทอนถึงความเชื่อ วัฒนธรรม
ทองถิ่นทางสุขภาพ เปาหมายในการดูแลสุขภาพ การพิจารณาสาเหตุของปญหาสุขภาพและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสุขภาพ
ดี รวมถึงแนวทางกลับสูภาวะสุขภาพดี (นงพิมล นิมิตอานันท , 2553: Price & Cortis, 2000) ดังนั้นพยาบาลจึงตองเรียนรู
แนวคิดทฤษฏีทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรในเชิงบูรณาการกับศาสตรทางการพยาบาล (Leininger, 2002) การ
เสริ มสร างองค ค วามรู เชิ ง วัฒ นธรรมมีค วามสํ าคัญ ยิ่ งในการเรีย นรูเ พื่ อเป นกระบวนการจั ดการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค ร วม
โดยเฉพาะผูรับบริการที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากที่อื่น ทําใหเขาถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น เพราะมีการพิจารณาปจจัยและ
สาเหตุของการโรค
การพัฒนารูป แบบวิธีการเสริมสรางองคความรู ทางการพยาบาล จะต องเนนกระบวนการเรี ยนรู ของผูเ รียนและ
ความสําคัญของความรูเดิม อาจารยที่อยูในพื้นที่ตองอํานวยความสะดวกในการใหนักศึกษาแสวงหาความรูดว ยตนเองดวย
การสรางประสบการณจริง (Learning by doing) อาจจะสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน สัมภาษณเก็บขอมูล การมีสวน
ร ว มในการทํ า กิ จ กรรมของชุ ม ชน นั ก ศึ ก ษาต อ งใช ป ระสบการณ ใ นการทํ างาน เมื่ อ มี ค วามรู ประสบการณ เ ดิ ม และ
ประสบการณใหม ทําใหเกิดความรูใหมและสามารถนําไปประยุกตใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดโดยการใชส่อื และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับผูรบั บริการ เชน การเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษาของผูรับบริการ ทําใหเขาถึงและแกไขปญหาสุขภาพไดดียิ่งขึ้น
เปดโอกาสใหนักศึกษามีแรงจูงใจโดยการคิดและการทํา เชน กิจกรรมที่ตองรวมกับกิจกรรมของชาวไทยทรงดํา ทําใหนักศึกษา
ไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ไดดีมากขึ้น การทํางานของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนตองทํางาน
เปนทีม ตองมีการจัดสรรหนาที่ใหเหมาะสมกับความถนัดทําใหนักศึกษามีการเรียนรูไดดีขึ้น และมีการประเมินผลจาก เพื่อน
เจาหนาที่ และอาจารยประจําพื้นที่ ในการสะทอนการทํางานทั้งผลงานและกระบวนการเรียนรู
จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบวา วิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํามีผลตอสุขภาพโดยตรง ในอดีต ชาว
ไทยทรงดํามีวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพขึ้นอยูกับความเชื่อเปนอยางมาก ไมวาจะเปนระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย ความเชื่อ
เกี่ยวกับการนับถือผี หรือความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย การวิเคราะห
สาเหตุของการเจ็บปวยเริ่มจากความเชื่อในการรั บรูวาเขามีโอกาสเสี่ยงต อการเกิดโรคและความรุ นแรงของการเกิดโรคกั บ
ตนเองวามีสาเหตุจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาการเจ็บปวยเปนสวนหนึง่ จากการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการรักษา
สวนใหญจึงใชการรักษาดวยหมอโบราณ หมอมด หมอมนต โดยการพนใชอาคมหรือการใชยา จะมีความจําเปนมาก สวนใน
ปจจุบันชาวไทยทรงดํามีการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการตามชวงอายุวัยซึ่งแตกตางจากในอดีตที่ชัดเจน กลาวคือในการดูแล
รักษาสุขภาพนั้นคนในชุมชนสวนใหญไปใชบริการที่สถานีอนามัย คลินิก หรือที่โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน แตกระนั้น
กลับพบวาชาวไทยทรงดําในปจจุบันมีโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอและโรคเรื้อรังคอนขางสูง เชนโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิ ตสูง โรคอัมพฤกษ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากความสะดวกสบายในการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น การทํามาคาขายที่
สะดวกก็เพิ่มขึ้นเชนกัน รถยนตขายอาหารสด และอาหารสําเร็จรูปเขามาคาขายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนสามารถจับจายซื้อ
สินคาโดยสะดวกสบาย การผลิตที่เกิดจากครัวเรือนก็คอยๆลดลงเรื่อยๆ ความเจ็บป วยจากการบริโภคนิยมจึงเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว แตมีวัฒ นธรรมบางอยางที่ยัง คงอยู ในชุม ชนไทยทรงดําที่ สามารถนํามาบรู ณาการกับ การจั ดการสอนเมื่อนักศึกษา
พยาบาลศาสตรไดลงปฏิบัติในพื้นที่ชาติพันธุไทยทรงดํา เพื่อนําวัฒนธรรมที่ยังคงเหลืออยูมาเชื่อมโยงกับการใหบริการสุขภาพ
ในปจจุบัน เชน การใชสมุนไพรในการรักษาโรค การรับประทานผักลดการรับประทานเนื้อสัตว เพราะมีความเชื่อของภูตผี การ
คงไวซึ่งบานที่โปรงโล งมีอากาศถ ายเทไดสะดวก การปลูกสมุนไพรไวรอบบานเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติกับ โรคที่ทําให
รางกายผูอยูอาศัยอาจจะเจ็บปวยได
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4. แนวคิดเรื่องชาติพันธุ “ไทยทรงดํา”
กลุมชาติพันธุ (Ethnic group) หมายถึง กลุมคนที่มีวัฒนธรรมยอยรวมกัน มีคานิยม ความคิดอุดมการณ ประเพณี
พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลักษณและวัฒนธรรมดานอื่น ๆ รวมกัน กระบวนการที่เปนบรรทัดฐานทางศีลธรรม คานิยม
ตํานาน และสัญลักษณดานตาง ๆ ไดนําไปเปนเครื่องมือในการจัดตั้งองคกร (Organizing Instruments) ซึ่งบางครั้งทําใหเกิด
ปญหา เชน ปญหาการกําหนดความแตกตาง (Distinctiveness) ของสมาชิกภายในกลุมการสื่อสาร (Communication) การ
ตัดสินใจ (Decision - making) การมอบหมายใหใครเปนผูทรงอํานาจ (Authority) ปญหาอุดมการณ (Ideology) และความ
เปนระเบียบวินัย (Discipline)ของสมาชิกภายในกลุม นักมานุษยวิทยาใชเครื่องมือในการจําแนกความแตกตางของกลุมชาติ
พันธุ ไดแ ก ลั กษณะทางวัฒ นธรรมบางอยาง อาณาเขตทางภู มิศาสตร องค กรทางการเมือ ง และการปกครอง ภาษา การ
ปรับตัวเชิงนิเวศน และโครงสรางชุมชน กลาวไดวา สังคมมีการแยกแยะความแตกตางทางวัฒนธรรมตามลักษณะ รูป ธรรมที่
มองเห็นไดชัดเจน เชน ความแตกตางของภาษาพูด เครื่องแตงกาย และวิธีการดํารงชีวิต เชื้อชาติตามสีผิว ซึ่งเดิมนั้นกลุมชาติ
พันธุเคยเปนกลุมชนที่โดดเดี่ยว แตปจจุบันหนวยสังคมวัฒนธรรมตาง ๆ กลายเปนสวนหนึ่งของรัฐที่เกิดขึ้นใหม กลุมชาติพันธุ
จํานวนหนึ่งไดมีการยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตนเอง ยอมละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมทําใหสูญเสีย
ลั ก ษณะความเป น ชาติ พั น ธุ กลุ ม ชาติ พั น ธุ จึ ง สร า งองค ก รทางการเมื อ งอย า งไม เ ป น ทางการ (Informal political
organization)ซึ่งกอนใหเกิดกลุมผลประโยชน (Interest group) ขึ้นในสังคมแตละกลุมชาติพันธุมีพื้นฐานทางสังคมที่มีความ
แตกต างกั นในด านการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ แต สั งคมก็ สามารถดํ ารงอยู ไ ด ใ นกระแสการเปลี่ ย นแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2547)
5. ความเปนมาของไทยทรงดํา
เกงกิจ กิติเรีย งลาภ (2557) ได กลาวไววา ชาวไทยทรงดํา คือ ลาวทรงดํ า หรือ ลาวโซ ง เปนชนกลุม นอยที่ตั้ ง
บานเรือนอยูตั้ งแต บริเ วณมณฑลกวางสี ยู นาย ตังเกี๋ย ลุมแมน้ําดํ า และแมน้ําแดง จนถึ ง แควน สิบสองจุไ ท ในประเทศ
เวียดนามตอนเหนือ ไดอพยพเขามาในประเทศไทย ในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2533 จากการถูกกวาดตอนจากสงคราม พระเจา
กรุงธนบุรี โปรดเกลาใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี เพราะมีภูมิประเทศปาเขา ห วย ลําธาร คลายคลึงกับถิ่นฐานเดิม
ชาวไทยทรงดํา หรือลาวโซงไดถูก กวาดตอนเพิ่มอีกในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2335 และในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2377 ชาว
ไทยทรงดํา หรือ ลาวโซง ที่ถูกกวาดตอนเขามาไดปลูกบานเรือนอยูเปนหมู กระจายในจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดราชบุ รี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี มีในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2438 ในราชหัตถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงมีถึงกรมหมื่นดํารงราชานุภ าพ (ยศในขณะนั้น) ไดกลาวถึงชาวลาวทรงดํา 700 คนที่ไดอพยพมาจากจังหวั ด
เพชรบุรี เพื่อไปหาที่ทํากินใหม ที่ตําบล ดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพบุรุษที่นั้นผานมาจึงถึงปจจุบันได
ประมาณสามสี่ ชวงอายุคน จากหลักฐานที่สันนิษฐานไดวา ชาวไทยทรงดําไดพยายามเคลื่อนยายถิ่นฐานไปทางทิศเหนือของ
ประเทศไทยเหตุผล เพราะตองการกลับไปยังถิ่นฐานบานเกิดเดิม คือ เมืองแถง และบางกลุมตองการหาที่ทํากินใหม จึงอพยพ
ขึ้นไปทางเหนือของประเทศไทย จึงทําใหมีการกระจายอยูกันตามจังหวัดตาง ๆ เชน จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดชัยนาท สวนที่จังหวัดเพชรบุรี ก็เปนพื้นที่ที่ชาวไทยทรงดําอยูกันหนาแนนโดยเฉพาะที่ตําบลหนองปรง
อําเภอเขายอย จนเปนที่รู จักกันในปจจุ บัน จั งหวัดราชบุรี มีชาวไทยทรงดําอยูในอํ าเภอจอมบึง อําเภอดํา เนินสะดวกและ
อําเภอปากทอ ที่ เ ขาภู ท อง เขตอํ าเภอบางแพที่ ดอนคา จั ง หวั ด นครปฐม อยู ใ นเขตอําเภอบางเลน อํ าเภอเมื อง อํ าเภอ
กําแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในเขตอําเภออูทอง ที่บานดอน สระยายโสม และดอนมะเกลือ เขตอําเภอเมืองและตําบล
บางกุง
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว ผูเขียนสรุปไดวา การอธิบายคําเรียกของกลุมพันธุนี้มีความสอดคลองกัน อนึ่ง
ชาวลาวโซงในประเทศไทยนิยมเรียกกลุมของตนเองวา “ ไทยทรงดํา`” มากกวาคําวา “ลาวโซง”เพื่อสรางสํานึกทางวัฒนธรรม
ของการเปนกลุมพวกเดียวกัน โดยอาศัยแบบแผนจารีตที่ถายทอดมโนคติจากรุนสูรุนในการหวนระลึกและการกลับไปสูถิ่น
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กําเนิด ณ เมืองแถง ผานทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตจากความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ อันเปนรากฐานสําคัญของประเพณีและ
พิธีกรรมของลาวโซง อีกประการหนึ่ง ก็เปนไปเพื่อยกสถานะทางสังคมของลาวโซงในบริบทถิ่นฐานใหมใหเกิดการยอมรับชาติ
พันธุ กลุมนอยของตน ความพยายามในการธํารงรักษาแบบแผนจารีตและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตดังกลาวไดหลอหลอมให
ชุมชนลาวโซงกลายเปนที่รูจักในนามของ “ ไทโซงดํา” หรือ “ ไททรงดํา” ในปจจุบัน
6. กรณีศึกษา: การเสริมสรางองคความรูนักศึกษา มหาวิทยาลัย: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ตําบลสระกะเทียม
จังหวัดนครปฐมที่มีผลตอสุขภาพ
นักศึ กษาพยาบาลศาสตร ชั้ นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม ฝ กปฏิ บั ติใ นรายวิ ช า
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ หมู 9 ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา 8 สัปดาห ในหมูนี้จะ
เปนชุมชนชาติพันธุไทยทรงดําทั้งหมด จํานวน 147 หลังคาเรือน อาจารยที่ปรึกษาในพื้นที่ มีการวางแผนการเสริมสรางองค
ความรูใหมใหกับนักศึกษา โดยการใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงในชุมชนไทยทรงดํา และใหเห็นองคความรูใหมที่
เกิดหลังจากนั้นแลวนําองคความรูที่ไดมาจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนไทยทรงดํา ขอมูลที่นักศึกษาไดในพื้นที่ มีดังนี้
6.1 สถานที่ตั้งและลักษณะบานเรือน : หมู 9 ตําบลสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม เปนกลุมชาติพันธุลาวโซงหรือไทย
ทรงดํา ซึ่งถูกกวาดตอนมาพรอมกับชาวไทยทรงดําจังหวัดเพชรบุรี เมื่อมี พ.ศ 2430 จํานวนประมาณ 30 คน ยายมาตั้งรกราก
ปลูกบานเรือน ยึดอาชีพทํานา และเริ่มมีการขยายพื้นที่ขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในหมูบานนี้ เมื่อเขาไปสํารวจพื้นที่
พบว า บ านเรื อนของชาวไทยทรงดํ าจะเป นบ านเรื อน ใต ถุ นสู ง ฝาบ านจะทํ าด วยไม ไ ผ ภายในบ านจะไม กั้นห อง ทํ าให
บรรยากาศภายในบานโปรง ไมอึดอัด ไมรอน แตจะมีแคสวนหนึ่งแคนั้นเพราะถาเปนบานปลูกใหมจะเปนบานสมัยใหมทั้งหมด
แต ประตู เข าบานทุ กหลัง จะหั นไปทางทิ ศเหนื อทั้ งหมด นิย มปลูกต นไมเ พื่อให ค วามร มรื่ น พรอมกั บสถานที่พั กผ อน หรื อ
สังสรรคกันระหวางบางใกลเคียงในยามวาง
6.2 ความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพรในการดูแลตนเอง: ชาวไทยทรงดํามักชอบปลูกตนไมรอบบาน ถาเปนบานชาวไทย
ทรงดําแตดั้งเดิม จะปลูกตนทองหลาง และปลูกพลูไวรับประทานกับหมาก ปลูกสมุนไพร อาทิ เชน ตนรางจืด ที่มีทุกบานเปน
พืชไมเลื้อยปลูกงาย ใบสีเขียวเรียวยาว มีดอกสีมวง ชาวไทยทรงดําจะมาใชแกพิษ เชน จะมาตมกับน้ําและอาบใหบุตรหลานที่
มีอาการคันตามตัว หรือรับประทานเพื่ อล างพิษ ใบกระเพราะ ใชแกทองอืด ฟาทะลายโจร มีไวใหสัต วเลี้ยงปวยกิน ขิงแก
ทองอืด ตะไครที่ใชเ ปนเครื่องเคียงประกอบอาหาร ตะไครห อมไวไลยุง และอื่น ๆ ชาวไทยทรงดําจะมีผูเชียวชาญเกี่ยวกั บ
สมุนไพรประจําหมูบานสวนใหญจะเปนคนสําคัญที่ชาวบานจะเคารพนับถือ เวลาที่เด็กปวย เชน เปนไขหวัด พอแมจะพาลูกไป
กวาดยา โดยใชสมุนปายบริเวณโคนลิ้นของเด็ก จะปายประมาณ 3 วัน จะหายเปนปกติ
6.3 ชาวไทยทรงดํามีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร มีการทําบุญใหกับผีไมมีญาติ ถามสมาชิกในบานปวย ชาวไทยทรง
ดําจะมีการเซนไหวผีปผู ียา เพื่อใหมาปกปองบุตรหลาน จะมีประเพณีหลายอยางที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางไสยศาสตร แตจะ
มีผลดีกับสุขภาพ ไดแก วัฒนธรรมถือผี ชาวไทยทรงดําและสั่งสอนใหบุตรสาวรักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม เพราะจะผิดผี
หรือ จะเปนไมพอใจของผีบรรพบุรุษได
6.4 วัฒนธรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ชาวไทยทรงดําจะมีอาหารพื้นเมือง ซึ่งทําจากผักพื้นเมืองที่ขึ้นงาย
เชน กระถิน ผักปลอด ผักแวน ยอดชะอม กระเพา โหระพา กระชาย พริกไทยออน พริก สาหรายบางชนิด นํามาทําแกงเผ็ด
แตไมนิยมใสกะทิ ไมใชเครื่องชูร สชนิด ตาง ๆ เพราะจะทํ าใหรสชาติดั้ งเดิมเสียไป เชน ขนมจีนชาวไทยทรงดําจะไมซื้อมา
รับประทานชุมชนจะทํ ารับประทานเอง มีการแจกจายกันอยางทั่ วถึง รสชาติอาหารส วนใหญจะเนนรสเค็ ม เนื่ องจากตอง
รับประทานกับเครื่องเคียงตางๆ อาจจะมีผลตอสุขภาพจะเกิดโรคเรื่อรังในระบบหัวใจและหลอดเลือดได แตใ นชุมชนนี้เปน
โรคเบาหวานนอยมากเพราะจะไมนิยมรับประทานอาหารหวาน ทําใหชาวไทยทรงดําสวนใหญไมอวน
6.5 วัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทยทรงดํามีเอกลักษณที่โดดเดน คือ เสื้อผาจะมีสีดํา และมีการทอผาใชเองใน
หมูบาน ชาวไทยทรงดําที่สระกะเทียมจะมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการทอผาที่เปนที่รูจักเปนอยางดีของคนตางหมูบาน สวน
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ใหญผาที่ทอจะเปนผาดํามีลาย และมีการตัดเย็บที่ทันสมัย ผูหญิงชาวไทยทรงดํา จะเกลาผมทรงสูงนุงหมผาสีดําไปทําบุญที่วัด
หรือมีงานมงคลตาง ๆ ในหมูบาน มีการรองรําทําเพลง ซึ่งเนื้อเพลงจะเปนภาษาเดิมของไทยทรงดํา ภาพที่แสดงออกมาใหเห็น
ชาวไทยทรงดําเปนผูที่มีอารมณสุนทรียภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับมานิตา (2541) ที่ไดกลาวไววา ชาวลาวโซงแตโบราณจะนิยม
แตงกายสีดํา ผูชายจะใสกางเกงสีดํารูปรางคลายกับกางเกงจีน สวนผูหญิงจะเกลาผมและใสชุดสีดํา การแตงกายของชาวไทย
ทรงดําบงบอกฐานันดรไดดวยจากการตัดเย็บ สิ่งที่กลาวมาจะเห็นไดวา ชาวไทยทรงดํา รักษาวัฒนธรรมไวอยา งเหนียวแนน
และยืนยาว ชาวไทยทรงดําไมคอยมีเรื่องขัดแยงกันในหมูบานจะพบวา องคกรหลักในหมูบานที่บทบาทเดนชัด คือ ผูใหญบาน
เจาอาวาส และกรรมาการหมูบาน ชาวไทยทรงดําจะมีรักสามัคคี และจะมีความคิดเปนแนวทางเดียวกัน โดยจะยึดผูนําเปน
หลัก จุดเดนของชาวไทยทรงดําที่มีผลตอสุขภาพ คือ ผูสูงอายุในหมูบานจะไดรับการดูแลอยางดีจากบุตรหลาน ผูสูงอายุไมถูก
ทอดทิ้ง ชาวไทยทรงดําสวนใหญไมนิยมไปทํางานนอกหมูบาน แตจะประกอบอาชีพเปนเกษตรกร หรือไมก็คาขายในหมูบาน
จากขอมูลตาง ๆ ที่นักศึกษารวบรวมจากการประเมินชุมชน ไมวาจากการสอบถาม การสังเกต การมีสวนรวมกั บ
ชุมชนชาวไทยทรงดํา นักศึกษาไดประสบการณในการทํางานจริงโดยมี อาจารยจะเปนที่ปรึกษาและวางแนวทางใหนัก ศึกษา
สามารถมองเห็นความแตกตางทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางหรือประยุกตรูปแบบการพยาบาลให
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําไดเหมาะสมที่สุด เชน นักศึกษาไดจัดบริการสุขภาพที่วัดโดยเปนจะมีกิจกรรมในวัน
ทําบุ ญ มี การแต งกายให ค ลายกั บชาวไทยทรงดํ า มี การนํ า สิ่ง ที่ ดีๆ ต อสุข ภาพของชาวไทยทรงดํ าปฏิ บั ติม านาน อาทิ เ ช น
กิจกรรมทางดานอารมณ นักศึกษามีการฟอนรําแบบไทยทรงดํา โดยมีผูสูงอายุควรเปนผูฝกสอนให มีการนําเสนอสมุนไพรที่มี
ในชุมชนมา ใชประโยชนได จริงและมีแปลงรูปเพื่อใหมู ลคาเพิ่มมากขึ้น มีการปลูกฝงวัฒนธรรมชาวไทยทรงดํ าในโรงเรีย น
กิจกรรมทุกอยางนักศึกษาตองมีการวางแผนรวมกับผูนําชุมชน เพื่อรวมพิจารณาใหสอดคลองไปกับวัฒนธรรมของชาวไทยทรง
ดํา ผลที่ไดจากการเสริมสรางความรูครั้งนี้ นักศึกษาไดองคความรูใหมเกี่ยวกับแนวคิดการใชชีวิตของชาวไทยทรงดําสูสุขภาพดี
ในชุม ชนอื่นๆนักศึ กษาอาจจะใชการออกกําลั งกายแบบแอโรบิกได ดี แต ถาเป นชุมชนไทยทรงดํา ต องฟอนรําถึ งจะไดผลดี
เพราะมีทาที่สามารถทําใหเกิดการเผาผลาญในรางกายไดดี
7. บทสรุป
เมื่อกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจบลงมีการประเมินผลและมี
การทบทวนกระบวนการเรีย น ตั้ งแตเตรีย มนักศึกษาลงพื้ นที่ อาจารยป ระจํ าพื้ นที่มี การปฐมนิ เทศนักศึกษาและใหสื บค น
เอกสารขอมูลของชาวไทยทรงดํา ซึ่งตองมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ในการลงพื้นที่นั กศึกษาตองมี
การประเมินสุขภาพชุมชนชาวไทยทรงดํา โดยตองใช 4 องคกรหลักในชุมชนที่เหมือนกับชุมชนอื่นแตความเคารพและการเชื่อ
ฟง ชุมชนไทยทรงดํามีความเหนียวแนนมาก นักศึกษาตองศึกษาขอมูลในชุมชนอยางละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ตาง ๆ ทําใหนักศึกษามีองคความรูเดิมที่ไดจากการอภิปรายในวันปฐมนิเทศ ความรูใหมในการลงปฏิบัติในพื้นที่จริง จนเกิด
ความรูใหมที่นักศึกษาประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมบริการสุขภาพในชุมชนไทยทรงดํา ซึ่งตอนประเมินผลนักศึกษาจะ
ถูกสะทอนจากเพื่ อนร วมงาน ผูนําชุม ชน ผู นําดานสุข ภาพในภาครัฐบาล ทํ าใหนักศึกษามีค วามชั ดเจนในเรื่องการสง เสริ ม
สุขภาพที่ดีตองสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น เพราะทุกชุมชนบริบทในการเรียนรูแตกตางกัน อยางสิ้นเชิง
ถานักศึกษาเลือกไดถูกทาง ประโยชนตาง ๆ จะกลับมาสูประชาชนไดมากที่สุด โรงเรื้อรังที่กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้ก็จะ
ไดรับการแกไขโดยชุมชนของตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับชิยูและหงส (Chiu & Hong, 2006) มีการจั ดกิจกรรมที่ตองใช
ประสบการณภาคสนาม (Field experiences) ที่มีแผนการฝกปฏิบัติในชุมชนอยางเปนรูปธรรมจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทักษะการประเมิ นความแตกตางทางวัฒนธรรมและการเรียนรูทัศนคติของบุคคลและกลุมคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง มี
ความคิดเห็นตรงกับแนวคิดของศิริพันธุ ศิริพันธุ และประณีต สงวัฒนา (2557:2) ที่มีการศึกษาผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
คือ ผู เ รีย นต องคํ านึ ง ถึง ความแตกต างทางวัฒ นธรรม กั บ ความสามารถการเข าถึ งการบริการทางด านสุข ภาพที่มี คุ ณภาพ
สามารถวิเคราะหไดวา ความแตกตางทางวัฒนธรรมมีผลตอการเขาถึงการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะชุมชนที่มีความชัดเจนใน
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วั ฒ นธรรมของตนเอง เพราะชุ ม ชนนี้ อ าจจะดู แ ปลกและแตกต า งจากชุ ม ชนอื่ น จึ ง มี ผ ลโดยตรง ขณะเดี ย วกั บ จิ ส วี
(Jirwe,et.al, 2010: 56) ก็ไดกลาวสนับสนุนไววา พฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งในยามสุขภาพดีและเมื่อเจ็บปวย จะขึ้นอยูกับ
คําแนะนําที่ผูรับบริการที่มีความรูและความเขาใจเปนอยางดี หากวาผูรับบริการเปนกลุมที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตคนที่
จะชวยใหประสบความสําเร็จได ก็คือ พยาบาลหรือบุคลากรดานสุขภาพ แตตองมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมไดเปนอยางดี
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ผลของรูปแบบการดูแลผูป วยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตตอความกาวหนา
ในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก
และความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูป วย ญาติผดู ูแล
The Effects of the Model nursing intermediate-care in Hemorrhagic Stroke on
the progressed of Barthel Activity of Daily Living Index in hemorrhage stroke
patients and multidisciplinary team, stroke patients’
family caregivers’ satisfaction
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของรูปแบบการดูแลผูปว ยโรคหลอดเลือด
สมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต ตอความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก และความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่ ผูปวย ญาติผูดูแล โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ American Heart Association
2015 และแนวคิดทฤษฎี Neuroplasticity กลุมตัวอยางไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกจํานวน 60 ราย แบงเปนกลุม
ทดลองจํานวน 30 ราย และกลุมควบคุมจํานวน 30 ราย เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย และสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา โดยประเมินความกาวหนาใน
การทํากิจวัตรประจําวันในระยะ กอนการทดลอง หลังทดลองในระยะ 2 สัปดาห และ 1 เดือน ผลการวิจัยพบวา ความกาวหนา
ในการทํากิ จวั ตรประจําวันระหวางกลุ มควบคุ มและกลุม ทดลองมีค วามแตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ และผูป วยมี
ความกาวหนาในการทํากิจวัตรประจําวันในระยะหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห และ 1 เดือน สูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามความพึงพอใจของเจาหนาที่ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกันในระยะติดตามผล
1 เดือน แตความพึงพอใจของผูปวย และญาติผูดูแลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
คําสําคัญ: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก ระยะกึ่งวิกฤต ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ความพึงพอใจ
Abstract
This quasi-experimental research aimed to examine the effects of the model nursing intermediatecare in hemorrhagic stroke on the progressed of barthel activity of daily living index in hemorrhage stroke
patients and multidisciplinary team, stroke patients’ family caregivers’ satisfaction. The model nursing
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intermediate-care in hemorrhagic stroke was developed based on American Heart Association 2015 and
Brain Spasticity theory. The sixty stroke patients, 30 of control group and 30 of experimental group were
recruited by purposive sampling. Data collection by the completed questionnaires. Data were analyzed
with descriptive statistics and Repeated Measures ANOVA. Data were collected on before the experiment
and after the experiment 2 weeks, 1 month. The results revealed that patients in the experimental group
had significantly higher score of barthel activity of daily living index than patients in the control group
both 2 weeks and 1 mouth after the experiment. However, there was no difference in multidisciplinary
team satisfaction between the experimental group and the control group. But there had significantly
difference in satisfaction of hemorrhagic stroke patients and family caregivers’ between the experimental
group and the control group.
Keywords: hemorrhagic stroke, intermediate-nursing care, Barthel activity of daily living index, satisfaction
1. บทนํา
เปาหมายของการดูแลระยะกึ่งเฉียบพลันคือ “จัดหาบริการองครวมเพื่อสงเสริมการฟนสภาพ จากความเจ็บปวย
ปองกันการเขารักษาในโรงพยาบาลอยางฉุกเฉินโดยไมจําเปน สนับสนุนใหผูปวยออกจากโรงพยาบาลไดเร็วขึ้น และอยูอยาง
พึ่งพาตนเองไดมากที่สุด”( Department of Health, 2001) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก เปนปญหาอันดับ1 ของสาเหตุ
ใหญๆที่ทําใหเกิ ดความพิการ หรือทุพพลภาพ และตองไดรับการพึ่งพาทั้งจากเจาหนาที่ และญาติผูดูแล (World Stroke
Organization, 2012 & Marianne, 2017) ซึ่งความพิการดังกลาวเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability
adjusted life years: DALYs) ในป 2556 พบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียอันดับ 3 ในผูชายรอง
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอุบัติเหตุจราจร (The Bureau of Policy and Strategy, 2015) ซึ่งมีความ
สอดคลองกับสถิติในภาพรวมของหอผูปวยศัลยกรรมชาย และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยภารกิจหลักของหอผูปว ย
ศัลยกรรมชาย คือรักษาดูแล ใหการพยาบาลฟนฟู ประสานงานกับสหสาขา ใหผูปวยไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ และ
จําหนายกลับบานโดยหลงเหลือความพิการนอยที่สุด สามารถจัดการกับปญหาสุขภาพไดอยางเขมแข็งจากญาติผูดูแล และ
ประสานงานจากโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ แตจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกมีแนวโนมสูงขึ้น จํานวนเตียงไมเพียงพอ
เกิดความแออัด เมื่อผูปวยฟนหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลันแลว ผูปวยบางรายจึงถูกสงกลับโรงพยาบาลชุมชนในสภาพกึ่ง
วิกฤต หรือจําหนายกลับบานทั้งที่สภาพรางกาย และจิตใจไมพรอม ทําใหขาดการดูแลอยางตอเนื่อง ขาดโอกาสฟนฟูสภาพให
กลับมาใกลเคียงเหมือนเดิม (พิราลักษณ ลาภหลาย, ศุภร วงศวทัญู และยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2017) ผูปวยบางรายไมไดรับ
การประเมินจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู จากขอจํากัดเรื่องทรัพยากร สงผลใหผลลัพธของการดูแลไมเปนไปตามความคาดหวัง
ของทีมพยาบาล และครอบครัว โดยพบวาสถิ ติของโรงพยาบาลพบอัตราการกลับเขารักษาซ้ําดวย ปอดติด เชื้อจากการสู ด
สําลัก แผลกดทับ การติดเชื้อจาการใสสายสวนปสสาวะ เพิ่มขึ้นกวาไตรมาสแรกที่ผานมาคิดเปนรอยละ 3.9 คณะผูวิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต (Model nursing intermediate-care in
Hemorrhagic Stroke Patients) 48 ชั่วโมงแรก โดยรูปแบบการดูแลนี้พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎี การดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองของ American Heart Association 2015 และทฤษฎี Neuroplasticity
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยในระยะหลัง
การทดลอง 2 สัปดาห และ 1 เดือน ระหวางกลุม ควบคุม และกลุมทดลอง
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยกลุมทดลองที่
ไดรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง 2 สัปดาห
และ 1 เดือน
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ ของเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรม
ชาย ญาติผูดูแล และผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะหลังการทดลอง 1 เดือนระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมากกวากลุมควบคุมทั้งในระยะหลังการ
ทดลอง 2 สัปดาห และ 1 เดือน
3.2 คะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยกลุมทดลองที่ไดรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตในระหลังการทดลอง 1 เดือนตองสูงกวาในระยะกอนการทดลอง และหลังการทดลอง 2
สัปดาห
3.3 กลุมทดลองมีคะแนนความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ ในระยะหลังการทดลอง 1 เดือนมากกวากลุมควบคุม
4. วิธีดําเนินการ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental research design) รู ป แบบเป น
Nonrandomized control group pretest-posttest design โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง 2 กลุม วัด 2
ครั้งคือ กอนการทดลอง และหลังการทดลอง
กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่เขารับการรักษาเปนผูปวยใน ของหอผูปวยศัลยกรรมชาย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จํานวน 60 ราย โดยเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจงทั้งกลุมควบคุม และกลุมทดลอง กําหนดเกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองแตกครั้งแรก มีคะแนน GCS มากกวา
หรือเทากับ 13 คะแนนคงที่ไมเปลี่ยนแปลงในระยะ 48 ชั่วโมงภายหลังเขาการรักษาครั้งแรก ไมไดรับการรักษาดวย
การผาตัด แพทยมีแผนการรักษาใหเริ่มฟนฟู และกายภาพได และยินดีเขารวมโครงการดวยการลงนามหนังสือยิ นยอมหรือลง
นามแทนโดยผูมีอํานาจกระทําแทน
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง คํานึงถึงความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 จึงใชหลักการวิเคราะหกําลังของ
การทดสอบ Power Analysis (Cohen, 1988: 21)เพื่อการวิเคราะหการแปรปรวนของคาเฉลี่ย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่
.05 อํานาจการทดสอบ (Power of the test) ที่ .80 และคา effect size เทากับ .5 และทําการเปดตาราง Power Tables
สําเร็จรูป (Polit & Beck, 2004: 497) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอยกลุมละ 30 ราย รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 60
ราย
4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 สวนคือ
4.1.1 เครื่องมือที่ใชดําเนินงานวิจัย ไดแก รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต
พัฒนาโดยคณะผูวิจัยโดยใชกรอบแนวคิ ดทฤษฎีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ American Heart Association
2015 และทฤษฎี Neuroplasticity ประกอบดวยกิจกรรมพยาบาลทั้งหมด 13 หัวขอหลัก ประกอบดวย 1) ประเมินความตึง
ตัวของกลามเนื้อ 2) การประเมินกําลังกลามเนื้อ 3) ประเมินความสามารถในการทรงตัว 4) Pain (Visual analogue scale)
5) สงเสริมการทํากิจวัตรประจําวัน 6) ปองกันภาวะละเลยขางที่มีพยาธิสภาพ 7) สงเสริมภาวะโภชนาการ 8) การควบคุมการ
ขับถาย 9) ฟนฟูการรูคิด 10) ฟนฟูการสื่อสาร 11) ปองกันการแหงแตก แผลกดทับของผิวหนัง 12) การเตรียมครอบครัวญาติ
ผูดูแล และ 13) ฟนฟูบทบาทในครอบครัว บทบาททางเพศ ในระยะกึ่งวิกฤต 48 ชั่วโมง คุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบความ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2343

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย แพทยผู เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบประสาท 1 ทาน แพทยเวช
ศาสตรฟนฟู 1 ทาน นักกายภาพบําบัด 1 ทาน นักกิจกรรมบําบัด 1 ทาน และพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญโรคหลอดเลือด
สมอง 1 ทาน นําขอคิดเห็นมาคํานวณไดคา CVI = .83 ปรับแกรายละเอียดตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวคงมีจํานวน
หัวข อหลั กเท าเดิ ม แตเพิ่ มรายละเอี ยดของเนื้อหาให มีความชัดเจนมากขึ้ น ก อนนํ าเครื่องมือไปหา ความเที่ย งของเนื้ อหา
(Reliability) โดยไปทดลองใชกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย เพื่อ
หาคาความเชื่อมั่นไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ .83 และในการศึกษาครั้งนี้ไดเทากับ .89
4.1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูปวย และญาติผูดูแล
2) เวชระเบียน ไดแก ขอมูลจํานวนวันนอนเฉลี่ย ภาวะแทรกซอนภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เชน ปอดติดเชื้อจากการ
สูดสําลัก แผลกดทับ เปนตน 3) แบบประเมินดัชนีบราเทล (The Barthel index of activities of daily living) เปนแบบ
ประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใหไดถึงขอจํากัดในการดูแล
ตนเอง และระดับการพึ่งพาของผูปวย ซึง่ ประเมินกิจวัตรประจําวันทั้งหมด 10 ดาน ไดแก การรับประทานอาหาร การลุกจาก
ที่นอน สุขวิทยาสวนบุคคล การใชหองสุขาหรือกระโถน การอาบน้ําเช็ดตัว การเดิน การขึ้นลงบันได การสวมใสเสื้อผา การ
ควบคุมการถายอุจจาระ และการควบคุมการถายปสสาวะ แตละกิจกรรมมี คะแนนแตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการความ
ชวยเหลือในกิจกรรมนั้นๆ มีคะแนนความสามารถสูงสุด 100 คะแนนและต่ําสุด 0 คะแนน (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) 4)
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต โดยใชรูปแบบวัดความพึง
พอใจของผูรับบริการ Satisfaction Questionnaire (CQS-8) ที่สรางขึ้นโดย Lasen, Attkisson, Hargreaves, & Nguyen
(1979) และแปลเปนภาษาไทยโดยรณชัย คงสกนธ และธี รเกีย รติ เจริญเศรษฐศิลป (2543) ประกอบดวย 8 ขอคํ าถาม
ลักษณะการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คะแนนรวมอยูระหวาง 8 –32 คะแนน
4.2 การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 2559/489 ผู วิจัยแนะนําตนเอง ชี้ แจงวัต ถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูรวมวิจัยมีสิทธิ์ปฏิเสธการเขารวมการวิจัย โดยการปฏิเสธนั้นไมมีผลใดๆตอการรักษาหรือบริการที่ไดรับ การเขารวม
การวิจัยตองไดรับการเซ็นใบยินยอมเขารวมการวิจัย ทั้งนี้เมื่อเขารวมการวิจัยแลวญาติผูดูแลหรือผู ปวยสามารถถอนตัวจาก
การเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลใดๆ ตอการรักษา
4.3 วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 จัดตั้ งทีม โดยมี การรวมมื อกันระหว างหอผูปวยศัล ยกรรมชาย กั บทีมสหสาขาวิช าชีพ และศัลยแพทย
ประสาทและสมอง มีการประชุมรวมกันเพื่อกําหนดกิจกรรมและแผนงาน
4.3.2 พัฒนาบุคลากรดานการพยาบาลโดยสงพยาบาลวิชาชีพไปอบรมเฉพาะทาง เรื่องการฟนฟูสภาพผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองและใหเผยแพรใหความรูแกเจาหนาที่ในหนวยงาน ไดแกพยาบาลและผูชวยพยาบาล ในการทํ ากิจกรรม
การฟนฟูส ภาพผู ปวยโรคหลอดเลื อดสมองแตก โดยมี นักกายภาพแพทยเ วชศาสตรฟ นฟู เข ามามี สวนร วม แนะนําความรู
เพิ่มเติม
4.3.3 ผูวิจัยทําหนาที่คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด เขาพบผูปวยและญาติผูดูแล เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และลงนามใบยินยอม เมื่อกลุมตัวอยางสมัครใจ และเปนผูดําเนิน
กิจกรรมตามรูปแบบการดูแลฯ สวนคณะผูวิจัยอีก 2 ทาน ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบประเมินที่กําหนดไว
เก็บขอมูลในกลุมควบคุมจํานวน 30 ราย เสร็จสิ้นแลวจึงเก็บขอมูลในกลุมทดลองจํานวน 30 ราย เพื่อปองกันการปนเปอน
ของการทดลอง โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
 กลุ ม ควบคุม คณะผูวิจัย สอบถามข อมูล ส วนบุ คคลของกลุ ม ตั วอยาง และเก็ บ รวบรวมข อมูล ครั้ ง ที่ 1
คะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดัชนีบราเทล โดยวิธีการสังเกต ทดสอบ และสัมภาษณ

2344 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ผูปวยกอนไดรับการพยาบาลปกติของโรงพยาบาลจนจําหนายกลับบาน นัดเก็บขอมูลครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
ในชวง 2 สัปดาห และ 1 เดือนตามลําดับ ในครั้งที่ 3 ของการเก็บขอมูลมีการเก็บขอมูลเพิ่มในเรื่องความ
พึงพอใจตอบริการที่ไดรับ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแลว กลุมควบคุมทั้ง 30 รายจะไดรับรูปแบบการดูแลฯ
เชนเดียวกับกลุมทดลอง
 กลุมทดลอง ผูวจิ ัยดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการดูแลฯ เพิ่มเติมจากการพยาบาลปกติของโรงพยาบาล
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง ดังนี้
ครั้งที่ 1 สรางสัมพันธภาพ คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และเก็บ รวบรวม
ขอมูลครั้งที่ 1 คะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ดัชนีบราเทล โดยวิธีการสังเกต ทดสอบ และ สัมภาษณ กอน
ไดรับรูปแบบการดูแลฯ ใชเวลา 20 นาที
ครั้งที่ 2 เพื่อใหญาติผูดูแลเห็นความสําคัญของการฟนฟูสภาพผูปวยอยางรวดเร็ว โดยผูวิจัยบรรยายให
ความรูกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล เรื่อง ความสําคัญในการรีบฟนฟูสภาพผูปวย และวิธีการตาง ๆ ในการฟนฟูผูปวยทั้งหมด
13 หัวขอหลัก พรอมประกอบสื่อการสอนพาวเวอรพอยท มีการซักถามขอสงสัย และทวนสอบความรูที่ไดรับ ใชเวลา 40-50
นาที
ครั้ง ที่ 3 สาธิต การฟนฟู ดู แลผูปวยตามรู ปแบบการดู แลฯ 13 หัวขอหลัก และใหกลุ มตัวอย างสาธิ ต
ยอนกลับเปนรายบุคคล ใชเวลา 40-50 นาที มีการกระตุนโดยการกลาวคําชื่นชมจากครอบครัว และผูวิจัย
เมื่อสิ้นสุดการดูแลผูปวยตามรูปแบบการดูแลฯ 13 หัวขอหลัก 2 สัปดาห คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ครั้งที่ 2 และติดตอนัดหมาย เพื่อเก็บขอมูลอีกครั้งในระยะ 1 เดือน โดยโทรศัพทติดตาม สอบถามถึงปญหาและอุปสรรคใน
การดูแล รวมทั้งความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ และติดตามขอมูลการเขารับการรักษาซ้ําจากเวชระเบียน
4.3.4 คณะผูวิจัยเก็บ รวบรวมคะแนนความพึงพอใจต อรูปแบบการดูแลฯของเจาหนาที่ และทีม สหสาขาใน
ระยะสิ้นสุดการทดลอง 1 เดือน
5. ผลการวิจัย
ในการศึ กษาครั้ง นี้ไ ดมี การทดสอบความแตกตางของผูป วยหลอดเลื อดสมองแตกทั้ง สองช วงเวลา ระหวางกลุ ม
ควบคุมและกลุมทดลอง ไดแก อายุ ระดับความรูสึกตัว Glasgow Coma Score จํานวนผูปวย จํานวนวันนอนระยะเวลาวัน
นอนเฉลี่ย และคะแนนดัชนีบารเทลกอนจําหนายกลับบานดวยการใชสถิติ Independent t-test พบวา ตัวแปรดังกลาวใน
กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของผูปวย ระหวางกลุมที่ไดรับการพยาบาลปกติ และกลุมที่ไดรับการดูแล
ตามรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต (n=60)
ลักษณะผูปวย
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
t
P-value
Mean
SD
Mean
SD
อายุ (ป)
55.84 12.34 61.28 13.13 1.55
.67
ระดับความรูสึกตัวGlasgow Coma Score
14.00 1.28 13.76 1.42 1.25
.72
จํานวนผูปวย
33.66 3.31
29.00 2.41 1.57
.55
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ย
5.07
1.63
4.64
1.73
.36
.57
คะแนนดัชนีบารเทลกอนจําหนาย
49.41 5.96 56.76 7.71 1.43
.77
*
p< .05
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การศึกษาครั้งนี้ยังไดเก็บขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพระหวางผูป วยกลุมควบคุม และกลุมทดลอง พบวา วันนอนเฉลี่ย ของ
กลุมควบคุมเทากับ 6.72 SD = 1.04 กลุมทดลองเทากับ 4.23 SD = 1.98 ทั้งนี้ผูปวยกลุมควบคุมสวนใหญไดรับปรึกษาดูแล
รวมจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู (PM&R) จํานวน 21 ราย สวนกลุมทดลองไดรับเพียง 12 ราย นอกจากนี้ยังไดเก็บอัตราการ
เกิดปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAP) พบวา กลุมควบคุม 13 ราย กลุมทดลอง 6 ราย กลุมควบคุมเกิดแผลกดทับ 5 ราย แต
ไมพบแผลกดทับในกลุมทดลอง การติดเชื้อจากการใสสายสวนปสสาวะกลุมควบคุม 11 ราย กลุมทดลอง 5 ราย การกลับเขา
รักษาซ้ําจากภาวะแทรกซอนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลุมควบคุม 9 ราย กลุมทดลอง 3 ราย การเสียชีวิตในผูปวยที่มี
ระดับความรูสึกตัว GCS 13 – 15 คะแนน กลุมควบคุม 5 ราย แตกลับไมพบการเสียชีวิตในกลุมทดลอง แตเนื่องจากขอมูลมี
ระดับการวัดเปนขอมูลนามบัญญัติ จึงเลือกทดสอบไคสแควร พบวา ไดคาสถิติไคสแควร Pearson Chi-Square เทากับ 1.52
5.23 1.71 0.99 3.42 คา p = .02 .00 .01 .04 และ .01 ตามลําดับ (p > .05) สรุปผลไดวา ขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพที่แสดงถึง
ภาวะแทรกซอนของผูปวยที่ไดรับรูปแบบการพยาบาลปกติมีความแตกตางกับผูปวยที่ไดรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตจําแนกตามขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพหอผูปวยศัลยกรรมชาย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (n=60)
ตัวชี้วัด
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก
2 P-value
รูปแบบเดิม
รูปแบบการดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองแตกใน
ระยะกึ่งวิกฤต
จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ
1. ปรึกษารวมจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู
(PM&R)
2. ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAP)
3. การเกิดแผลกดทับ
4. การกลับรักษาซ้ําดวยภาวะแทรกซอนหลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก
5. การเสียชีวิตในผูปวยที่มี GCS 13-15
คะแนน
*
p< .05

21

70.00

12

40.00

1.52

.02*

13
5
9

43.33
16.66
30.00

6
0
3

20.00
0.00
10.00

5.23
1.71
0.99

.00*
.01*
.04*

5

16.66

0

0.00

3.42

.01*

ตรวจสอบการแจกแจงของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ดวยสถิติ Shapiro – Wilk Test พบวาขอมูลทั้งสองกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงเลือกใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
รวมแบบวัดซ้ํา (one way repeated – measures ANOVA) วิเคราะหคาเฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกลุมควบคุม และกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F1,58 = 65.33; p = .000 ) และ
ชวงเวลาที่วัดมีผลตอคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F1.24,58 = 11.06; p =
.000) (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนเปนรายคู โดยใชวิธี Bonferroni สรุปผลไดวาผูปวยกลุมทดลองทุกคูมี
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 (ตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 1)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิ บัติกิจวัตรประจําวั นของผูป วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
ระหวางกลุมควบคุม (n=30) และกลุมทดลอง (n=30) หอผูปวยศัลยกรรมชายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แหลงของความแปรปรวน
SS
df
MS
F P value
ระหวางกลุม
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
4053.60
1 4053.62 65.33 .000*
ความคลาดเคลื่อน 1
3901.32
58 73.17
ภายในกลุม
ระยะเวลา
1443.58
1.22 701.17 12.75 .000*
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน* ระยะเวลา
326.39
1.24 237.17 11.06 .000*
ความคลาดเลื่อน 2
877.44
58 12.24
*
p < .01
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันผูปวยกลุมทดลอง
(n=30) ในระยะกอนจําหนาย ระยะติดตาม 2 สัปดาห และระยะติดตาม 1 เดือน
Time1
Time2
ความแตกตางของ
S.E.
P value
คาเฉลี่ย ( 1-2 )
กอนจําหนาย
ระยะติดตาม 2 สัปดาห
-2.84
.304
.000*
ระยะติดตาม 1 เดือน
-2.84
.297
.000*
ระยะติดตาม 2 สัปดาห
ระยะติดตาม 1 เดือน
-2.84
.241
.000*
*
p < .01

แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนเปนรายคูของความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกกลุมทดลอง
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จากการตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลทุกตัวแปรดวยสถิติ Shapiro – Wilk Test พบวาขอมูลความพึงพอใจตอ
รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต เปนตัวแปรเดียวที่มีการแจกแจงแบบไมปกติทั้งกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง จึงเลือกใชสถิตินอนพาราเมตริก วิเคราะหหาความแตกตางของระดับความพึงพอใจในเจาหนาที่ ผูปวย และ
ญาติผูดูแลในระยะสิ้นสุดการทดลอง 1 เดือน ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองดวยการทดสอบไคสแควรพบวาไดคาสถิติ
ไคสแควร Pearson Chi-Square เทากับ .97 .27 .11 คา p = 1.03 .03 .04 ตามลําดับ (p > .05) สรุปผลไดวา ความพึง
พอใจของเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมชายตอรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตระหว างกลุม
ควบคุม และกลุมทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) สวนความพึงพอใจของผูปวย และญาติผูดูแลตอ
รูปแบบการดูแ ลผูปวยโรคหลอดเลื อดสมองแตกในระยะกึ่งวิ กฤตระหวางกลุมควบคุม และกลุ มทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูปวย และญาติผูดูแลตอรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลื อด
สมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง (n=60)
ระดับความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ
กลุมตัวอยาง
การพยาบาลรูปแบบเดิม
การพยาบาลรูปแบบใหม
2 P-value
ปานกลาง (ราย) มาก (ราย) ปานกลาง (ราย) มาก (ราย)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
เจาหนาที่
15
18
20
13
.97
1.03
ผูปวย
45
56
20
67
.27
.03*
ญาติผูดูแล
51
50
12
75
.11
.04*
*
p > .05
6. อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤต ที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีผลตอการฟนหายหลังเกิด
โรคหลอดเลือดสมองแตก และการกลับมามีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองแตกที่ไ ด รับ การพยาบาลปกติ จากทีม สหสาขา จากทฤษฎี Neuroplasticity ตามแนวคิด ทางพยาธิ ส รีร วิท ยาของ
Mesenchymal stem cells (MSCs) ที่วาเมื่อผูปวยเกิดพยาธิสภาพที่สมอง MSCs จะมีการตอบสนองตอระบบประสาท
สวนกลาง เมื่อรางกายไดรับการกระตุนตอสิ่งเราในที่นี้ หมายถึง การเรงฟนฟูสภาพรางกาย และจิตใจภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง MSCs มีความเกี่ยวของกับการฟนฟูการทําหนาที่ของสมอง เปนตัวสงกระแสประสาทภายหลังจากที่เกิดพยาธิ
สภาพไม วาจะเป นโรคหลอดเลื อดสมองแตก หรื อโรคหลอดเลื อดสมองตีบ โดยจากการศึ กษาหลายการศึกษาไดใ ห การ
สนับสนุนวาการเรง ฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ 12 สัปดาหหลังเกิดโรคสามารถทําใหผูป วยฟนหาย กลับมามี
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไดใกลเคียงกอนการเกิดโรค ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในชวงเวลาในการเริ่ม
ฟนฟูผู ปวย ซึ่ งจากรู ปแบบการดูแ ลผูป วยโรคหลอดเลือดสมองแตกนี้ไ ดเ ริ่ มใหการพยาบาลผูป วยในระกึ่ ง วิ กฤต คือ ช วง
ภายหลังเกิด โรคหลอดเลื อดสมองแตก 48 ชั่วโมงโดยที่ผูป วยตองมีระดั บความรูสึกตัว (GCS) คงที่ไมเปลี่ย นแปลงและมี
แนวโนมที่ดีขึ้น จากการที่ผูปวยไดมีคะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลรูปแบบเดิม อาจมา
จากพยาบาลวิช าชี พ เจ าหนาที่ส หสาขาทุ กคนมี สวนร วม และปฏิบั ติต ามรูป แบบที่ พัฒ นาขึ้นใหมอยางเคร งครัด เมื่อเห็ น
ผลลัพธที่ มีประสิ ทธิภาพ และคุ ณภาพชี วิตของผู ปวย ก็ ยิ่งทําใหเจาหนาที่ทุกคนมีกําลั งใจ ตั้ งใจดูแ ลผูปวย แมวารูปแบบที่
พัฒนาขึ้ นจะตองทักษะที่ซับ ซอน ความยากลํ าบากในการกระตุ นใหผูป วยปฏิบั ติต ามรู ปแบบอยางรวดเร็ว และภาระงาน
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ประจํากับจํานวนผูปวยที่มีอยางไมจํากัด จึงทําใหคะแนนความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอรูปแบบการการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลื อ ดสมองแตกกั บ การดู แ ลรู ป แบบเดิ ม ไม แ ตกต างกั น ถึ ง แม ว าคะแนนความพึ ง พอใจไม ใ ช ดั ช นี ที่ ใ ช วั ด และประเมิ น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดูแลผูปวย แตก็เปนสิ่งที่จะละเลยไมได ตองมีการประเมินตอเนื่องสม่ําเสมอ
7. ขอเสนอแนะ
เนื่ อ งจากรู ป แบบการพยาบาลผู ป วยโรคหลอดเลื อ ดสมองแตกในระยะกึ่ ง วิ กฤติ เ ป นรู ป แบบใหม มี กิ จกรรม
คอนขางมาก ควรปรับกิจกรรมใหเหมาะสม กระชับ เพื่อใหพยาบาล และเจาหนาที่มีพึงพอใจมากขึ้นในการนํารูปแบบไปปรับ
ใชเขากับงานประจําตอไป อีกทั้งทําใหคุณภาพชีวติ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกดียิ่งขึ้น
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แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูป ลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม
A participatory knowledge management approach for pomelo growers
in Changwat Nakhon Pathom1
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของเกษตรกร
ผูปลูกสมโอนครปฐม 2) ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม ตัวอยางจําแนกเปน
2 กลุม ดังนี้ 1) กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน และ 2) กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม
จํานวน 10 คน สุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง
ผลการศึกษาพบวา
สภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังนี้ 1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษ
จากรุนสูรุน โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น 2) การพัฒนาและการเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก และ 3) การแลกเปลี่ยน
ความรูมีในวงแคบ เฉพาะในกลุมเครือญาติเทานั้น
แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ มีดังนี้ 1) ตองกระจายความรู และประสบการณ
ใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม
ตอไป 2) การกระจายความรูตองมีแบบแผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปลี่ยนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรู
ที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจใหเปนความรูคงอยูสืบไป
คําสําคัญ: การจัดการความรู การมีสวนรวม สมโอ
Abstract
This research aims to 1) Study on problems of pomelo business and knowledge management of
pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom 2) Study on participatory knowledge management approach
of pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom. The sample is divided into 2 groups: 1) the pomelo
growers in Changwat Nakhon pathom 20 persons 2) group of people involved with pomelo in Changwat
Nakhon Pathom 10 persons with a purposive selection.

งานวิจัยไดรับการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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The study found that
The problems of participatory knowledge management are as follows. 1) How to grow pomelo
has inherited from his ancestors from generation to generation. Without improved. 2) development and
learning ways was trial and error. 3) exchanging knowledge in a narrow and among relatives only
The participatory knowledge management approach of pomelo growers is as follows. 1) To
spread Knowledge Experience and availability to the farmers. And those who have a vested interest
Sustainable benefits to the pomelo crop circles in Nakhon Pathom next. 2) To Distribution pattern
knowledge required to make a written record to modify into explicit knowledge back to those who are
interested to know the future remain.
Keywords: knowledge management, participation, pomelo
1. บทนํา
ในโลกปจจุบันถือไดวาเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) เปนเศรษฐกิจที่อาศัยการ
สร า ง การกระจาย และการใช ค วามรู เ ป นตั วขั บ เคลื่ อ นหลั ก ที่ ทํ าให เ กิ ด การเติ บ โต สร า งความมั่ ง คั่ ง และสร างงานใน
อุต สาหกรรมทุ กรู ป แบบ (OECD, 1996) การที่องค การหรื อธุ ร กิ จจะอยู รอดในยุ ค เศรษฐกิ จฐานความรู ได นั้น จะต อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด (Scale-based competition) เปนการแขงขันที่ตองใช
ความเร็ว (Speed –based competition) ตองสรางความไดเปรีย บดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพ ยที่จับตองไมได เช น
ความรู ทักษะ ประสบการณ เทคโนโลยี มากขึ้นกวาการใชสินทรัพย ที่จับตองได เชน อาคาร เครื่องจักร อุป กรณสํานักงาน
นอกจากนี้ยังตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคมากกวาการใชทุน และใหความสําคัญกับลูกคามากกวาการมุงเนนที่การผลิต ใน
แงของสังคมก็เฉกเชนเดียวกัน วิจารณ พานิช (2548) ไดชี้ใหเห็นวาทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนํา ความรูมาสราง
นวัตกรรมสําหรับใชเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้ นจะตองกอประโยชนตอสังคมสวน
ตางๆ ที่มีความแตกตางหลากหลายอยางทั่วถึงและขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันและเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล
ดังนั้นสังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรูเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเปน
การเปลีย่ นแปลงในระดับกระบวนทัศน (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทั้งสังคมสังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจาก
สภาพบีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน (สถาบันสงเสริม การจัดการความรูเพื่อสังคม
2546 : ออนไลน) จากความสําคัญขางตนจึงพบวาความรูเ ขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการพัฒนาประเทศหลายดานไมวา
จะเปนดานสังคมหรือเศรษฐกิจลวนแตตองใชความรูทั้งสิ้น
จากคําขวัญของจังหวัดนครปฐมที่วา “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงาม
ลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา” จะเห็นไดวา จังหวัดนครปฐม ใหความสําคัญกับสมโอ เพราะสมโอจัดเปน
ผลไมเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดและประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการสงออกไปตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน
ฮองกง สิ งคโปร มาเลเซี ย แคนาดา และฝรั่ง เศส เนื่ องจากมีคุ ณคาทางโภชนาการสู ง มีร สชาติ เป นที่ชื่ นชอบของชาว
ตางประเทศ และยังสามารถเก็บรักษาไดนาน (เนชั่น บล็อก 2555 ออนไลน ) พื้นที่การปลูกสมโอในประเทศไทย จากขอมูล
ของกรมสงเสริมการเกษตร ในป 2553 มีพื้นที่ประมาณ 79,949 ไร ใหผลผลิตรวม 173,634 ตัน มีพื้นที่ใหผลตอไรที่ 66,634
บาท มี ตนทุ นการผลิต (บาท/ตั น) อยู ที่ 6,864 บาท (กรมส งเสริม การเกษตร 2559. ออนไลน) โดยพื้ นที่ป ลู กส ม โอที่ มี
ศักยภาพแหง หนึ่งของประเทศไทยอยูในเขตลุมแมน้ํา นครชั ยศรี -แมกลอง ครอบคลุม จังหวัดนครปฐม และสมุทรสงคราม
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(กรมสงเสริมการเกษตร 2557. ออนไลน) นอกจากนี้ ยังมีแหลงที่สําคัญอีกคือ จังหวัดชัยนาท ที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศคือ
สงไปในงานโอลิมปค ที่ประเทศจีน และที่ จังวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือวาเปนแหลงผลิตสมโอเพื่อสงออกที่สําคัญของประเทศ
การผลิตสมโอใหมีคุณภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเพิ่มมูลคาของตัวสินคา จากงานวิจัยดานสมโอ ของ สมพร ณ
นคร (2550) ไดศึกษาเรื่อง การสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขตลุมน้ําปากพนังเพื่อการผลิตสมโอใหมีคุณภาพ นั้น
พบวาการผลิตสมโอไมไดมาตรฐาน เนื่องจากขาดความรูทางวิชาการ ขาดการเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร ทั้งระดับกลุมยอย
ระดับตําบล ระดับอําเภอและจังหวัด ขาดการรวมมือและขาดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน จึงทําใหมี
เกษตรกรผูปลูกสมโอในลุมแมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกจํานวนมากยังผลิตสมโอไมไดมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับ
ปญหาสมโอของจังหวัดนครปฐม ที่ไดมีการพัฒนาโจทยวิจัย เรื่องโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยสมโอเพื่อพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หองลีลาวดี ชั้น 5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดวา ปญหามาจากการที่ผูเพาะปลูกไมมนั่ ใจในนโยบายของภาครัฐในเรื่องการ
บริหารจัดการน้ํา การรักษาพื้นที่เพาะปลูกสมโอเพราะนายทุนซื้อที่ดินไปประกอบกิจการอื่นที่ใหผลไดรวดเร็วกวา รวมถึงการ
ขาดการรวมกลุมและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ และขาดการเชื่อมโยงความรูที่มีของกลุม
ผูปลูกสมโอดวยกัน ทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจในประเด็นในเรื่องของการจัดการความรู
การจัดการความรูไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นใหมแตอยางใดเพียงแตวิธีการจัดการความรูแบบเกาไมสามารถนํามาตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วในโลกของธุรกิจ ปจจุบันเนื่องจากการจัดการองคความรูในอดีตเปนการ
ถายทอดความรู และภูมิป ญญาที่มี อยูจากรุ นหนึ่งสู อีกรุ นหนึ่งโดยวิ ธีธรรมชาติ เชน การพู ดคุย สั่ง สอน สั งเกต จดจํ า ซึ่ งวิ ธี
ดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลไดชา และไมทั่วถึงทําใหไมสามารถแขงขันทางธุรกิจในยุคปจจุ บันไดอยางยั่งยืน แตการนําการ
จัดการความรูสมัยใหมโดยอาศัยขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุน มีสวนชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงความเร็ว และความสามารถในการบูรณาการ องคความรูที่มีมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งมีสวนชวยสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจไดในระยะยาว (ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และ กุมารี ลาภอาภรณ 2559 : 217)
จากความสําคัญในเรื่องการจัดการความรูดังกลาวผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการความรูแ บบมี
สวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม โดยมุงเนนการใชแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวคิดของ สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (2557 : ออนไลน) มาบูรณาการรวมกับแนวคิดการจัดการความรู SECI ของ Nonaka
and Takeuchi (1995) เพื่อสรางรูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวม กอใหเกิดการพัฒนาการอยางยั่งยืนเพื่อรักษาองค
ความรูเกี่ยวกับสมโอไวเปนฐานในการสืบคนของคนที่สนใจในรุนตอไป
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม
2. ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยมี ขั้นตอนในการคนหาองค ความรู ดานรูป แบบการจั ดการความรูแ บบมีสวนร วมสํ าหรับ สมโอนครปฐมตาม
แนวคิด SECI Model ของ Nonaka and Takeuchi (1995) โดยบูรณาการจากความหมายของการจัดการความรู ซึ่งหมายถึง
ขอมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ที่มาจากการดําเนินการ เปนการกระทําของมนุษยหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ ซึ่ง
องคการธุรกิจจะตองมีวิธีการจัดเก็บขอมูลอันเปนผลของการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชสารสนเทศเปนฐานในการสราง
ใหเกิดการคิดและการตัดสินใจ เมื่อเปนเชนนี้แลว องคการธุรกิจควรที่จะตองพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งนี้
องคการธุรกิจจําเปนที่จะตองมีการปรับตัวไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยใหความสําคัญของบุคคลที่เปนผูสรางและใชความรู
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มากขึ้น (Knowledge Worker) เพื่อทําใหรูปแบบ ของการแขงขันทางธุรกิจเปนการแขงขันในระดับสากล สงผลใหเกิดการ
สรางนวัตกรรมและความรู ใหมโดยผานกระบวนการของการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเนนการผลิตเพื่อลูกคา
(Mass Customization) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่สลับซับซอนมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา
(Furlong 2001 : 1-2 ; Lamb 2001 : 24-26)
การจั ดการความรู คือ ความสัม พันธร ะหวางคนสู คน และคนสู ขอมูล ขาวสารในการสร างความได เปรีย บในการ
แขงขัน ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เป นเครื่องมือที่เพิ่มมูลคาของกิจการองคการ กลุม คน หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรื อ
องคการอยางเปนระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ ความคิด
การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุค คล
เพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่
องคการจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูท ี่มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และใน
ที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคการอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิต
และองคการ (วิจารณ พานิช, 2548; Anantatmula 2004)
ความรูจึงนับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม สงผลทําใหบุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เปลี่ยนแปลง อาทิ งานไรทักษะเปลี่ยนเปนงานที่ตองใชความรู งานซ้ําซากเปลี่ยนเปนงานสรางสรรค อํานาจของ
ผูบริหารเปลี่ยนเปนอํานาจของลูกคา เปนตน ดังนั้นความรูจึงเปนสิ่งที่ควรจะตองดําเนินการกันอยางตอเนื่อง และตองไดรับ
การพัฒนาการกันอยางเปนระบบ (นิทัศน วิเทศ 2542 : 28) ทั้งนี้เพราะความรูเปนปจจัยที่สามารถจะเชื่อมองคการธุรกิจให
เปนหนึ่งเดียว และขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายและภารกิจได สรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการเกี่ยวกับกระบวนการภายในองคการธุรกิจที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคการธุรกิจ โดยอาศัยความรู
ทั้งในเรื่องของการสรรหาความรูที่ถูกตองสําหรับบุคคลที่เหมาะสม การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและการแบงปนความรู
ตามความเหมาะสม เพื่อชวยใหองคการธุรกิจพัฒนา และปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงาน การจัดการความรูเปนวงจร
ที่มีความเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการการพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับลูกคา (Developing Data Base)
โดยทําความเขาใจแนวโนมของลูกคา (Understanding and Persuading) ดวยการศึกษาขอมูลจาก จุดใหบริการเกี่ยวกับ
ความตองการความพึงพอใจและรสนิยมของลูกคา ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยมีเปาหมายรวมกัน ก็
คือ การนําองคความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางาน และพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององคการธุรกิจ สรุปวา การจัดการความรู หมายถึง ความสัมพันธระหวางคนสูคน และคนสูขอมูลขาวสาร โดย
การประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความและทําความเขาใจกับสารสนเทศเหลานั้นจน
กลายเปนความรู ซึ่งความรูนี้ครอบคลุมทั้งสวนของความรูที่ฝงลึก (tacit knowledge) ที่ซอนอยูในความคิดของบุคลากร และ
ฝงตัวอยูในองคการกับความรูแบบชัดแจง (explicit knowledge) ที่ปรากฏในเอกสารบันทึกหรือรายงานตาง ๆ ขององคการ
การจัดการความรูทั้งสองประเภทนีใ้ หเปนระบบ ดวยกระบวนการในการสรางความรูใหม การแลกเปลี่ยนความรู และการถาย
โอนความรู เพื่อการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยสามารถสรางเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ไดดังนี้
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1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู
Socialization
S: Tacit to Tacit

2.การสกัดความรูออกจากตัวคน
Externalization
E: Tacit to Explicit

สัมภาษณเ จาะลึกกลุ มผูปลูกส มโอและผู มีสวนเกี่ย วของ นํ า สรุ ปผลที่ ได จากการสั ม ภาษณ เจาะลึ ก รวมกั บ การทบทวน
ผลที่ไดจากการสัมภาษณมาพิจารณารวมกับสิ่งที่คณะผูวิจัย วรรณกรรมในประเด็นปญหา และยกราง ตัวแบบออกมาให
ไดทําการทบทวนวรรณกรรม
อยูใ นรูปหนังสือคูมือ
4.การผนึกฝงความรู
3.การควบรวมความรู
Internalization
Combination
I : Explicit to Tacit
C: Explicit to Explicit
เผยแพรคูมือสูผูที่สนใจ ทําการประเมินผลถึงประโยชนของ จั ด ส ง ผลสรุ ป เบื้ องต น และนั ด ประชุ ม นั กวิ ช าการ ทํ าการ
หนังสือคูมือ หลังจากแจกไปแลว 1 เดือน
สนทนากลุม เพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจน กอนจะตีพิมพเผยแพร
คูมือ เพื่อทดลองนําไปใช
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม”
เปนการวิจัยเชิง คุณภาพ เพื่อตอบคําถามวิจัย 2 ขอ และมีการวิจัยเชิงสํารวจ หลัง เผยแพรคูมือสูผูที่ สนใจ ประเมินผลถึ ง
ประโยชนของหนังสือคูมือ หลังจากแจกไปแลว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คําถามวิจัยขอที่ 1 สภาพปญหา และการจัดการความรูในการประกอบกิจการสมโอจังหวัดนครปฐม มีอะไรบาง
กลุมเปาหมาย (Key Informant) ที่ศึกษาในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม
2. กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม
ผูใหขอมูลหลัก การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง จําแนกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุ ม ผู ป ลู ก ส ม โอ ในจั ง หวั ด นครปฐม จํ านวน 20 คน เลื อกผู ใ ห ข อมู ล หลั กด วยวิ ธี เ จาะจง (purposive
selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูที่มีประสบการณความรูในการปลูกสมโอไมนอยกวา 10 ป และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก
2. กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive
selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูมีสวนเกี่ยวของ ตองเปนนักวิชาการที่มีความรูความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู ซึ่ง
จะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป นอกจากนี้อาจจะเก็บขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของรายอื่น ๆ อาทิ นักวิชาการ ปราชญ
ชาวบาน โดยกําหนดวากลุมตัวอยางตองมีเวลา และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก
คําถามวิจัยขอที่ 2 แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกส มโอ นครปฐม ทางดานการ
จัดการ เพื่อการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืนประกอบไปดวยอะไร
กลุมเปาหมาย (Key Informant) ที่ศึกษาในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม
2. กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม
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1. กลุ ม ผู ป ลู ก ส ม โอ ในจั ง หวั ด นครปฐม จํ านวน 20 คน เลื อกผู ใ ห ข อมู ล หลั กด วยวิ ธี เ จาะจง (purposive
selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูที่มีประสบการณความรูในการปลูกสมโอไมนอยกวา 10 ป และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก
(ชุดเดิมจากการสัมภาษณเจาะลึก)
2. กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive
selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูมีสวนเกี่ยวของ ตองเปนนักวิชาการที่มีความรูความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู ซึ่ง
จะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป นอกจากนี้อาจจะเก็บขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของรายอื่น ๆ อาทิ นักวิชาการ ปราชญ
ชาวบาน โดยกําหนดวากลุมตัวอยางตองมีเวลา และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก (ชุดเดิมจากการสัมภาษณเจาะลึก)
การทดสอบคุณภาพของคูมือ แจกใหกับกลุมเกษตรกรในตลาดสี่มุมเมืองจํานวน 400 ราย มีการทํา การวิเคราะห
สถิติ เพื่อติดตามผล หลังจากแจกคูมือไปแลว 1 เดือน ดวยแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสราง เครื่องมือผานการตรวจสอบสามเสา
ดานขอมูล (data triangulation) พิจารณาวาถาเก็บขอมูลตางเวลาตางสถานที่และผูใหขอมูลตางคนจะยังไดขอมูลเหมือนเดิม
หรือไม จากกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายจํานวน 5 ราย
แบบสอบถามประกอบไปดวยสองสวนไดแก
สวนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของคูมือ เปนแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบจํานวน 2 ขอโดยเกณฑการ
ประเมินคานั้น ใชมาตรสวนประมาณคา (rating scale) โดยการพิจารณา การแปลผลแบบสอบถามในแตละสวน ใชคาเฉลี่ย
คะแนนตามวิธีการคํานวณ ซึ่งใชสูตรการคํานวณความกวางของ อันตรภาคชั้น
การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ก อนจะนํ าแบบสั ม ภาษณ ไ ปใช จริ ง ในส วน แบบสอบถามประเมิ นคุ ณภาพของคู มื อ แจกกั บ ตั วอย างคื อ กลุ ม
เกษตรกรในตลาดสี่มุมเมืองจํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการหาขนาดกลุมตัวอยางเมื่อไมทราบประชากร (Cochran 1953)
และใช วิธีการสุ มตั วอย างแบบสะดวก (convenience sampling) แบบสอบถามมี การทดสอบความตรงเชิ ง เนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ใชสถิติพรรณนา ไดแกคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมิน
การวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยซักถามในประเด็นตาง ๆ เพื่อคนหาความรู
ที่จําเปนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสมโอ และองคความรูที่เกี่ยวของ โดยใหกลุมเปาหมายมีอิสระในการตอบคําถาม ถือเปน
ขั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) S : Tacit to Tacitระหวางคณะผูวจิ ัย กับผูรูที่เกี่ยวของกับสมโอ
2. นําบทสัมภาษณที่ไดจากการอัดเสียงซึ่งถือเปน ความรูที่อยูภายใน หรือความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) มา
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) รวมกับองคความรูที่คณะวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม ทําการสรุปผล หาประเด็นที่
ยังไมชัดเจนเพื่อนัดทําการสัมภาษณเจาะลึกซ้ํา จนกวาจะไดขอมูลที่สมบูรณ หลังจากนั้นคณะผูวิจัยจะทําการประชุมระดม
สมอง ระหวางทีมผูวิจัยเพื่อยกราง รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐม ออกมาอยูในรูปเอกสาร ถือ
เปนสรางความรูที่มีความชัดแจง (Explicit) มากยิ่งขึ้น และถือเปนขั้น การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) E :
Tacit to Explicit เพื่อใหความรูฝงลึกจะถูกพัฒนาใหตกผลึกและถูกกลั่นกรองแลวนําไปสูการแบงปนเปลี่ยนเปนฐานความรูใหม
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3. ทําบทสรุ ปที่ ได จากการยกร างเบื้ องต นส งไปให กลุ ม เป าหมายที่ จะเข ารวมประชุม สนทนากลุ ม โดยจั ดสรุ ป
ประเด็นสําคัญใหทราบ แลวนัดหมายใหจัดการประชุมเพื่อสนทนากลุม (Focus group) กลุมผูปลูก สมโอ ในจังหวัดนครปฐม
รวมกับ กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม เพื่อสรุปผลสุดทายใหไดรูปแบบการจัดการความรูของสมโอนครปฐม
ที่มีความชัดเจน ครบทุกมิติ ถือเปนขั้น การควบรวมความรู (Combination) C : Explicit to Explicit เนนความสัมพันธการ
รวมกันของความรูชัดแจง (Explicit knowledge) ที่ผานการจัดระบบ และบูรณาการความรูที่ตางรูปแบบเขาดวยกัน
4. ขั้นตีพิมพเผยแพร ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาในการจัดการความรูของสมโอนครปฐม และรูปแบบของการ
จัดการความรูแบบมีสวนรวม ของสมโอสําหรับนครปฐมถือเปนขั้นนํารองขอ การผนึกฝงความรู (Internalization) I : Explicit
to Tacit โดยมุงความสัมพันธภายในที่มีการสงตอความรูชัดแจง (Explicit knowledge) สูความรูฝงลึก (Tacit knowledge)
แลวมีการนําไปใชในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรูและลงมือทํา หลังจากนั้นจะทําการติดตามผลเพื่อประเมินคุณภาพของ
คูมือ จากกลุมเกษตรกรในตลาดสี่มุมเมือง
สถิติที่ใชในการประเมินจะใชสถิติพรรณนาดวยคารอยละสําหรับคุณลักษณะสวนบุคคล และการประเมินคุณภาพ
ของคูมือดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังนี้ (1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบ
ทอดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น (2) การพัฒนาและการเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก
และ (3) การแลกเปลี่ยนความรูมีในวงแคบ เฉพาะในหมูเครือญาติเทานั้น
2. แนวทางการสรางรูปแบบมีดังนี้ (1) ตองกระจายความรู และประสบการณใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และ
กลุมผูมสี วนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐมตอไป (2) การกระจายความรูตอง
แบบแผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปลี่ยนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรูที่ชัดแจงคืนกลั บไปสูผูที่สนใจให
เปนความรูคงอยูสืบไป
3. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม จากกลุมเกษตรกรตลาดสี่
มุมเมือง ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวาผูประเมินคูมือสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.33) และเปนเพศหญิง (รอยละ
43.67) ผูประเมินมีสวนใหญมีอายุที่ 30-40 ป (รอยละ 40.19) ในลําดับถัดไปคือ ต่ํากวา 30 ป (รอยละ 34.81) 40-50 ป
(รอยละ 16.46) และ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 8.54) ตามลําดับ
4. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม พบวากลุมเกษตรกรตลาด
สี่มุมเมืองประเมินใหทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงความสําคัญในสามลําดับแรกพบวาขอที่ไดรับประเมินสามลําดับแรก
ไดแก เนื้อหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.79) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean =
3.73) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.69) ตามลําดับ พิจารณาตารางที่ 1 ประกอบ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม
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1. การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม
2. คูมือมีความชัดเจน และเปนประโยชน ในการปรับใชในการ
ทํางาน
3. ความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ
4. เนื้อหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน
5. เนื้อหาภายในคูมือมีความนาสนใจ และทันสมัย
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของทานที่มีตอหนังสือคูมือ
7. หนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพร
ออกไป
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5. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอ จังหวัดนครปฐมจําแนกตามเพศพบวา ผู
ประเมินเพศหญิงจะใหคะแนนประเมินสูงกวาเพศชายในทุกหัวขอ เมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศ สําหรับผูประเมินชายจะให
คะแนนในสามลําดับแรกในเรื่อง เนื้อหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.70) การจัดรูปเลมมีขนาด
เหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.66) และหนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.64)
ตามลําดับ ขณะที่ผูประเมินที่เปนเพศหญิงจะประเมินในดานเนื้อหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.92)
ความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.87) และ การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean =
3.82) ตามลําดับ
6. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐมจําแนกตามอายุพบวา ผู
ประเมินที่มีอายุอยูในชวง 30-40 ป จะใหคะแนนประเมินสูงกวาทุกชวงอายุ ในทุกหัวขอ
6.1 เมื่อพิจารณาแยกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จะใหความสําคัญกับ เนื้อหาภายในคูมือ
ตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.75) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.65) และหนังสือคูมือ
ดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.63) ตามลําดับ
6.2 อายุ 30-40 ป จะใหค วามสําคัญกับเนื้อหาภายในคู มือตรงกับความตองการของทาน (Mean =
3.94) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.82) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean =
3.82) ตามลําดับ
6.3 อายุ 40-50 ป จะให ความสําคั ญกั บการจัดรู ปเลม มีข นาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.75)
หนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.67) และความรูความเขาใจที่ทาน ไดรับจาก
หนังสือคูมือ (Mean = 3.63) ตามลําดับ
6.4 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จะใหความสําคัญกับเนื้อหาภายในคูมือตรงกับความตองการ
ของทาน (Mean = 3.67) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.59) เนื้อหาภายในคูมือมีความนาสนใจ และ
ทันสมัย (Mean = 3.59) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.59) ตามลําดับ
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6. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการ
ความรูของเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังนี้
(1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น (2) การพัฒนาและ
การเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก และ (3) การแลกเปลี่ยนความรูมีในวงแคบ เฉพาะในหมูเครือญาติเทานั้น
จากปญหาดังกลาวจะทําใหองคความรูในดานการจัดการความรูขาดการถายทอดในการเรียนรูเพราะความรูจะอยู 
เพียงแตในชวง Socialization เทานั้น ซึ่งเปนขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสราง Tacit knowledge จาก Tacit
knowledge ของมนุษยในการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงที่แตละคนมีอยู ซึ่งอาจมีการสูญหายไปไดเมื่อกาลเวลาผานไป
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ 2549) โดยนัยยะนี้ เปนเพราะความเปนโลกาภิวัตน ทําใหอาชีพของคนในรุนตอรุนแตกตางกัน
เมื่อจํานวนที่ดินในการปลูกสมโอมีนอยลง จากการจัดสรรที่ดินใหบุตรหลาน ประกอบกับปญหาเรื่องน้ําทวมในจังหวัดนครปฐม
ที่ ผ า นมา ทํ า ให แ นวโน ม ของการส ง ผ า นความรู ยิ่ ง ยากขึ้ น ดั ง นั้ น การผลั ก ดั น ให ก ารถ า ยทอดความรู ข า มไปถึ ง ขั้ น
Externalization นาจะทําไดย ากขึ้น หากไมมีการอนุรักษ ไว โดยอาศั ยความรวมมื อรวมใจจากผู มีสวนเกี่ยวข องอื่น ๆ องค
ความรูเรื่องการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของสมโอนครปฐม ก็นาจะสูญหายไปไดในอนาคต ดัง นั้นการ
พยายามเขาไปมีสวนร วมจากทางอาจารยมหาวิทยาลั ย รวมกับหนวยงานที่ใ หความสนใจ การพยายามผลั กดันองคความรู
ดังกลาวออกมาเปนคูมือ เพื่อถายทอดตอ นาจะเปนทางหนึ่งที่จะชวยบรรเทาปญหาการจัดการความรูดังกลาวได ดังที่ Hislop
(2009) ไดเสนอไววา เมื่อมีสมาชิกใหมเกิดขึ้น จําเปนตองเรียนรูการแสวงหาความรูแบบ tacit โดยการเรียนรูจากสมาชิกคน
อื่น ๆ เชน การเสวนา การสนทนากลุม การสังเกต หรือการมีสวนรวมในการทํางาน บุคลากรสามารถสรางความรูแ บบ Tacit
ใหเปน Explicit โดยใชกระบวนการสื่อสารกับคนอื่น ๆ เชน การเขียนหนังสือ การบันทึกขอความเปนการเชื่อมโยงความรูที่
หลากหลายที่ ยังไมใชองคความรูใหเ กิดองคความรูที่สมบูรณม ากยิ่งขึ้น เชน การสรางแนวคิดหรื อทฤษฎี เปนการประยุกต
ความรูจาก Explicit ไปเป นความรูแบบ Tacit Knowledge แลวนําไปประยุ กตใ ชในการทํางาน และที่ Nonaka and
Takeuchi (2000) ไดกลาวไววา ในยุคของการแขงขัน องคการธุรกิจจะตองเกี่ยวของและดูแลเอาใจใสผูที่มี สวนไดสวนเสียทุก
สวน (Stakeholder) และองคการธุรกิจควรที่จะตองพยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเปน
การสรางกลยุทธของการแขงขัน ทุกคนจะตองปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยการใชฐานความรูรวมกัน เรียนรู
รวมกัน และแลกเปลี่ยนความรูตางระดับกัน ตลอดจนมีการนําเอาความรูมาสรางสรรคใหเกิดเปนผลงานขึ้นมาความรูใหม
เริ่มตนที่ปจเจกบุคคลเสมอและจะถูกแปรรูปเปลี่ยนเปนความรูของหนวยงานนี้ ดังนั้นความรูใหม จึงเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
ระหวางความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge) กับความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowledge)
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูก
สมโอ นครปฐม ผลการวิจัยไดขอสรุปวา (1) ตองกระจายความรู และประสบการณใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐมตอไป (2) การกระจายความรูตองแบบ
แผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับ เปลี่ยนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรูที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจใหเปน
ความรูคงอยูสืบไป สอดคลองกับแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ. (2549) ที่เสนอวา โลกยุคปจจุบันซึ่งถือวาเปนยุค
เศรษฐกิจความรู (Knowledge-based economy) ซึ่งเปนเศรษฐกิจอาศัยการสรางการกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับ
เคลื่อนที่ทําให เกิดการเติบ โต สรางความมั่ง คั่ง และสรางงานในอุตสาหกรรมทุกรู ปแบบ นอกจากนี้ พรธิดา วิ เชีย รปญญา
(2547) ยังเสนออีกวาการถายความรูจะเกิดผลการเรียนรูไดดีขึ้น เมื่อความรูมีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว และ
เหมาะสมทั่วทั้ง การถายทอดและการใชป ระโยชนจากความรู เปนเรื่องเกี่ ยวกั บการเคลื่อนที่ข องสารสนเทศ และความรู
ระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นเปนไปไดโดยตั้งใจ เชน การสื่อสารโดยการเขียน การฝกอบรม การประชุมภายใน
การสื่อสารภายในองคการ การหมุนเวีย นเปลี่ยนงาน และระบบ พี่เลี้ ยง สวนการถายทอดความรูโดยไม ตั้งใจ เชน การ
หมุนเวียนงาน ประสบการณหรือเรื่องราวที่เลาตอกันมา คณะทํางาน และเครือขายที่ไมเปนทางการ สอดคลองกับแนวคิดของ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2359

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

Drucker (2000) ที่เสนอวาความสําเร็จของการจัดการความรู ขึ้นอยูก ับการกระจายและแบงปนความรู และใหความรูบอย ๆ
ในองคการ ไมใชระบบหรือเทคโนโลยีเทานั้น ที่สําคัญวิธีการถายทอดใหความรูนับวามีความสําคัญเชนเดียวกัน
ความสําเร็จของประเด็นดังกลาวตองเกิดจากการจัดการที่ดี ดังที่ Sarvary (1999) เสนอวาการจัดการสมัยใหม
โดยเฉพาะในยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge-based Society) ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะมองความรูวา เปน
ทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับการสรางคุณคาและมูลคา (Value) เพราะการจัดการความรูเปนกระบวนการหนึ่งของธุรกิจที่
ใช ทุ นทางป ญญา โดยเป นกระบวนการที่ มี การนํ าเอาข อมูล สารสนเทศมาเขาสู กระบวนการจั ดการความรู ด วยการผ าน
เทคโนโลยี อันประกอบไปดวยองคการการเรียนรู การผลิตความรูและการกระจายความรู เพื่อแปลงใหเปนความรู เพื่อนําไป
สรางคุณคาและมูลคา
การจัดการความรูเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการบริหารงานในองคการ จึงถูกเรียกวา เปนสินทรัพยทางปญญา โดย
การจัดการความรูเปนเพียงแคกระบวนการเทคโนโลยีในการเปลี่ยนขอมูลใหเปนความรู ซึ่งการจัดการความรูเปรียบเสมือนกับ
เทคโนโลยีใหมที่จะเปลี่ยนรูป แบบของการแขงขัน การจัดการความรูเป นการสรางโอกาสของธุรกิจในการที่จะสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของการจัดการความรูตองขึ้นอยูกับการปฏิบัติ โดยที่การปฏิบัติดังกลาว
นั้นสามารถที่จะแขงขันออกได
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐม จําเปนตองอาศัยการรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย
ทั้งนี้สมโอคือผลไมคูจังหวัดนครปฐม แตดวยการเปลี่ยนแปลงทางกาลเวลา ทําใหทายาทของเกษตรกรขาดการตระหนักรู ถึง
ความสําคัญในการทําสวนสมโอ การมีพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง เพราะการรุกคืบของการทําหมูบานจัดสรร วิกฤตที่เกิดจากน้ํา
ทวม ทํ าใหจํานวนผลผลิตลดลง และดินที่เ ปลี่ยนไป ทําใหสมโอที่ปลูกใหมไดผ ลผลิตไมดีดังเดิม ประกอบกั บการถ ายทอด
ความรูของเกษตรกร มักจะใชวิธีถายทอดแบบ
ปากตอปาก สิ่ งเหล านี้สง สัญญาณวา ตอไปสมโอ อาจจะไมใช ผลไม
ประจําจั งหวัดนครปฐมอีกต อไป การจั ดการความรูที่ ดี จะเข ามาชวยปญ หาดั งกล าวไดใ นระดับ หนึ่ง อยางนอยการนําองค
ความรูที่ถูกถายทอดแบบปากตอปาก มาเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรไปยังผูที่สนใจ จะเปนกลาพันธุที่ดี ที่นาจะชวยยืด
อายุของความรูในการเพาะปลูกสมโอตอไป
2) การทํางานในเชิงรุก อยางจริงจัง และสรางการตระหนักรูใหกับเกษตรกรมีความสําคัญ การสรางความยั่งยืน
ในการสรางรูปแบบการจัดการความรูถือเปนวาระสําคัญที่ผูมีสวนเกี่ยวของตองใหความสําคัญ หากตองการจะคงองคความรู
เกี่ยวกับส มโอนครปฐม ทุกภาคส วนตองทํางานในเชิงรุก มีการแลกเปลี่ยนความรู และเผยแพรค วามรูออกไปใหมากที่สุ ด
ขอจํากัดของการออกเปนเอกสาร คูมือ คือสามารถกระจายไดเฉพาะคนบางกลุม หากมีการเผยแพรออกไปในรูปของ e-book
รวมถึงการทํา clip ในการถายทอดใหกับผูสนใจ ก็จะสามารถกระจายองคความรูตอออกไปอีกได การทํางานแบบเขาใจถึง
ความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน ตองรูจักการปรับใชเทคโนโลยีใหม และพัฒนาตนไปตามการพัฒนาของโลก
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยดังกลาวมีลักษณะการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ยังไมไดมีการศึกษาเปนระยะเวลาตอเนื่อง ผูที่สนใจอาจนํา
แนวทางดังกลาวไปศึกษาแบบตอเนื่องก็ได
2. การทําวิจัยเชิงคุณภาพทําในกลุมเกษตรกรสมโอ จังหวัดนครปฐมเทานั้น ผลที่ไดอาจจะไมสามารถสรุปอางอิงไป
ยังเกษตรกรสมโอกลุมอื่น ดังนั้นผูที่สนใจจะตอยอดงานอาจนํางานวิจัยดังกลาวไปลงภาคสนามในสมโอในจังหวัดอื่นๆ และ
อาจศึกษาในเชิงเปรียบเทียบก็ได
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การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile
Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
The Second Order Confirmatory Factor Analysis for Expectations of Mobile
Banking Users (MyMo), Government Savings Bank, NakhonPathom Branch
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บทคัดยอ
งานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค สองประการคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking
(MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความคาดหวัง
ของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐมประชากรในการวิจัย คือ ลูกคาผูที่มาใชบริการ
Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขานครปฐม ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอย าง ในกรณีไ ม ทราบขนาดของประชากร ได กลุ ม ตัวอย างเทากับ 400 คน ใช วิธีการสุม แบบสะดวก (Convenience
Sampling) โดยลงภาคสนามสอบถามลูกคาที่เขามาใชบริการในธนาคารออมสิน สาขานครปฐม ตลอดเดือน เมษายน 2560
สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของ
ผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก อายุ และอาชีพ 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบ
ในลําดับที่ 1 พบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุงเนนไปที่สามลําดับแรก
ไดแก ดานคาบริการ ( y = 0.77) ดานชองทางการขาย( y = 0.75) และดานผลผลิต ( y = 0.62) ตามลําดับ และผลการ
วิเคราะหองคประกอบในลําดับที่ 2 พบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐม
ในสามลําดับแรกจะมุง เนนในองคประกอบดาน พนักงานใหคําแนะนําที่ถูกตอง ( y = 0.85) บริการทางการเงินผาน Mobile
Banking (MyMo) มีความหลากหลาย ( y = 0.79) และคําแนะนําของทางการตลาดที่ทําใหทานทราบขอมูลบริการ Mobile
Banking (MyMo) ( y = 0.76) ตามลําดับ
คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง ความคาดหวัง ธนาคารออมสิน
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Abstract
They are two main purposes of this study which are: first, to compare the expectation of the
mobile banking users (MyMo), the Government Savings Bank, NakhonPathom branch, classified by personal
factors, and second, to study the factors affecting the expectations of mobile banking users (MyMo),
Government Savings Bank, NakhonPathom Branch. The research population was the customers who
used the Mobile Banking (MyMo) service of the Government Savings Bank, NakhonPathom Branch,
Thailand. In this case, since we do not know the exact sample size of the population, then we apply
convenience sampling to investigate the number of the population. The result from convenience sampling
was nearly 400, so we apply 400 in this study, collecting the data from the customers who used the service
in the Government Savings Bank NakhonPathom throughout April 2016.
The statistics used were percentage, mean, standard deviation, T-test, analysis of the value of
One-way analysis of variance, and confirmation factor analysis. The primary findings show: first, the personal
factors affecting the expectation of mobile banking customers were statistically significant, namely, age
and occupation. Second, the finding of the first order factor shows the expectation of the Mobile Banking
customer users, the Government Savings Bank in NakhonPathom, focusing on three main areas which are,
the service cost ( y = 0.77), the sales channel ( y = 0.75), and the product ( y = 0.62), respectively. In
addition, the result of the second order confirmation factor analysis presented the expectation of Mobile
Banking users of The Government Savings Bank of NakhonPathom Province, focusing on three main areas: the
accuracy suggestion of bank officer ( y = 0.85), the variety of theMobile Banking (MyMo) service ( y =
0.79), and the marketing advice that offer the customers of the mobile banking services (MyMo) ( Y =
0.76), respectively.
Keywords: the second order confirmatory factor analysis, expectations, Government Savings Bank
1. บทนํา
เนื่องจากปจจุบันเปนยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการดํารงชีวิตมากขึ้น ทําใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
มนุ ษย มี การเปลี่ ย นแปลงไป สวนหนึ่ ง ที่ เห็ นได ชั ด คื อการใชอินเทอรเ น็ ต และโทรศั พ ท เ คลื่ อนที่ ที่ นอกจากจะทํ าให การ
ติ ด ต อ สื่ อ สาร กระจายข า วสารข อ มู ล ทํ า ได ง า ยและรวดเร็ ว มากขึ้ น แล ว ผู บ ริ โ ภคในยุ ค ป จ จุ บั น ยั ง มี ค วามต อ งการ
โทรศั พ ท เ คลื่ อนที่ ที่ มี อรรถประโยชน ห ลากหลาย มิ ใ ช เ พี ย งแค โ ทรเข า โทรออกเท านั้ น แต ต องการคุ ณสมบั ติ เ พิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐาน คือการเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนที่งายและใชงานสะดวก ทําใหโทรศัพทเคลื่อนที่ไดรับ
การพั ฒ นาฟ ง ก ชั่ นการทํ า งานใหม ๆ ที่ ห ลากหลายเพื่ อตอบสนองความต องการดั ง กล าวมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารตโฟน(Smartphone) ซึ่งกําลังอยูในกระแสความนิยมของผูบริโภคในปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ (Mobile Banking) โดยการผูกเบอรโทรศัพทมือถือเขากับบัญชีออมทรัพย
หรือบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งเปนทางเลือกใหมที่เพิ่มความสะดวกสบายรวดเร็ว โดยที่ผูบริโภคไมตองเสียเวลาตอคิวรอรับบริการ
จากธนาคาร หรือตูเอทีเอ็ม และไมเสียคาใชจายในการเดินทาง รวมทัง้ ผูบริโภคสามารถทํารายการไดทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24
ชั่วโมง เพียงแคพกพาโทรศัพทมือถือเทานั้น ธนาคารออมสินซึ่งเปนอีกธนาคารหนึ่งที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อ
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พัฒนาระบบการบริการสําหรับลูกคาใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดนําเสนอทางเลือกใหมใน
การทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือ ภายใตบริการที่ชื่อวา MyMo by GSB ซึ่งใชไดกับโทรศัพทมือถือทุกเครือขายหลัก โดย
สามารถทําธุรกรรมการเงินที่หลากหลาย อาทิเชน สอบถามยอดเงินคงเหลือ โอนเงิน เติมเงินโทรศัพทมือถือชําระคาบริการ
ตางๆ ฯลฯ การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความ
สะดวก และรวดเร็วในการใชบริการ จึงเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ดังนั้นการศึกษาความคาดหวังใน
การใชบริการ MyMo by GSB ของลูกคาธนาคารออมสิน จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนโดยตรงตอธนาคารออมสิน และเปน
ประโยชนทางออมตอธนาคารพาณิชยอื่นที่มีบริการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) เพื่อนํา
ขอมูลไปประยุกต ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งนําขอมูลไปใชในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อเพิ่มลูกคาที่ใชบริการ และรูปแบบที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและตอบสนองตอความคาดหวัง
ในการใชบริการ MyMo by GSBของลูกคาธนาคารออมสิน
โมบายแบงคกิ้ง (Mobile Banking) เปนบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคไดเปนอยางดีธนาคารออมสิน
เริ่ ม ให บ ริ การ Mobile Banking เมื่ อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และมี การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ นอย างต อเนื่ อง เพื่ อ
ความสามารถในการตอบสนอง ความตองการของผูใชบริการ นับวาธนาคารออมสินเปนผูใหบริการ Mobile Banking ราย
ใหม ดั งนั้ น ผูวิ จัย จึง สนใจศึกษาวิจัยในเรื่องของ การวิเ คราะหองค ประกอบเชิ งยื นยั นลํ าดั บที่ สองด านความคาดหวัง ของ
ผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม เพื่อทราบถึงองคประกอบสําคัญที่มีตอความ
คาดหวังของผูใช Mobile Banking อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพ Mobile Banking รวมถึง เปน
แนวทางในการการสราง/ ปรับกลยุทธตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการใหสอดคลองและเหมาะสมกับความ
พึง พอใจ ของผู ใ ชบ ริ การ นอกจากนี้ยั ง เป นแนวทางประกอบในการกํ าหนดนโยบาย วางแผนงาน และพั ฒ นาด านการ
ใหบริการแกผใู ชบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการใหมากขึ้น
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2.เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน
สาขานครปฐม
3.สมมติฐานในการศึกษา
ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม แตกตางกันตามปจจัย
สวนบุคคลของผูใชบริการ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
ความคาดหวังเปนความปรารถนาและความมุ งหวังของบุคคลที่มี ความเชื่อวาหากเขาไดใ ชค วามพยายามในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางอยางใดอยางหนึ่งเต็มที่และประสบความสําเร็จแลว เขาจะไดรับผลตอบแทนตามที่เขาหวังไว ดังที่ ชิษณุ
กร พรภาณุ วิชญ (2540 : 6) อธิบ ายว า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู สึ ก ความคิด เห็น การรับ รู การตี ค วาม หรื อการ
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คาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตน โดยคาดหวังหรือตองการให
บุค คลนั้ นประพฤติป ฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ต นตองการ หรื อคาดหวั ง เอาไว ส วน พจนานุ กรมออกฟซ ฟ อร ด (Oxford Advanced
Leamer's Dictionary:2000) ไดใหความหมายของความคาดหวัง เปนความเชื่อ เปนความรูสึกนึกคิด ของบุคคลที่คาดการณ
ลวงหนาตอบางสิ่งบางอยางวา ควรจะเปน หรือควรจะเกิดขึ้น สวน พิไลวรรณจันทรสุกรี (2540) เสนอวาความคาดหวัง เปน
การคาดการณหรือประมาณ การไวลวงหนา กอนที่จะแสดงพฤติกรรมหรือลงมือทํางานวา ถาไดแสดงพฤติกรรมหรือลงมือ
ทํางาน ชิ้นนั้นแลวดวยความพยายามอยางเต็มที่จะไดผลลัพธอยางไรกับ ตนเองผลลัพธที่ไดนั้นกอใหเกิด ผลดีและผลเสียตอ
ตนเองอยางไรบาง คุมคาหรือไมผลลัพธหรือรางวัล ที่ไดรับนั้นรวมถึงรางวัล ภายนอกที่เปนรูปธรรมที่ชดั เจน และรางวัลภายใน
ที่เป น นามธรรม เช น ความรู สึกเปนสุข อิ่ม เอิ บใจในความสํ าเร็จของชีวิต ดั งนั้ นผลลัพ ธจึง เป นตัวจูง ใจ สนับ สนุนให เกิ ด
พฤติ กรรม จากความหมายดั ง กล าวสรุ ป ได ว า ความคาดหวั ง เป น ระดั บ พฤติ กรรม ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ อ าศั ย
ประสบการณเดิมของตนในการตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดความตองการใหเปนไปตามความตองการ
ของตน
4.2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
การบริการ หมายถึ ง เปนการอํ านวยความสะดวกให กับลู กค า เกิด ความพึ งพอใจ จากความหมายนี้จึง เป นการ
พิจารณา การใหบริการวาประกอบดวย ผูใหบริการ (Providers) และผูรับบริการ (Recipients) ซึ่ง ดลยา วุฒิวิวัฒนกุล
(2544 : 32) ไดสรุปความหมายของการบริการไววา การบริการเปนงาน ที่ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองไดแตวัดผลลัพธไดเปน
ความพึง พอใจความรู สึ กคุ มค าที่ ไ ดม าใชบ ริ การ ซึ่ ง เป นงานที่ ต องตอบสนองต อความตองการของผู มาใช บริ ก ารดัง นั้ น ผู
ใหบริการจึงตอง พรอมรองรับความตองการนั้น ๆ ทั้งในดานความรอบรูความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการ สื่อสาร มีความ
เต็ ม ใจที่ จะทํางาน เพื่ อตอบสนองความต องการนั้ น ทั้ งนี้ เ พราะเมื่ อใช บ ริการผู รับ บริ การมั กจะเกิ ดความคาดหวัง เมื่ อ
ผูรับบริการมาติดตอกับองคการ หรือธุรกิจบริการใด ๆ มักจะคาดหวังที่จะได รับการบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งผูใหบริการ
จําเปนที่ จะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และรูจักสํารวจความคาดหวังเฉพาะของ ผู รับบริการเพื่อสนอง
บริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรือ อาจจะเกิดความประทับใจขึ้นไดหากการบริการ
นั้ น ตรงกั บ ความคาดหวั ง ที่ มี อยู เป นที่ ย อมรั บ ว าผู รั บ บริ ก ารมั กจะคาดหวั ง ว า จะได รั บ การบริ ก ารที่ ร วดเร็ วทั นใจ มี
ประสิทธิภาพและแสดงออกดวย อัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งนี้สิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวนั้นจะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะของงาน
บริการ (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน 2545) สรุปไดวา การบริการ เปนกิจกรรมการกระทําและการปฏิบัติที่ผูใหบริการจัดทําขึ้นเพื่อ
เสนอขาย และสงมอบบริการที่ดี สูผูรับบริการหรือเปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อสรางความประทับใจเพื่อสนองความคาดหวัง
ของผูบริโภค
4.3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยของ (1) ภาสกร กุลชิต(2551) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการ
ใหบริการของธนาคารไทยพาณิชยจากัด (มหาชน) สาขาทาแพ จังหวัดเชียงใหม (2) จิราภรณ พลสุวัตถ(2549) ซึ่งศึกษาเรื่อง
ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของ
ลูกคาธนาคารในกรุงเทพ (3) อรวรรณ ใจโต (2555) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชบริการ อินเตอรเน็ตแบงก
กิ้ง ของธนาคารออมสิน ในจังหวัดลําปาง (4) รัตนธดิ า พุฒตาล (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารอินเทอรเน็ต (E-Banking) ของผูบริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) นันทริกา ไปเร็ว (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง ความรู
และทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมที่จะเลือกใชบริการ Internet Banking ของลูกคาธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง (6) พรพรรณ
ชางงาเนียม (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด (มหาชน)
ซึ่งจากการทบทวนและทฤษฎี งานวิจัย ที่เ กี่ยวของในการวิ จัย ครั้ง นี้ผู วิจัย ได มาใชใ นการอ างอิง เพื่ อใช เป นแนวทางในการ
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กําหนดตัวแปรซึ่งประกอบดวยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง โดยไดองคประกอบที่สําคัญไดแก ดานผลผลิต
ดานคาบริการดานชองทางการขายดานการตลาดดานเจาหนาที่ดานคุณภาพ และขั้นตอนการดําเนินงาน ใหบริการหลักการ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “Mobile Banking (MyMo)” และนํามาสรางเครื่องมือแบบสอบถามโดยระบุตัวแปรที่อยูในกรอบ
ความคิดใหมีความสอดคลองวัตถุประสงคของการวิจัย
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาผูที่มาใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร
ออมสิน สาขานครปฐม ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง การหาขนาดกลุม ตัวอยางผูใชบริการ โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร โดยใชสูตร W.G. Cochran (1953) ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้
จํานวน 384.16 คน และสํ ารองกลุมตั วอยางไว1 6 คน ดังนั้ น กลุ มตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จึงเท ากับ 400 คน ผู วิจัยใช
วิธีการสุม แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยลงภาคสนามสอบถามลู กค าที่เ ขามาใช บริ การในธนาคารออมสิ น
สาขานครปฐม ตลอดเดือน เมษายน 2560 เมื่อพบกลุมเปาหมายที่เคยใช Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน
สาขานครปฐม จึงดําเนินการแจกแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
แบบสอบถามในการศึกษานี้ มี2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลเปนคําถามปลายปด (Close ended Question) คือ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และ
การศึกษา
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคาดหวังตอ การใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ประกอบดวย 7 ประเด็นคําถาม
ที่เกี่ ยวกับ ดานผลผลิต ดานคาบริ การดานช องทางการขายดานการตลาดดานพนักงานดานคุ ณภาพ และด านขั้ นตอนการ
ดําเนินงาน เปนการใหคะแนน 5 ระดับ เปนแบบสอบถามแบบ Likert scale
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แบบสอบถามมี การผ านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ ยวชาญ 3 ทานเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนื้อหา (content validity)และความครอบคลุมของเนื้อหา และนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (Try Out) กั บบุ คคลที่ ไม ใช กลุ มตั วอยาง ได แก ธนาคารออมสิ น สาขาโฮมโปร นครปฐม แล วนํ าผลการตอบ
แบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตรอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นดังตอไปนี้
ตารางที่ 1การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หัวขอที่ประเมิน
ดานผลผลิต
ดานคาบริการ
ดานชองทางการขาย
ดานการตลาด
ดานพนักงาน
ดานคุณภาพ
ดานขั้นตอนการดําเนินงาน

คาอัลฟาครอนบาค
0.83
0.71
0.70
0.74
0.80
0.73
0.82

ผลการวิเคราะหพบวาแบบสอบถามผานการทดสอบทั้งความตรงเชิงเนื้อหา และคาความเชื่อมั่น
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย 1) สถิติพรรณนา เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะ
ทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ
2) สถิติสรุปอางอิงเพื่อใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง(The Second Order Confirmatory
Factor Analysis) ดานความคาดหวังของผูใ ชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม และการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหคาที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
Way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง 229 คน (56.75%) มีอายุ 20-30 ป 194 คน (48.50%) สวนใหญทําธุรกิจสวนตัว
138 คน (34.50%) มีสถานะภาพโสด 210 คน (52.50%) โดยผูใชบริการสวนใหญมีการศึกษาที่ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 300
คน (75.00%)
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขา
นครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
เพศ
อายุ
อาชีพ
สถานภาพ
t
sig
F
sig
F
sig
F
sig
ดานผลผลิต
ดานคาบริการ
ดานชองทางการขาย
ดานการตลาด
ดานพนักงาน
ดานคุณภาพ
ดานขั้นตอนการดําเนินงาน

รวม

-1.32
-1.69
-1.81
-0.72
0.51
-0.90
0.05
-1.19

0.19
0.09
0.07
0.47
0.61
0.37
0.96
0.24

2.70
1.63
1.35
1.65
1.69
2.47
2.11
3.02

0.03
0.17
0.25
0.16
0.15
0.04*
0.08
0.02*

2.83
1.55
1.79
1.27
2.31
2.57
2.39
2.96

0.02*
0.17
0.11
0.28
0.04*
0.03*
0.04*
0.01*

7.00
2.90
2.71
1.04
0.90
1.34
1.38
2.19

<0.01*
0.04*
0.04*
0.37
0.44
0.26
0.25
0.09

การศึกษา
F
sig
1.20
1.10
3.13
3.62
1.33
0.33
1.97
2.13

0.31
0.35
0.03*
0.01*
0.26
0.80
0.12
0.10

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติไดแก อายุ และอาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความแตกตางในปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีผลตอความ
คาดหวัง ยกเวนเรื่องเพศ โดยป จจัยสวนบุค คลเรื่องอายุจะมีผลตอความคาดหวังในเรื่องคุณภาพ ดานอาชีพจะมี ผลตอความ
คาดหวังในเรื่องผลผลิต พนักงาน คุณภาพ และขั้นตอนการดําเนินงาน ดานสถานภาพจะมีผลตอความคาดหวังในเรื่องผลผลิต
คาบริการ ชองทางการขาย สวนดานการศึกษาจะมีผลตอความคาดหวังในเรื่องชองทางการขาย และดานการตลาด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหองค ประกอบที่สงผลต อความคาดหวังของผูใชบริ การ Mobile Banking (MyMo)
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.52 เพื่อวิเคราะหโดยใชการคาองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (The Confirmatory
Factor Analysis) โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้
ตารางที่3ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 1ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน
ชื่อตัวแปรแฝง
Lamda Y
t-value
R2
1.ดานผลผลิต /PRO
0.62
10.87**
0.38
2.ดานคาบริการ /SER
0.77
12.08**
0.62
3.ดานชองทางการขาย/PLA
0.75
12.69**
0.57
4.ดานการตลาด /MK
0.60
10.36**
0.37
5.ดานพนักงาน /PER
0.43
7.96**
0.20
6.ดานคุณภาพ /QUL
0.48
8.46**
0.23
7.ดานขั้นตอนการดําเนินงาน/ POC
0.56
8.53**
0.22
** p-value< 0.01
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ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุงเนนไปที่
สามลําดับแรกไดแก ดานคาบริการ (y = 0.77)ดานชองทางการขาย(y = 0.75)และดานผลผลิต (y = 0.62)ตามลําดับ
โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก ดานพนักงาน (y = 0.43)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน
ชื่อตัวแปรสังเกตได
Lamda Y
t-value
R2
1.ดานผลผลิต /PRO
1.1 บริการทางการเงินผาน Mobile Banking (MyMo)มีความ
0.79
0.89
หลากหลาย/EXP01
1.2 ทํารายการผานธนาคารออมสิน Mobile Banking (MyMo)มี
0.63
11.63**
0.61
ความรวดเร็ว/EXP02
2.ดานคาบริการ /SER
2.1 อัตราคาธรรมเนียมในการชําระคาธรรมเนียม/EXP03
0.62
0.65
2.2Mobile Banking (MyMo)ทําใหทานมีคาใชจายต่ํากวาการไป
0.66
13.55**
0.73
ทําธุรกรรมที่สาขา/EXP04
3.ดานชองทางการขาย/PLA
3.1 สามารถเขาถึงหรือเขาใชบริการไดหลายชองทาง/EXP05
0.68
0.74
3.2 ภาพลักษณของธนาคารทําใหทานเลือกสมัครใช Mobile
0.64
13.69**
0.65
Banking (MyMo) /EXP06
4.ดานการตลาด /MK
4.1 การประชาสัมพันธโดยใชแผนพับโบรชัวรใหทานทราบเกี่ยวกับ
0.72
0.79
บริการ Mobile Banking (MyMo) /EXP07
4.2 คําแนะนําของทางการตลาดที่ทําใหทานทราบขอมูลบริการ
0.76
14.52**
0.79
Mobile Banking (MyMo) /EXP08
5.ดานพนักงาน /PER
5.1 พนักงานใหคําแนะนําที่ถูกตอง/EXP09
0.85
0.95
5.2 พนักงานไดสาธิตวิธีการใชงานที่ทําใหทานเขาใจชัดเจน/EXP10
0.70
9.76**
0.64
6.ดานคุณภาพ /QUL
6.1 การออกแบบผลิตภัณฑที่ดึงดูดความสนใจ/EXP11
0.75
0.89
6.2 รูปแบบของไอคอนเลือกการทําธุรกรรมไดอยางชัดเจน/EXP12
0.65
11.43**
0.71
7.ดานขั้นตอนการดําเนินงาน/ POC
7.1 สามารถทํารายการไดงายไมซับซอน/EXP13
0.68
0.95
7.2 Mobile Banking (MyMo)สามารถใหบริการไดถูกตองและ
0.50
8.78**
0.55
แมนยํา/EXP14
7.3 การแจงการยืนยันการทํารายการกอนการทําธุรกรรมโอนเงิน
0.49
7.41**
0.49
ทําใหเกิดความมั่นใจ/EXP15
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ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมในสามลําดับแรก
จะมุงเนนในองคประกอบดาน พนักงานใหคําแนะนําที่ถูกตอง/EXP09 (y = 0.85)บริการทางการเงินผาน Mobile Banking
(MyMo)มีความหลากหลาย/EXP01 (y = 0.79)และคําแนะนําของทางการตลาดที่ทําใหทานทราบขอมูลบริการ Mobile
Banking (MyMo) /EXP08 (y = 0.76)ตามลําดับโดยองคประกอบที่มีน้ําหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก การแจงการยืนยันการทํา
รายการกอนการทําธุรกรรมโอนเงินทําใหเกิดความมั่นใจ/EXP15 (y = 0.49)
ซึ่งผลการวิเคราะหภาพรวมของตัวแบบความคาดหวั งของผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน
สาขานครปฐมสามารถนําเสนอในรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง ดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking
(MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติไดแก อายุ และอาชีพผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณพลสุวัตถ (2549) ซึ่งศึกษาเรื่อง
ลักษณะบุคคลความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของลูกคา
ธนาคารในกรุงเทพโดยผลการวิจัยพบวา อายุ อาชีพ เปนปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทาง
การเงิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยเหตุผลของการใช Mobile Banking เปนการทําธุรกรรมผานอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นปจจัย
เรื่องวัยที่แตกตางกันจะมีผลตอความถนัดในการใชงาน Mobile Banking ในขณะที่อาชีพจะพบวาลูกคากลุมเกษตรกร และ
รับจาง เปนกลุมที่ยัง ใชเทคโนโลยีจากโทรศัพท มือถือไมมากนัก สง ผลใหค วามคล องแคลวในการใช Mobile Banking จะ
แตกตางจากกลุมอาชีพอื่น

2370 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

ในขณะที่ เพศ สถานภาพ และการศึกษา มีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจะสอดคลองกับ งานวิจัยของ อรวรรณใจโต (2555) ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใช
บริการอินเตอรเน็ตแบงกกิ้งของธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรตางกันมีการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน
ในขณะที่ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุงเนนไปที่สามลําดับ
แรกไดแก ดานคาบริการ ดานชองทางการขายและดานผลผลิตสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมากรระเบ็ง (2551) ที่เสนอวา
คาบริ การและความสะดวกในการติ ดต อสื่อสารจะสรางความพึ ง พอใจของลู กค าเงิ นฝากของธนาคารออมสิ นสาขาดอยเต า
(ธนาคารชุมชน) จังหวัดเชียงใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปกปอง ปนปวง (2556) ซึ่งทําวิจัย
เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคลื่อนที่ ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวาระดับความ
คาดหวังตอการใหบริการรถเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ดังนี้ ความมี อัธยาศัยไมตรี ดานความเชื่อมั่น/
ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานการเขาถึงบริการ ผลการวิจัยจะเห็นไดวาความคาดหวังของลูกคาสวน
ใหญจะอยูที่ อัตราคาบริการ และผลจากการบริการ แตเนื่องจาก Mobile Banking เปนธุรกรรมทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ดังนั้น ดานชองทางการขายไมวาจะเปนความสามารถเขาถึงหรือเขาใชบริการไดหลายชองทาง และภาพลักษณของธนาคารทําให
ทานเลือกสมัครใช Mobile Banking ตางก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยสามารถแยกขอเสนอแนะออกเปนสองประการดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.ความแตกตางในดานอายุของลูกคามีผลตอความคาดหวัง ของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน
ทั้งนี้เพราะการใชเทคโนโลยี เปนขอจํากัดของลูกคาที่สูงวัย ดังนั้นการใหความสนใจในการออกแบบ และแนะนําการใชสําหรับ
ลูกคาที่สูงวัยจึงมีความสําคัญ อีกประเด็นที่มีความสําคัญไดแกอาชีพของลูกคา ซึ่งผลการวิจัยพบวาลูกคากลุมเกษตรกร และ
รับจาง จะเปนกลุมที่มีความคาดหวังแตกตางกับอาชีพอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใหความสนใจติดตาม และใหความรูกับ
กลุมลูกคาดังกลาวเปนสิ่งที่ธนาคารควรติดตามเพื่อสรางความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอการเปนลูกคาธนาคารตอไป
2. องคป ระกอบดานดานคาบริการ ดานชองทางการขายและดานผลผลิต เปนองคป ระกอบหลั กที่ไ ดรับน้ํ าหนั ก
ปจจั ยสํ าคัญ สูง สุด ดัง นั้น ธนาคารควรมีการปรับ กลยุท ธในการวางแผนดานราคา ชองทางการเข าถึ ง และปรั บปรุ งความ
นาสนใจของระบบ Mobile Banking ก็จะทําใหสินคามีการตอบสนองตอความคาดหวังและตองการของลูกคาไดดีที่สุด
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่องการใชเทคนิคการสุมตัวอยาง และใชชวงเวลาการเก็บในเวลาอันสั้นซึ่งอาจได
ขอมูลที่ไมเปนตัวแทนที่ดีในการวิจัย ดังนั้นผูสนใจตอยอดงานอาจตองพิจารณาการใชเทคนิคการสุมแบบคํานึ งถึงโอกาสทาง
สถิติและขยายระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหดีขึ้น
2. งานวิ จัย ชิ้ นนี้ เน นการทํ า วิ จัย เชิ ง สํ ารวจองค ป ระกอบหลั ก ๆ ด านความคาดหวั ง ของผู ใ ช บ ริ ก าร Mobile
Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม ผูที่สนใจอาจศึกษาการสํารวจองคประกอบในมิติอื่น ๆ รวมถึงอาจจะ
ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจก็นาจะไดแนวคิดที่นาสนใจเพิ่มเติม
3. งานมุงเนนเพียงลูกคาธนาคารออมสิน สาขานครปฐมซึ่งผูสนใจอาจตอยอดงานใน ธนาคารออมสิน สาขาอื่น ๆ
หรือธนาคารพาณิชยอื่นที่มีการใหบริการ Mobile Banking
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พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป
ของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
Behavior and marketing mix of selective the annual basic healthcare services
with private company in the central region area
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การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ
ในเขตภาคกลางมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง
2) ศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิพลของระดับสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยดานองคการ 4) ศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ
ในเขตภาคกลาง ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยผสมผสานวิธี การทําวิจัยเชิงปริม าณ เก็บขอมูลจากผูประกอบการหรื อผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง จํานวน 51,730 แหง หาขนาด
กลุมตัวอยางได 400 ราย ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน สุมตัวอยางแบบงายไปตามจังหวัดจัดเก็บได 10 แหง ไดแกจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุม ธานี นครปฐม สมุท รปราการ สมุท รสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุ รี ราชบุรี และ
กาญจนบุรี จัดเก็บจังหวัดละ 40 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง วิเคราะหขอมูลโดยการหา ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางสวนใหญ
มีความถี่ ในการใชบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปละครั้ง (ร อยละ 93.50) คาใชจายในการตรวจสุข ภาพของ
สถานประกอบการ อยูในชวง 500-1,000 บาท (รอยละ 53.25) และผูมีสวนรวมในการเลือกตรวจ สุขภาพไดแก การตัดสินใจ
รวมกันระหวางพนักงานและผูประกอบการ (รอยละ 61.00) วัตถุประสงคในการตรวจสุขภาพขององคการ เพื่อเปนสวัสดิการ
แกพนักงาน (รอยละ 74.00) ประเภทการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการไดแก โปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน
ในองคการ (รอยละ 75.00) และผูใหบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสามลําดับแรกไดแก โรงพยาบาลเอกชน
(รอยละ 77.00) 2) สวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ ผูประกอบการ ในเขตภาคกลาง
ในสามลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร (Mean = 4.28) ดานราคา (Mean = 4.25) และผลิตภัณฑ (Mean = 4.20)
ตามลําดับ 3) ปจจัยดานองคการ ไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขต
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ภาคกลาง ในเรื่องการตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ และการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ในขณะที่
ระดับสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบการ ในเขตภาคกลาง และ
4) แนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง เพื่อใหประสบความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนควรดําเนินการในเรื่อง ผลการตรวจและการใหบริการตองมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจและตองตอบสนองความ
ตองการของสถานประกอบการได ตองเลื อกผู ให บริการที่ส ามารถตอบสนองความตอ งการของสถานประกอบการได และ
สามารถตอบขอสงสัยหรือปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกคาได และตองเนนผูใหบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและการบริการหลังการขายที่ดี
คําสําคัญ: สวนประสมการตลาด การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป สถานประกอบการ
Abstract
The purposes of this research were to 1) to study the behavior of selective the annual basic
healthcare services with private company in the central region area 2) to study level of marketing mix of
the behavior of selective the annual basic healthcare services with private company in the central region
area 3) to study of selective the annual basic healthcare services with private company in the central
region area effected the level of marketing mix and organization factors. 4) to guideline the annual basic
healthcare services with private company in the central region area.
The researchers used a mixed methods approach. The quantitative research of which 51,730 private
company collected data of a sample size 400 using random sampling. The multi- stage random sampling up
to 10 provinces including Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sonkham, Nakhon
Pathom, Ayutthaya, Prachinburi, Ratchaburi and Kanchanaburi by collected the data from 40 private
company. Research Tools used in questionnaires and interviews from researchers created. The Data
were analyzed by frequency, percentage, and average, standard deviation, Chi-squared test Analysis,
Multiple Regression Analysis and Content Analysis.
The results showed that (1) Behavior and marketing mix of selective the annual basic healthcare
services with private company in the central region area. Most of the frequency of use of health services
per year (93.50 percent), the cost of annual basic healthcare services in the range of 500-1,000 baht (53.25
percent) and the participants in selective a health check, including a joint decision between employees
and entrepreneurs (61 percent), the purpose of monitoring the health of the organization. To benefit
employees (74 percent) of the healthcare services include: The annual healthcare services check of
employees in the organization (75 percent) and the provider of health services, including the top three
on three locate. (1) Private hospitals (77 percent) (2) the use of the marketing mix in its annual basic
healthcare services with private company in the central region area. The research found that Marketing
mix that influence the selection of the annual basic healthcare services with private company in the
central region area, including the top three. Factors personnel (Mean = 4.28) price (Mean = 4.25) and
products (Mean = 4.20), respectively (3) Factors organizations do not affect the use of health services for
the annual basic healthcare services with private company in the central region area in a joint decision
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of both employees and entrepreneurs. In addition selecting a health check in as the marketing mix that
influence service selection of the annual basic healthcare services with private company in the central
region area. (4) Ways to selective annual basic healthcare services with private company in the central
region area. In order to be successful and sustainable action on the matter. The diagnostics and service
quality and to satisfy and meet the needs of establishments. Choose a provider that can meet the needs
of enterprises, and can answer any questions or problems about the health of the employees or customers
and to focus on the service provider that can meet the needs of enterprises and. the after sales service
is good.
Keywords: marketing mix, the annual basic healthcare services, private company
1. บทนํา
ในยุ ค ป จ จุ บั นวิ ถี ชี วิต ของผู ค นได เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม ทั้ ง ในเรื่ อ งของป จ จั ย 4 อาทิ อาหาร ที่ อยู อาศั ย เสื้ อผ า
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ปจจัยของสภาวะแวดลอมที่อยูรอบตัว ลวนสงผลกระทบกับสุขภาพรางกายไดสิ้น และเปนที่
ประจักษอยางชัดเจนวา ในปจจุบัน โรคภัยไขเจ็บใหมเกิดขึ้นอยางมากมาย มีแนวโนมที่จะเกิดโรคประเภทใหม ๆ มากขึ้น อีก
ทั้งปจจัยในเรื่องของอุบัติเหตุ ที่มีแนวโนมมากขึ้นตามการเติบโตของประชากร การเดินทางที่มากขึ้น ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
แมวาความเจริญทาการแพทยจะมีการพัฒนามากขึ้น แตสังคมไทยยังประสบปญหาในเรื่องการเสียชีวิต ของประชาขน แทนที่
ความเจริญของเทคโนโลยี จะทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แตผลที่เกิดขึ้นกับสวนทางกัน สิ่งเหลานี้สะทอนมาจากกิจกรรมใน
แต ล ะวั นของคนไทยในยุ ค นี้ ที่ ต างคนต างใช ชี วิต ตามกระแสนิ ย ม ไม ส นใจสุข ภาพร างกาย รั บ ประทานแต อาหารที่ ไ ม มี
ประโยชน ไมเคยออกกําลังกาย นอกจากนี้ วิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในยุคปจจุบันมักจะไมมีเวลา และมักจะหาขออางเพื่อ
หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอยูเสมอ ทําใหผูคนในยุคนี้ขาดสมดุลของชีวิต รางกายออนแอ ไมมีภูมิคุมกันและเจ็บไขไดปวยงาย
ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจําป จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะปองกันปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเหลานั้นไดตั้งแตแรกเริ่ม อีกทั้ง
เปนการสํารวจความผิดปกติทั้งในภายนอกและภายในรางกายวามีความบกพรองตรงจุดไหนบาง ถาพบอาการที่ผิดปกติจุดไหน
จะไดมีการรักษาไดทันเวลา ถาดูแลสุขภาพดี คอยตรวจเช็ครางกายอยูเสมอ รางกายก็จะอยูกับเราไดนานขึ้น (ความรูสุขภาพ
2559)
ธุรกิจบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เปนธุรกิจที่มีความจําเปน และเปนที่ตองการของผูบริโภคจํานวนมาก เนื่องจาก
องคการหรื อผูประกอบการส วนใหญ ไม สามารถนําพนักงานจํานวนมากเข าตรวจสุขภาพประจําป ตามโรงพยาบาลรัฐหรื อ
โรงพยาบาลเอกชนไดทั้งหมด การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และชวยประหยัดคาใชจายที่จะ
เสียไป จึงสามารถแกปญหาในจุดนี้ได อีกทั้งประโยชนที่จะไดรับจากการเขารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่คือ การปองกัน
โรค การเสริ มสรางสุข ภาพรางกายให มีค วามแข็ ง แรงสมบูร ณ เมื่อมี การวิ นิจฉั ย แล ว หากพบว าพนั กงานมี ปญ หาสุ ขภาพ
ผูรับบริการยังจะไดรับคําแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพตอไป ดังนั้น พนักงานที่อยูในสถานประกอบการจึงมีความจําเปนที่ตอง
ตรวจสุขภาพประจําป (กรุงเทพธุรกิจ 2559)
การตรวจสุขภาพในแตละสถานประกอบมีวัตถุประสงคในการตรวจแตกตางกันออกไป มีทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค
การตรวจเพื่ อ เน นการสร างเสริ ม สุ ข ภาพ และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ส ง ผลเสี ย ต อสุ ข ภาพ เพื่ อ ให พ นั กงานในสถาน
ประกอบการมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง ทํ า ให ส ถานประกอบการไม ข าดแรงงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง พบว าในป จจุ บั นสถาน
ประกอบการ มักจะเลือกบริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน คุมคาและมีความนาเชื่อถือมากพอ ที่จะ
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ใหสถานประกอบการเลือกใชบริการ การตรวจสุขภาพประจําปนอกจากการแขงขันดานบริการตาง ๆ แลว การศึกษาปจจัย
ขององคการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคก็เปนสวนสําคัญในการดําเนินกิจการอีกทั้ง
ยังคงเปนเรื่องของการสรางภาพลักษณที่ดี การเนนความเชี่ยวชาญ ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ที่มากขึ้น มี
ความสําคัญตอการทํางานของลูกจางในสถานประกอบการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน ป พ.ศ. 2548 เพื่อใหลูกจางในสถานประกอบการมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางาน ในกรณีรับลูกจางเขาทํางานในครั้งแรกสถานประกอบการจะใหล ูกจาง
ตรวจสุขภาพกอนเขางาน และนําผลมาแจงใหสถานประกอบการทราบกอน เขาทํางาน และหลังจากนั้นเมื่อครบรอบปในการ
ทํางาน สถานประกอบการจะจางสถานพยาบาล ที่รับตรวจสุ ขภาพเคลื่อนที่ประจําป ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของ
ภาครัฐเขามาทําการตรวจสุขภาพมาดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานเพื่อแจงผลกลับมายังสวัสดิการคุมครองแรงงานอีก
ครั้งหนึ่ง ดังนั้นสถานประกอบการจําเปนตองมีการตรวจสุขภาพในทุกรอบป (กรุงเทพธุรกิจ 2559)
ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูจัดการหนวยแพทยเคลื่อนที่จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการตรวจ
สุขภาพประจํ าปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางเพื่อนําขอมูลไปพัฒนาและปรั บปรุง การวางแผนกลยุ ทธทางธุรกิ จ
เพื่อใหองคการมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง
2. เพื่อศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการใน
เขตภาคกลาง
3. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากปจจัยของระดับ
สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานองคการ
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
3. สมมติฐานในการศึกษา
1. สถานประกอบการที่มีปจจัยองคการตางกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกใช บริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน
ประกอบการ แตกตางกัน
2. ระดั บ ส วนประสมทางการตลาดจะมี อิ ท ธิ พ ลต อพฤติ กรรมการเลื อ กใช บ ริ การสุ ข ภาพประจํ า ป ข องสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลางแตกตางกัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
Kotler and Armstrong (2006 : 128) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคน
สุดทายไมวาจะเปนบุคคล หรือครัวเรือนที่ซื้อสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว ในขณะที่ Kuester (2012 : 110)
กลาววา พฤติ กรรมผูบริ โภค คือ การศึกษาปจเจกบุคคล กลุ มบุค คล หรือองคการ และกระบวนการที่ พวกเขาเหลา นั้นใช
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เลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบ
ที่กระบวนการเหลานี้มีตอผูบริโภคและสังคม สําหรับ วุฒิ สุขเจริญ (2555 : 6) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรม
ของคนที่เกิดจากความพยายามเพื่อใหสามารถบริโภคและสละสินคาหรือบริการ สวน ชูชัย สมิทธิไกร (2557 : 6) เสนอวา
พฤติกรรมผูบริโภควา คือ การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และกําจัด สวนที่เหลือของ
สินคา หรือบริการตางๆ ตั้งแตการตระหนักถึงความตองการ เพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตน
การศึ กษาป จจัยที่ มีอิทธิ พลตอพฤติกรรมผู บริโภคผูบริ โภค ประกอบดวย ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจั ยดานสังคม
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตาง ๆ และเพื่อ ที่จะจัดสิ่ง
กระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดหรือสิ่ งกระตุนอื่น ๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะของผู
ซื้อและความรู สึกนึกคิดไดรั บอิทธิพ ลสิ่งใดบาง การศึ กษาถึง ลักษณะของผู ซื้อที่เป นเปาหมายจะมีประโยชน สําหรับ นักการ
ตลาด คือทราบความตองการและลั กษณะของลูกค า เพื่อที่จะจัด สวนประสมทางการตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความ
ตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร 2552 : 13 ; ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 32 ; ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ 2550 : 125)
4.2 ความหมายเกี่ยวกับการบริการ และคุณภาพการใหบริการ
นักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นกับความหมายของการบริการ ดังที่ Kotler (2003 : 428) กลาววา การบริการตาง
จากสิ นคาเพราะการบริ การไมมีตั วตน บริ การมี ความหลากหลายในตนเอง การบริการไมสามารถถูกแบง แยกได และการ
บริการไมสามารถเก็บรักษาได การบริการเปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของทั้งผู
ใหบริการและผูรับบริการ สําหรับคุณภาพการใหบริการ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548 : 178) ใหความหมายวา เปนการ
รับรูของลูกคาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่ขึ้นอยูกับความคาดหวังของลูกคาเอง แมวาลูกคาจะไมเคยรับบริการมากอน ตอมา
เมื่อธุรกิจเชิญชวนลูกคาใหมารับบริการได ลูกคาจะทบทวนการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพการบริการใหมและทุกครั้งที่ลูกคาเขามา
รับบริการและเกิดการทบทวนการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพการบริการใหมและทุกครั้งที่ลูกคาเขามารับบริการและการทบทวนการ
รับรูเกี่ยวกับคุณภาพการบริการไปเรื่อยๆ การทบทวนการรับรูคุณภาพของการบริการจะพัฒนาไปสูการตั้งใจซื้อ บริการของ
ลูกคาในอนาคตได ในขณะที่ขนิษฐา เล็กรุงเรือง (2548 : 63 - 67) เสนอวาคุณภาพการใหบริการ คือ ภาวะที่เกื้อกูลตอ
ผูใชบริการ ดวยการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูปวย หรือลูกคา อยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ความรูที่ทันสมัย ไมมีความเสี่ยง ไมมีภาวะแทรกซอนทําในสิ่งที่ถูกตองอยางเหมาะสม
สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ คือ ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได แตหาก
เปนไปในทางตรงกันขาม สิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงไมตรงกับการรับรูที่คาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความไมพึงพอใจตอบริการ
ดังนั้น การบริการอยางมีคุณภาพ เราตองหาความสมดุลระหวางความตองการของลูกคา กับประสิทธิภาพของผูให บริการที่มี
อยูซึ่งผูที่จะเปนผูตอบถึงการบริการวาดีหรือไมนั้นคือผูบริโภค
4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด
สวนประสมการตลาดเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่
สามารถควบคุม และสนองความต องการของลูกคาใหพึ งพอใจ สวนประสมทางการตลาดนั้ นเป นสิ่ งที่ธุรกิ จกําหนดขึ้น เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยที่ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ธุรกิจกําหนดไว
อีกทั้งยังเปนปจจัยทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมไดอันประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด (Kotler 2003 : 16; วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ 2556 : 13; สุดาพร กุณฑลบุตร 2550 : 12)
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4.4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพ โดยที่ผูรับการตรวจยังไมมีอาการผิดปกติ ยัง
อยูในภาวะที่รางกายยังปกติ และผูปวยรูสึกวารางกายยังสมบูรณ เปนการตรวจที่ทําในทุก ๆ ป ปละ 1 ครั้ง ซึ่งเปนการตรวจที่
ประกอบดวย การสัมภาษณ/สอบถามประวัติอาการ และประวัติทางการแพทยตาง ๆ การตรวจรางกายโดยละเอียด การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ ที่จําเปน การใหวัคซีนปองกันโรคตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และการใหคําปรึกษาสุขภาพที่
สอดคลองกับสภาวะของผูรับการตรวจแตละราย สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของ รัชมัยพร บุญรัต (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจ
ของผูรั บบริการตอบริการตรวจสุข ภาพประจําป แผนกตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลพั งงา ผลการวิ จัยพบวา ความพึงพอใจต อ
บริการตรวจสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากในทุก
ดาน ดานเจาหนาที่ไดรับความพึงพอใจมากเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งแวดลอม ดาน
ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ และดานราคา เปนอันดับสุดทาย พัชรี อิ่มอาบ (2553) ไดศึกษาคุณภาพ
การใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานการ
ตอบสนองลูกคา ดานการใหความมั่นใจ และดานการเอาใจใสลูกคาในภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก รฐาสิรี อิ่มมาก
(2553 : 95) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจําป
กรณีศึกษาขาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 3 ผลการศึกษาพบวาขาราชการสวนใหญ มีการตรวจสุขภาพในรอบปที่ผานมา
การรับรูปจจัยความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง ศิริชัย บุดดีสี (2553 : 74) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ
ตรวจสุขภาพที่ศูนยสุขภาพดีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลนั้นพบวา ดานความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับปจจัยการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑและบริการ มีความสัมพันธกันมากที่สุด ความสัมพันธระหวางคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ดาน
การรักษามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพกับปจจัยทางการตลาดบริการ ดานราคามีความสัมพันธนอยที่สุด
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง พฤติ ก รรมและส วนประสมการตลาดในการเลื อ กใช บ ริ การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป ข องสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลางเป นงานวิ จัยผสมผสานวิ ธี (mixed method research) ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จัย คื อ
ผูประกอบการหรือผูมีอํานาจตัดสินใจในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ซึ่ง
จํานวน 51,730 แหง กลุมตัวอยางไดแก ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป ในเขตภาคกลาง
คํานวณโดยใชตารางของ เครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 แหง
ใชการสุ มตัวอย างแบบหลายขั้ นตอน (multi-stage random sampling) โดยใช ทํ าการสุ มตัวอย างแบบงาย (simple
random sampling) โดยสุมรายชื่อจังหวัดทั้งจาก 22 จังหวัดออกมาเหลือ 10 จังหวัด จากนั้นสุมสถานประกอบการในแตละ
จังหวัดที่ สุมได โดยวิธีสุม ตัวอยางแบบงาย จังหวั ดละ 40 สถานประกอบการ จาก กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางในการ
ตอบแบบสอบถามดังนี้ (1) เปนตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการในเขตภาคกลาง (2) มีอายุตั้งแต 30 ป ขึ้นไปที่มี
ความรูเรื่องการตรวจสุขภาพ และสามารถใหขอมูลได และ (3) ยินดีใหความรวมมือในการศึกษา สําหรับกลุมเปาหมาย (key
informant) ไดแก ผูบริหารของ สถานประกอบการที่ใชบริการตรวจสุขภาพประจําปโดยกําหนดหนวยงานเปนองคการระดับ
มหาชน และยินดีใหความรวมมือในการสัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 3 ราย เครื่องมือที่ใชวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด คือ การวิจัยเชิง
ปริมาณใชแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก
งานวิ จัยมีการทดสอบความเที่ย งตรงตามเนื้อหา (content validity) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหว างข อ
คําถามกั บ เนื้ อหาในประเด็ นที่ ต องการวิ จัย ไปให ผู ท รงคุ ณวุฒิ ทั้ ง 3 คน แบบสอบถามที่ ผ านการตรวจสอบคุ ณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลว เฉพาะขอที่อยูในเกณฑและขอที่ปรับปรุ จะนํามาสรางเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนํา ไปทดลองใช
(try out) กับผูบริโภคมีลักษณะคลายกับประชากรเปาหมาย แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย นําขอมูลดังกลาวมาหาคา
ความเชื่อมั่น ไดคาระหวาง 0.72-0.93 การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยทําการทดสอบความตรงของเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน และเมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลวจะทํา การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) โดยเนนการตรวจสอบ
ขอมูล ที่ไดม าจากแหลง ตางๆ นั้นมี ความเหมือนกันหรือไม ซึ่ งถาทุ กแหล งขอมู ลพบว าไดข อคนพบมาเหมื อนกัน แสดงว า
ขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก วิเคราะหขอมูลโดยการหา ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (โดยปรับคาตัวแปร
ตามเป นตัวแปรหุ น : Dummy Variable) การศึ กษาแนวทางในการเลื อกใช บ ริ การตรวจสุ ข ภาพประจํ าปข องสถาน
ประกอบการใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และนําจากการสัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหรวมกับผลที่ไดจากการ
วิจัยเชิงปริมาณ
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูล องคก ารที่ต อบแบบสอบถาม พฤติก รรมการเลือกใชบริก ารตรวจสุข ภาพประจําป และสว น
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
1.1) ผลการวิจัยพบวา ขอมูลที่จัดเก็บไดมาจากบริษัทที่มีขนาดองคการ ขนาดใหญ (พนักงาน 100 คนขึ้นไป) (รอย
ละ 47.00) ขนาดกลาง (พนักงาน 50-99 คน) (รอยละ 34.75) และขนาดเล็ก (พนักงานนอยกวา 49 คน) (รอยละ 18.25)
ตามลําดับ สําหรับ ประเภทของสถานประกอบการสวนใหญมาจากภาคการผลิต (รอยละ 69.50) สําหรับสวัสดิการของสถาน
ประกอบการสวนใหญเนนการตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาใชจาย (รอยละ 85.75) และระยะเวลาในการประกอบการ
สวนใหญคือ มากกวา 10 ป (รอยละ 45.50)
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1.2) พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา
สวนใหญใชความถี่ในการใชบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปละครั้ง (รอยละ 93.50) คาใชจายในการตรวจสุขภาพ
ของสถานประกอบการ อยูในชวง 500-1,000 บาท (รอยละ 53.25) และผูมีสวนรวมในการเลือกตรวจ สุขภาพไดแก การ
ตัดสินใจรวมกันระหวางพนักงานและผูประกอบการ (รอยละ 61.00)
1.3) วั ตถุป ระสงคใ นการตรวจสุขภาพขององค การในสามลํ าดับ แรกเกิ ดจากวัต ถุประสงค เพื่อเปนสวัส ดิการแก
พนักงาน (ร อยละ 74.00) ทํ าตามข อกําหนดตามกฎหมาย (รอยละ 62.25) และเพื่ อเสริ มสมรรถภาพในการทํางานใหกั บ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 54.50) ตามลําดับ ประเภทการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสามลําดับแรก
ไดแก โปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ (รอยละ 75.00) โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป (รอยละ 57.25)
และโปรแกรมตรวจสุขภาพกอนแตงงาน (รอยละ 4.50) ตามลําดับ ผูใหบริก ารตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสาม
ลําดับแรกไดแก โรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 77.00) โรงพยาบาลรัฐ (รอยละ 44.00) และหน วยแพทย เคลื่อนที่ (รอยละ
27.00) ตามลําดับ
1.4) สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ ผูประกอบการ ในเขตภาค
กลางในสามลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร (mean = 4.28) ดานราคา (mean = 4.25) และผลิตภัณฑ (mean =
4.20) ตามลําดับ

ขนาดองคการ

ประเภทของสถานประกอบการ

สวัสดิการของสถานประกอบการ

ระยะเวลาในการประกอบการ

ตอนที่ 2 ปจจัยดานองคการที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบการในเขตภาคกลาง
ตารางที่ 1 ผลพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางจําแนกตามปจจัย
ดานองคการ
ตัวแปรตน

0.71
0.01**

0.16
0.18

0.86
0.34

0.90
<0.01**

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ
การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน
การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ
การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลรัฐ
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลเอกชน
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานหนวยแพทยเคลื่อนที่
นําเสนอคา p-value chi-square (* sig =0.05 ** sig = 0.01)
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<0.01** 0.04*
0.31
0.20
0.17
0.15
0.26

0.12
0.50
0.13
0.02*
0.04*

0.02* <0.01**
0.04* <0.01**
0.15
0.26
0.22 <0.01**
0.20
0.07
0.88 <0.01**
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ป จจั ย ด านองค การ ที่ ส ง ผลต อ การเลื อกใช บ ริ การตรวจสุ ข ภาพประจํ าป ข องผู ป ระกอบการ ในเขตภาคกลาง
ผลการวิจัยพบวา
2.1) ปจจัยขนาดองคการสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขต
ภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน 2. การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางาน
ใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2) ปจจัยดานประเภทของสถานประกอบการ สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ
สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ 2. การตรวจสุ ข ภาพของสถานประกอบการผ านโรงพยาบาลเอกชน และ 3. การตรวจสุ ข ภาพของสถาน
ประกอบการผานหนวยแพทยเคลื่อนที่
2.3) ปจจัยดานสวัสดิการของสถานประกอบการ สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ
สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง การตรวจสุ ขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับองค การได อยางมี
ประสิทธิภาพ 2. การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ
2.4) ปจจัยดานระยะเวลาในสถานประกอบการ สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ
สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน 2. การตรวจสุขภาพเพื่อเสริม
สมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานใน
องคการ 4. การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลรัฐ และ การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผาน
หนวยแพทยเคลื่อนที่
2.5) เปนที่นาสังเกตวาปจจัยดานองคการ ไมมีผลตอ พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน
ประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่องการตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ และการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ทั่วไป
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0.09

การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน
การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ

0.00

-0.04

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลรัฐ
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลเอกชน
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานหนวยแพทย
เคลื่อนที่
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0.03 0.00 0.12* -0.08
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0.00

-0.10

ลักษณะลักษณะกายภาพ

0.03

กระบวนการ

ชองทางการจัดจําหนาย

-0.06

บุคลากร

ราคา

การตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ

ตัวแปรตาม

การสงเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิพลของ
ระดับสวนประสมทางการตลาด
ตารางที่ 2 การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางจําแนกตามระดับสวนประสมทาง
การตลาด
ตัวแปรตน

0.13*
0.03
0.15*
-0.03
-0.04
0.05
-0.08

-0.08 -0.15* 0.26** -0.02

นําเสนอคา สัมประสิทธิ์ β (* sig =0.05 ** sig = 0.01)
ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน
ประกอบการ ในเขตภาคกลาง มากที่สุดถึง 4 จาก 8 ดาน อันดับถัดมาไดแกชองทางการจัดจําหนาย และกระบวนการตามลําดับ
ผลการสัมภาษณเจาะลึก พบวา ปจจัยดานองคการ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ
สถานประกอบการในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะในเรื่องของขนาด ประเภทสถานประกอบการ และระยะเวลาในการประกอบการ
ในขณะที่ ส ว นประสมทางการตลาดเองก็ มี ผ ลต อ ความสํ าเร็ จ ในการดํ า เนิ นงานบริ การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป ข องสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลาง แนวทางในการเลือกใช บริ การตรวจสุข ภาพประจํ าป ของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
เพื่อใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยื นควรดําเนินการในเรื่อง ผลการตรวจและการใหบ ริการตองมีคุณภาพและสร างความพึ ง
พอใจและตองตอบสนองความตองการของสถานประกอบการได ตองเลือกผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการไดและสามารถตอบขอสงสัยหรือปญหาตางๆเกี่ยวกับปญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกคาได และ ตองเนน
ผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและการบริการหลังการขายที่ดี
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7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา สวนใหญ
ใช ค วามถี่ ใ นการใช บ ริ การตรวจสุ ข ภาพของสถานประกอบการป ล ะครั้ ง เท านั้ น ค าใช จายในการตรวจสุ ข ภาพของสถาน
ประกอบการ อยูในชวง 500-1,000 บาท ผูมีสวนรวมในการเลือกตรวจ สุขภาพไดแก การตัดสินใจรวมกันระหวางพนักงาน
และผูป ระกอบการ สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 30) ที่เสนอวา การตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอื่นที่มีสวน
รวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เพราะผูที่ทําหนาที่ซื้อ อาจไมใชผูที่ใชสินคาโดยตรง ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีอาจใชรวมกัน
หลายคนรวมกัน นอกจากนี้แนวคิดของ Churchill and Peter (1998 : 22) เสนอวากลยุทธทางการตลาดที่สรางสรรคเกิดจาก
การรวมกันเพื่อสรางสรรคคุณคาในระหวางลูกคา
2. ศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาค
กลาง ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ ผูประกอบการ ในเขต
ภาคกลางในสามลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของ Falk and Kilcoyne (1994 : 242) ที่ไดศึกษา
โครงการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ความพรอมของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
สุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ปจจัยดานราคา ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดเสนอวา ราคาคือ สิ่งที่บุคคลจาย
สําหรับสิ่งที่ไดมา ซึ่งแสดงเปนมูลคา (value) ในรูปของเงินตรา ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ ราคาเปน มูลคาของสินคาและ
บริการ ราคาเปนจํานวนเงินและสิ่งอื่นที่จําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการ ราคาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินคา ฉะนั้นราคาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งจึง หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑนั้น หนึ่งหนวยในรูปของตัวเงิน คําที่มีความหมาย
เกี่ยวของกับราคาก็คือ คําวามูลคา และอรรถประโยชน ลําดับถัดมาไดแกปจจัยดาน ผลิตภัณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย
บุด ดีสี (2553) ไดศึ กษาปจจัย ที่ส ง ผลตอการใช บริ การตรวจสุข ภาพที่ศู นย สุข ภาพดีโ รงพยาบาลบ านแพว (องค กรมหาชน)
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยทีส่ งผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพที่ศูนยสุขภาพดีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ผล
การทดสอบความสัม พั นธ ระหวางคุ ณภาพและการพั ฒนาคุ ณภาพของโรงพยาบาลนั้นพบว า ด านความมุ งมั่ นในการพัฒ นา
คุณภาพโรงพยาบาลกับปจจัยการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการ มีความสัมพันธกันมากที่สุด
3. ศึกษาพฤติ กรรมการเลือกใชบริ การตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิ พลของ
ระดับ ส วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัย พบว า ป จจั ย สวนประสมทางการตลาดด านช องทางการจั ด จําหนาย ส ง ผลต อ
พฤติ กรรมการเลื อกใช บ ริ การตรวจสุ ข ภาพประจํ าป ข องสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางในหลากหลายมิ ติ ม ากที่ สุ ด
สอดคลองกันแนวคิดของ Kotler (2003 : 99) ที่เสนอวาปจจัยดังกลาว ธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึ งเสนทางที่ผลิตภัณฑและ
หรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกหรือเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (direct channel) จากผูผลิต (product) ไปยังผูบริโภค (consumer) หรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม (industrial channel) และใชชองทางออม (indirect channel) จากผูผลิตผานคนกลาง (middleman)
ไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (industrial user) ในขณะที่ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาด ไมสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ซึ่งผลการวิจัย
จะขัดแยงกับงานวิจัยของ จันทนา รักษนาค (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางดานราคาและดานกิจกรรมสง เสริมการตลาด
ความสําคัญ ตอการตัดสินใจ ใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
4. ศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางผลการวิจัยเสนอ
วา ผู ประกอบการ ตองเนน ทั้ งป จจั ยด านองคการ และสวนประสมทางการตลาด สอดคล องกับ งานวิ จัย ของ พัช รี อิ่ม อาบ
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(2553) ซึ่งไดศึกษาคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการตรวจสุขภาพของ
โรงพยาบาลหัวเฉียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวดานสภาพแวดล อม ดาน
ความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองลูกคา ดานการใหความมั่นใจ และดานการเอาใจใสลูกคาในภาพรวม
การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางสวนที่สําคัญมากที่สุดคือการใหความ
ใส ใ จในผลการตรวจและการให บ ริ การต องมี คุ ณภาพและสรางความพึ ง พอใจและต องตอบสนองความต องการของสถาน
ประกอบการได ตองเลือกผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการไดและสามารถตอบขอสงสัยหรือ
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกคาได ตองเนนผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการและการบริการหลั งการขายที่ดี ซึ่ง จะสอดคลองกั บงานของ ชั ยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547: 106) ที่เ สนอว า
คุณภาพการบริการ หมายถึงการบริการที่ดีเลิศตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจและเกิ ด ความจงรั กภั กดี คํ าว า บริ การที่ ดี เ ลิ ศ ตรงกั บ ความต องการ คือสิ่ ง ที่ ลู กค าต องการหรื อคาดหวั ง ไว ไ ด รั บ การ
ตอบสนองอยางเต็มที่ จนรูสึกวาการบริการวิเศษมาก ประทับใจ คุมคาแกการตัดสินใจ รวมทั้งคุมคา
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยสามารถแยกขอเสนอแนะออกเปนสองประการดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางสวนที่สําคัญมากที่สุดคือการให
ความใสใจในผลการตรวจและการใหบริการตองมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจและตองตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นการพยายามติดตามขอมูล ใหขาวสารในการใหบริการ และเนนคุณภาพบริการจะชวยทําใหเกิดการพัฒนา
และความยั่งยืนในการใหบริการตอลูกคา
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขต
ภาคกลางแตกตางกันออกไป บางปจจัยจะสงผลในเชิงบวกในขณะที่บ างป จจัยจะสงผลในเชิงผกผัน สิ่งเหลานี้ มีจากความ
แตกตางของหนวยงานทีไ่ ปใหบริการ ดังนั้นการเขาใจธรรมชาติขององคการ และจัดสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมจะ
ทําใหการใหบริการสามารถตรงกับความตองการของแตละหนวยงานไดมากที่สุด
3. การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางยังมีโอกาสที่จะชวยกอใหเกิดการ
เพิ่มมูลคาของการใหบริการได ผูที่จะทําธุรกิจในภาคสวนนี้ควรมุงใหความใสใจในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดอ อน โอกาส และ
อุปสรรค อยางสม่ําเสมอ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยดังกลาวเนนการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางซึ่ งผลของ
การวิจัยอาจไมสงผลครอบคลุมไปยังการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการทั่วทั้งประเทศ ซึ่งแตละ
ภาคอาจจะมีบริบทของความตองการที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นผูที่สนใจจะตอยอดอาจนํากรอบแนวความคิดไปศึกษาตอยัง
ภาคอื่นๆ เพื่อวิจัยเชิงเปรียบเทียบ หรือเก็บขอมูลทั้งประเทศ และวิเคราะหหาคาที่แตกตางกันออกไป
2. การวิเคราะหขอมูลไมไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลางโดยใชสวนประสมทางการตลาด จําแนกออกไปตามขนาดขององคการ แมวาผลการวิจัยจะพบวา
ปจจัย ดังกล าวจะมีความแตกตางกันออกไปในเรื่ องการเลื อกใช บริการตรวจสุข ภาพประจํ าป แตหากจะนํ าเรื่องปจจั ยสวน
ประสมทางการตลาดมาวิเคราะหคาถดถอยพหุ แลวจําแนกตามขนาดองคการ ก็จะมีปญหาในเรื่องของขนาดของกลุมตัวอยาง
ที่ไมเพียงพอจะไปสรุปอางอิงประชากร ผูที่สนใจจะทําการวิเคราะหในลักษณะดังกลาวอาจจะเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางกอนแลว
ลองมาวิเคราะหเพื่อแยกการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปจากหลักสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามขนาดองคการ
ก็นาจะไดผลที่แตกตางออกไป
2384 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3. การวิจัยดั งกลาวมีลักษณะเป นแบบภาคตัด ขวาง ไมได ศึกษาแบบตอ เนื่องติ ดตอกั น ดังนั้ นผูที่ส นใจจะตอยอด
งานวิจัยอาจจะทํามิติดังกลาวก็นาจะไดผลที่นาสนใจเชนกัน
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การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
People's participation in the local administration, Suk Samran Subdistrict
Administrative Organization, Amphoe Takfha, Nakhonsawan Province
ปลิดา จําปาทิพย1* และณิชชา ออนอุดม2
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จํานวน 12 หมูบาน มีจํานวนประชากรจํานวน 5,052 คน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน จํานวน 371 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย, รอยละ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41 – 50 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร มีระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 3 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท
เขารวมกิจกรรม 1-5 ครั้งตอป ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้
ดานการประเมิน รองลงมา ดานการปฏิบัติ ดานการตัดสินใจ และอันอับสุดทาย คือ ดานผลประโยชน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
Abstract
The purpose of this research was to study the people's participation in the local administration,
Suk Samran Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Takfha, Nakhonsawan Province. Population
used in the study were 12 people in Suksumran Subdistrict Administrative Organization, Takfha District,
Nakhonsawan Province. Population of 5,052 people. The sample of 371 subjects was selected from the
sample. The instruments used in this study were the statistical questionnaire used for data analysis:
mean, percentage and standard deviation.
The research found that The majority of respondents were female, aged 41-50 years, marital
status, elementary education have a professional farmer Duration of residence is over 3 years Average
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monthly income 10,001 - 15,000 Baht Participation 1-5 times per year. The results of the data analysis
on public participation in the local administration of SukSamran Subdistrict Administrative Organization,
subdistrict Takfha, Nakornsawan Province. The overall picture was moderate. The average ranking is as
follows: The secondary evaluation of decision-making practice and the last one is the benefit.
Keywords: participation, local administration, subdistrict administration organization
1. บทนํา
การเขามาดูแลหรือผูบริ หารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นต องมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบริ หารทองถิ่นหรือผูบ ริหาร
ทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่นการเลือกตั้งสมาชิกสภา มาตรา
285 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นวาสมาชิก สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไม สมควร ดํารงตําแหนงต อไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริห ารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการ
เขาชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา 286 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อ รองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได
จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไป ตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา 287
ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น จะกระทํ าสิ่ ง ใดต องมี กลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก มาตรา 283 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการ กําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึ งถึ ง
ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเปนสวนรวม
รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวน
รวมในการ ตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ทองถิ่นมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัด ตั้งเปนองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ถวิลวดี บุรีกุล (2552, หนา 11) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ
ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา
กลุมวางแผนและรวมปฏิบัติตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
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3.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม
พิบูล ทีปะปาล (2550, หนา 335) กลาววา ความสําคัญของการมีสวนรวม เปนวิธีที่จะนําผูคัดคานตอตานไม
เห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงเขามารวมในกระบวนการตัดสินใจกอนการเปลี่ยนแปลงหากเขามีสวนรวมสําคัญ และมีสวนรวม
ในการตัดสินใจตอการนําการเปลี่ยนแปลงมาใชในวงการสําคัญ ก็จะทําใหเขาอยากที่จะตอตานในสิ่งที่เขามีสว นรวมอยู
3.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น
พงศกร พึ่งเนตร (2557, หนา 2) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การใชขอมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กําลังพิจารณา
โดยการใชความรูพื้นฐานและขอสรุ ปที่เปนที่ยอมรั บ นํามาผสมผสานกับ การสรุ ปอางอิ งเพื่อนํ าไปสูเ ปาหมายแสดงทิศทาง
นําไปสูการตัดสินใจ
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วันชัย สนธิสัญญา (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ศึกษาเฉพาะ
กรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรงอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี การศึกษาพบ วาประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล กระจายของประชากรเปนผลใหการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อายุ อาชีพ การศึกษา รายไดและระยะเวลาที่อาศัยอยูในองคการบริหารสวน
ตําบล การเปนหรือไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมการไดรับรูขอมูลขาวสาร ความรูความเข าใจในบทบาทหนาที่ของตนเองการ
เปนสมาชิ กกลุม ทางสั งคมการรับ รูข อมู ลขาวสารความรูค วามเขาใจในบทบาทหน าที่ ขององค การบริห ารสวนตํ าบลล วนมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นอยางมีนัยยะสําคัญที่ระดับ .05
4. วิธีการดําเนินวิจัย
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลสุข
สําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในครั้งนี้ไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อใหผลการวิจัยตามวัตถุป ระสงคของ
การศึกษามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการกําหนดการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากรที่ ใชในการวิจัย ไดแ ก ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสํ าราญ อําเภอตากฟ า
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 12 หมูบาน มีจํานวนประชากรจํานวน 5,052 คน (ขอมูลจํานวนประชากรขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสําราญ)
4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 371 คน ในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน (finite
population) โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีคาความคลาดเคลื่อน .05 (พิชิต ฤทธจรูญ,
2547, หนา 117) ดวยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประเภท คําถามปลายปด ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวน
ประมาณคา มี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
นํามาประกอบในการสรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํ ารวจรายการ เป นเรื่ องเกี่ยวกับสถานภาพส วนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนครั้งในการเขา
รวมกิจกรรม
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สําหรับมาตรวัดตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปกครองสวนท องถิ่นองคการบริ หารส วนตําบลสุข สําราญ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณค า ซึ่ง กําหนดระดั บ
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ จากมากไปหา
นอย โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นมากที่สุด
4
หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นมาก
3
หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นปานกลาง
2
หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นนอย
1
หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นนอยที่สุด
4.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย ไดดํ าเนิ นการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุ กฉบั บตรวจสอบการให คะแนนของแบบสอบถาม
ทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปนี้
สวนที่ 1 วิเ คราะหข อมู ลเกี่ย วกั บสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเ คราะหข อมู ลโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ ในรูปตารางประกอบความเรียง
สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นในเขตอําเภอตากฟา จังหวั ด
นครสวรรค ทั้ง 4 ดาน รวมทั้งภาพรวม ดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑเปน รายดานและรายขอ แลว
นําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูต, 2542, หนา108) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับนอยที่สุด
4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 คารอยละ (percentage)
4.4.2 คาเฉลี่ย (mean)
4.4.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
5. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญตามลําดับ
5.1 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอาศัย
อยูในพื้นที่ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนรายดานและภาพรวมดังนี้ ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบั ติ
ดานผลประโยชน และดานการประเมินผล
5.2 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมู ลของลักษณสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอถามจําแนกเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึ กษา อาชีพ ระยะเวลาอาศั ยอยูใ นพื้นที่ รายไดเ ฉลี่ย ต อเดือน และจํ านวนครั้ งในการเข าร วมกิ จกรรม โดยการหา
คาความถี่ รอยละ ดังแสดงในตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอถาม
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของลักษณะสวนบุคคล
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
4. ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญาตรี/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
รับจาง
เกษตรกร
คาขายธุรกิจสวนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ โปรดระบุ ...............

จํานวน (n = 371 )

รอยละ

182
189

49.1
50.9

75
104
116
76

20.2
28.0
31.3
20.5

74
183
114

19.9
49.3
30.7

48
73
61
55
53
53
28

12.9
19.7
16.4
14.8
14.3
14.3
7.5

21
119
93
57
81

5.7
32.1
25.1
21.0
21.8
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ตารางที่ 1 (ตอ)
สถานภาพ
6. ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่
นอยกวา 3 ป
มากกวา 3 ป
6 - 10 ป
มากกวา 10 ป
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
มากกวา 5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท
8. จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม (การประชุม
ประชาคม การรวมพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลสุขสําราญ
การรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของ และการรวม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน)
ไมเคยเขารวมกิจกรรม
1 - 5 ครั้งตอป
6 - 10 ครั้งตอป
มากกวา 10 ครั้งตอป

จํานวน (n = 371 )

รอยละ

73
166
58
74

19.7
44.7
15.6
19.9

69
109
116
74

18.6
29.4
32.1
19.9

42
142
124
63

11.32
38.27
33.42
16.99

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50.9 มีอายุ 41 – 50 ปคิดเปนรอยละ
31.3 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 19.7 อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอย
ละ 32.1 ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 3 ป ปคิดเปนรอยละ 44.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท
คิดเปนรอยละ 32.1 จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม (การประชุมประชาคม การรวมพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลสุ ขสําราญ
การรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของ และการรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน) 1-5 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 38.27
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานภาพรวม
ระดับความคิดเห็น (N=150)
การมีสวนรวมของประชาชน
S.D.
แปลผล
ลําดับที่
X
1. ดานการตัดสินใจ
2.91
1.10
ปานกลาง
3
2. ดานการปฏิบัติ
3.18
1.11
ปานกลาง
2
3. ดานผลประโยชน
2.88
1.06
ปานกลาง
4
4. ดานการประเมิน
3.56
1.06
มาก
1
ภาพรวม
3.13
1.08
ปานกลาง
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จากตาราที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตํา บลสุขสําราญ อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.13,S.D. = 1.08 ) ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้
ดานการประเมิน (  = 3.56, S.D. = 1.06 ) รองลงมา ดานการปฏิบัติ (  = 3.18,S.D. = 1.11) ดานการตัดสินใจ (  = 2.91,
S.D. = 1.10) และอันดับสุดทาย คือ ดานผลประโยชน (  =2.88, S.D. =1.06)
6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญตามลําดับ ไดดังนี้
6.1 กลุมทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50.9 มีอายุ 41 – 50 ปคิดเปนรอยละ 31.3 มีสถานภาพสมรส คิดเปน
รอยละ 49.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 19.7 อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 32.1 ระยะเวลาในการอาศัย
อยูในพื้นที่มากกวา 3 ป ปคิดเปนรอยละ 44.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.1 จํานวนครั้ง
ในการเขารวมกิจกรรม (การประชุมประชาคม การรวมพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลสุขสําราญ การรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของ และ
การรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน) 1-5 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 38.27 พื้นที่อยูอาศัยขององคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
หมูที่ 2 และ หมูที่ 3 คิดเปนรอยละ 11.59
6.2 ผลการวิเคราะห ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุ ข
สําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานภาพรวม พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไป
นอย ดังนี้ ดานการประเมิน รองลงมา ดานการปฏิบัติ ดานการตัดสินใจ และอันอับสุดทาย คือ ดานผลประโยชน ดังนี้
1) ด านการประเมิน การมี สวนร วมของประชาชนในการปกครองส วนท องถิ่ นองค การบริ ห ารส วนตํ าบล
สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานการประเมิน พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การมีสวนรวมในการเลือกทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นมากที่สุด 2) การมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 3) การรวมประชุมประชาคมเพื่อระบุปญหา หรือเสนอความตองการในทองถิ่น การมีสวนรวมใน
การจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือจัดลําดับความตองการพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมในการพิจารณาสาเหตุของปญหา
ที่เกิดขึ้น และ การมีสวนรวมในการคนหาทางเลือกและการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหาทองถิ่น มีระดับที่เทากัน
2) ดานการปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานการปฏิบัติพบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสู งสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการหรือกิ จกรรมที่ องคการบริหารสวนตําบลจั ดขึ้น เช น
ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะทํางาน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยการเสียสละดานแรงงาน
3) การมีสวนรวมในการขอความรวมมือจากผูอื่นเพื่อใหรวมดําเนินงานกับองคการบริหารสวนตําบล และอันดั บสุดทาย คือ
การมีสวนรวมในการบริหารหรือประสานงานโครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
3) ด านการตั ด สิ นใจ การมี ส วนร วมของประชาชนในการปกครองส วนท องถิ่นองค การบริห ารส วนตํ าบล
สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานตัดสินใจ พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ลําดับแรก คือ 1) การมีสวนรวมในการเลือกทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นมากที่สุด 2) ดานการมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล และที่มีคาเฉลี่ยเทากันเปนอันดับสุดทาย 4 ดาน คือ ดานการรวมประชุมประชาคมเพื่อระบุปญหา
หรือเสนอความต องการในทองถิ่น ดานการมีสวนร วมในการจัดลํ าดั บความสําคัญ ของปญ หา หรื อจั ดลําดับ ความต อ งการ
พัฒนาทองถิ่น และ ดานการมีสวนรวมในการพิจารณาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น
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4) ด านผลประโยชน การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริ หารส วนตําบลสุ ข
สําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานผลประโยชน พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การไดรับการบริการที่ดีจากองคการบริหารสวนตําบล 2) การไดรับความ
ชวยเหลือในการหาปจจัยพื้นฐานไดแก อาหาร เครื่องนุงหม จากการเกิดสาธารณภัย การรูสึกไดรับการยกยองและยอมรับจาก
ผูอื่นอั นเนื่ องจากการรวมปฏิ บัติง านกั บองค การบริห ารส วนตํ าบล และ การมีค วามรู สึกเปนส วนหนึ่งในการบริห ารานของ
องคการบริหารสวนตําบล มีระดับที่เทากัน 3) การมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เชน
การจั ด ให มี แ หล ง น้ํ าเพื่ อการเกษตรการจั ด น้ํ าให มี ที่ ดิ นทํ ากิ น และอั นดั บ สุ ด ท าย คื อ การได รั บ ความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจําวัน เชน การมีถนน ไฟฟา น้ําประปา ใชอยางทั่วถึง
7. อภิปรายผลการวิจัย
การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรค มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
7.1 การมีส วนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริห ารสวนตําบลสุขสําราญ อํ าเภอตากฟ า
จังหวัดนครสวรรค ดานภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐชัย หทัยวรรธน (2551,
บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นองคการบริหารส วนตําบลน้ําพี้ อําเภอ
ทองแสนขํา จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูใยระดับปานกลาง สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายไดในแต
ละดาน สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้
1) ดานการตัดสินใจ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซึ่ง
สอดคล องกั บแนวคิ ดของ กฤษฎากรณ ยู ง ทอง (2555, บทคั ด ยอ ) ได ศึ กษาการมีส วนร วมของประชาชนในการจัด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2) ดานการปฏิบัติ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ ของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัด ทําแผนพั ฒนาเทศบาลนางั่ว พบว า ภาพรวมอยูใ นระดั บปานกลาง และ สอดคลองกับ งานวิ จัย ของ เศรษฐชั ย
หทัยวรรธน (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขํา ขังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูใยระดับปานกลาง
3) ดานผลประโยชน พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
4) ดานการประเมินผล พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซึ่ง
ไมสอดคล องกับแนวคิดของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555, บทคัดย อ ) ได ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
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8. ขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1) ดานการตัด สินใจ พบวา การมีสวนรวมในการเลื อกทางที่ เหมาะสม และสอดคล องกับความตองการของ
ทองถิ่นมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 1) การรวมประชุมประชาคมเพื่อระบุปญหา หรือเสนอความ
ตองการในทองถิ่น 2) การมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือจัดลําดับความตองการพัฒนาทองถิ่น 3 ) การ
มีสวนรวมในการพิจารณาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 4 ) การมีสวนรวมในการคนหาทางเลือกและการประเมินทางเลือกในการ
แกไขปญหาทองถิ่น ผูวิจัยมีความเห็นวาควรปรับปรุงในดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดทั้ง 4 ดาน
2) ดานการปฏิบัติ พบวา การรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการหรือกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น เชน
ไดรับแตง ตั้งใหเป นคณะทํางาน อยู ในระดับ มากที่สุด และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การมีสวนรวมในการบริหารหรือประสานงาน
โครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ผูวจิ ัยมีความเห็นวา ควรปรับปรุงใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นในทุกๆ
โครงการ
3) ดานผลประโยชนพบว า การไดรับ การบริการที่ ดีจากองคการบริห ารสวนตําบลอยูในระดับมากที่สุ ด และ
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 1) การไดรับ ความชวยเหลือในการหาป จจัยพื้ นฐานไดแ ก อาหาร เครื่อ งนุงห ม จากการเกิด สาธารณภั ย
2) การไดรับความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน เชน การมีถนน ไฟฟา น้ําประปา ใชอยางทั่วถึง ผูวิจัยมีความเห็นวา ใหความ
ใสใจเกี่ยวกับเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
4) ดานการประเมินผล พบวา การมีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินงานและนําผลที่ไดรับไปใชวางแผนงานใน
ปถัดไป อยูในระดับมากที่สุ ด และคาเฉลี่ ยต่ําสุดคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติง านขององคการบริหารสวนตําบลโดยการ
เสียสละดานแรงงาน ผูวิจัยมีความเห็ นวา ควรสง กําลังแรงงานมาชวยในสวนนี้ เพราะวาประชาชนต องการกําลังแรงงานที่
แข็งแรง และความดูแลเอาใจใสจากองคการ
8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
2) ควรศึกษาวิจัย ดวยวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการมีสวนรวมและขอมูลทาง
คุณลักษณะอื่น ๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนํามาใชวางแผนการพัฒนาตอไป
3) ควรมี การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็ นที่มีตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
บริบ ทที่ต างกั น เพื่อเปนประโยชน ในการวิ เคราะห ความแตกตางของสภาพแวดล อมในแต ละพื้ นที่กับการบริ หารปกครอง
ทองถิ่น
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ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
เศรษฐไชย หทัยวรรธน. (2551). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.
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การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในหมูที่ 5
ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
Study of grain purchase behavior of farmers Moo 5
Khaokaeo Sub-district, Sapphaya District Chinat Province.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท จํานวน 160 ครัวเรือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมู 5
ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จํานวน 114 ครัวเรือน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม n=114 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาแตละขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 1) เวลาในการซื้อ
2) การเลือกตัวแทนจําหนาย 3) การเลือกตราสินคา 4) ปริมาณในการซื้อ 5) วิธีการชําระเงิน แสดงวาเกษตรกรตัดสินใจซื้อ
เมล็ดพันธุขาวจากปริมาณน้ําที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาว มีการเลือกตัวแทนจําหนายที่มีภาพลักษณคุณภาพสินคา
เปนที่ยอมรับมีการบริการจัดสงเม็ดพันธุขาว เลือกตราสินคา ที่ผานการรับรองมาตรฐานที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และ
พิจารณาตัวแทนจําหนายที่สามารถชําระเงินเมื่อสิ้นระยะเวลาเก็บเกี่ยวหรือขายผลผลิตไดมีการใหสวนลดถาลูกคาชําระเงิน
ดวยเงินสด
คําสําคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เมล็ดพันธุขาว เกษตรกร
Abstract
The purpose of this research was to study the decision-making behavior of rice farmers in Moo 5,
KhaoKaeo Sub-district, Sappaya District, Chainat Province. Population used in the study were rice farmers
who registered in the KhaoKaew Sub-district, Sappaya District, Chainat Province, 160 households. The samples
used in the study were rice farmers who registered in the KhaoKaew Sub-district, Sappaya District, Chainat
Province, 114 households, which were sampled from the exact population. Using the Yamane n= 114
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formula with 95% confidence. The instruments used in the research were questionnaires, statistics used
for data analysis, mean, percentage and deviation standard.
The research found that Overview of the buying behavior of rice seed among farmers in Moo 5,
KhaoKaew Sub-district, Sappaya District, Chainat Province 1) Purchase time. 2) Dealer selection. 3) Brand
selection. 4) Purchase quantity. 5) Payment method. This indicates that the farmer decides to buy the
seed from the water that is suitable for growing rice. There are distributors who have a reputation for
quality, acceptable products and delivery of grain. Choose brand Certified with a statutory registration.
And considering the dealer who can pay at the end of the harvest or sell the yield, there is a discount if
the customer pays cash.
Keywords: buying decision behavior, grain of rice, farmer
1. บทนํา
การปลูกขาวไดมีการเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากขึ้นเกษตรมีการใชเครื่องเกี่ยวนวดขาวในการเก็บเกี ่ย ว
ปญหาที่ตามมา คือ เมล็ดขาวปนมากับเครื่องเกี่ยวนวดขาว ทําใหเกิดการปนของเมล็ดขาวมากขึ้น และเมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลว
มีปญหาเรื่องไมมีลานตาก และยุง ฉางสําหรับเก็บเมล็ดพันธุขาวประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน หรือพื้นที่ที่มีแหลง
น้ําสําหรับเพาะปลูกปละ 2-3 ครั้ง ตอการทํานาตอเนื่องเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ ตองเรงเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกตอ จึงไมมีเวลา
สําหรับตากเมล็ดพันธุเพื่อใชทําพันธุ ประกอบกับเมล็ดพันธุที่เก็บไว ไมสามารถนําไปปลูกตอไดทันที เพาะเมล็ดพันธุมีการพัก
ตัว และสิ่งสําคัญที่สุดเกษตรกรตองมีเมล็ดพันธุขาวพันธุใหม ๆ มาปลูกทดแทนเมล็ดพันธุเดิมดวยคาดหมายวาเมล็ดพันธุขาว
ใหมจะใหผลผลิตดีกวาพันธุเดิม สามารถตานทานตอโรคและแมลงดีกวาถาปลูกชาพันธุเดิมนาน ๆ จะทําใหผลผลิตลดลง และ
เกิดการระบาดของโรคแมลงมากขึ้น รวมทั้งเมล็ดพันธุขาวที่ตลาดใหราคาสูงหรือเมล็ดพันธุขาวอายุเบา เปนตน
เมื่อเขาสูฤดูการทํานาสําหรับชาวนาไทย บางคนอาจจะนั่งบนดวยความเหนื่อยลา บางคนอาจจะนั่งเครียดเพราะยัง
หาพันธุขา วมาปลูก เมล็ดพันธุขาวที่เกษตรใชปลูก ถาไมนับตามชื่อพันธุที่ตั้งกันไวใหเรียกชื่อไดถูกที่มีอยูนับรอยชื่อแลว ตาม
หลักวิชาการไดจําแนกประเภทพันธุไว 4 ประเภท ไดแก เมล็ดพันธุคัด เมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยาย และเมล็ดพันธุจําหนาย
จะเห็นไดวามีหลายครั้งหลายรายไดเมล็ดพันธุขาวมาปลูก ปลูกแลวไดผลดี ถูกใจชอบใจ เกษตรกรบางรายไดพันธุขาวมาปลูก
แล วไมป ระสบความสพํ าเร็ จก็ มี จะเห็นไดวาเส นทางของเมล็ ดพั นธุ ที่ดี นั้น มีร ะยะการเดิ นทางอยูย ากพอสมควร ดัง นั้ น
เกษตรกรจึงมักจะไดรับฟงคําแนะนําจากนักวิชาการวาไมควรปลูกขาวพันธุเดิมซ้ําอยูเกิน 3 ป จะทําใหไมไดขาวเหมือนเดิม
หรือขาวจะกลายพันธุ จะไดผลผลิตต่ําลง ความแข็งแรงตานทางโรคแมลงจะลดลง ตองหาพันธุใ หมปลูกแทน เสนทางของ
เมล็ดพันธุขาวนี้ก็คงจะบอกไดวาทําไมตองเปลี่ยนพันธุขาวปลูกทุก 3 ป
จึงเปนสิง่ ผลักดันใหเกษตรกรนิยมหันไปซื้อเมล็ดพันธุขาวมากขึ้น ทําใหเห็นชองทางการตลาดจึงเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวออกวางตลาดจากนั้ น เริ่ม มีบริษัท เอกชนอื่ น ๆ และพอค ารายยอยเขามาดําเนินธุรกิจพั นธุเรื่อย ๆ ศูน ยเมล็ด พันธุขาว
ชัยนาท กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุขาวจําหนาย ดังนั้นการเลือกซื้อเมล็ด
พันธขาวของเกษตรกร จึ งเปนสิ่ งที่สําคัญมากในการทํานาในแต ละฤดูกาล ผลผลิตของขาวจะมีม าตรฐานมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับการเลือกเมล็ดพันธุ
2. วัตถุประสงค
เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
3.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือก
ที่ไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ
และเกี่ยวของกับ หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจไดมีการศึกษามานาน บารนารด (Barnard, 1938)
3.1.2 กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต
ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมีลําดับขั้นของกระบวนการ ดังกลาว เปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล
และมีกฎเกณฑ ซึ่งเปนการตัดสินใจโดยใชระเบีย บวิธีทางวิทยาศาสตรเป นเครื่องมือชวยในการหาขอสรุปเพื่อ การตัดสินใจ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยูหลายรูปแบบ แลวแตความคิดเห็นของ
3.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วุฒิชัย จํานงค (2550, หนา 99-112) กลาววา การตัดสินใจเปนเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไมไดและในการ
จัดการนั้น การตัดสินใจเปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุก ๆ เรื่องทุก ๆ กรณีเพื่อดําเนินการไปสูวัตถุประสงค อาจมีเครื่องมือมา
ชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลสวนตัวอารมณ ความรักใคร ชอบพอ เขามามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ และมีลักษณะ
เปนกระบวนการอันประกอบดวยขั้นตอน ตอเนื่องกันไป
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศิ ริ รั ต น ระเดช (2554,) ได ศึ กษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อเมล็ ด พั น ธุ ข าวลู กผสมจาก บริ ษั ท
มอนซานโต ไทยแลนดจํากัด ของตัวแทนจําหนายในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาสถานภาพสวนตัวของ
ประชากรเปนเพศชาย จํานวน 34 คน มี อายุระหวาง 31–45 ป จํานวน 33 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 25 คน
มีรายได ระหวาง 10 ลานบาทขึ้นไปจํานวน 21 มีระยะเวลาที่เปนลูกคาบริษัทตั้ง แต 11 ป ขนไปขึ้ นจํานวน 24 คน ติดต อ
ประสานงานกับบริษัทระหวาง 2–4 ครั้ง จํานวน 42 คน และมีปริมาณการซื้อ ระหวาง 250,001–555,000 บาท จํานวน 187
คน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธุขาว ของตัวแทนจําหนายในเขตภาคเหนือ โดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.95 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย = 4.61
รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย = 4.43 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย = 4.11 ปจจัยดาน
เหตุผลการเลือกซื้อ คาเฉลี่ย = 3.93 ปจจัยดานราคา คาเฉลี่ย = 3.54 และลําดับสุดทายคือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
คาเฉลี่ย = 3.11ตามลําดับ
4. วิธีการดําเนินวิจัย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษามาทําการกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการกําหนดการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท จํานวน 160 ครัวเรือน
4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท จํานวน 114 ครัวเรือน ในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งไดจากการสุ มตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 ใชวีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
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4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประเภท คําถามปลายปด ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวน
ประมาณคา มี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัด ขัยนาท โดย
แบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํ ารวจรายการ เป นเรื่ องเกี่ยวกับสถานภาพส วนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอครัวเรือน ฤดูการปลูกขาว ขนาดพื้นที่เพราะปลูก และการเปนสมาชิกกลุม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมู 5 ตําบลเขาแกว
อําเภอสรรพยา จังหวัด ขัยนาท สํ าหรั บมาตรวัด ตัวแปรเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้อเมล็ดพั นธุ ขาวของเกษตรกร มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณค า (rating scale) ซึ่ง กําหนดระดั บพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้ อเมล็ ดพั นธุ ขาวของ
เกษตรกร จากมากไปหานอย โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมาก
3 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอย
1 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอยที่สุด
4.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถู กตองของแบบสอบถามทุ กฉบับ ตรวจสอบการให คะแนนของแบบสอบถาม
ทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปนี้
สวนที่ 1 วิเ คราะหข อมู ลเกี่ย วกั บสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเ คราะหข อมู ลโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ ในรูปตารางประกอบความเรียง
สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว
อําเภอสรรพยา จังหวัดขัยนาท ทั้ง 5 ดาน รวมทั้งภาพรวม ดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย การตัด สินใจซื้อเมล็ ดพั นธุ ขาวของเกษตรกร ในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา
จังหวัดขัยนาท นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑ เปนรายดานและรายขอ แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการ
แปลความหมาย (ประคอง กรรณสูต, 2542, หนา108) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอยที่สุด
4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 สถิติพื้นฐาน (ชูศรี วงศรัตน, 2553, หนา 35)
(1) คารอยละ (percentage)
(2) คะแนนเฉลี่ย (mean)
(3) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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5. ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมู ล การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธขาวของเกษตร ในหมู 5
ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อใหบรรลุความมุงหมายที่ตั้งไวผูวิจัยตามลําดับ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของลักษณสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
ครัวเรือน ฤดูกาลปลูกขาว ขนาดพื้นที่การปลูก การเปนสมาชิกกลุม โดยการหาคาความถี่ รอยละ ดังแสดงในตารางที่ 1
ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร
ตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร
ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) นอยกวา 35 ป
2) 35-45ป
3) 46-55ป
4) มากกวา 55 ป
3. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนตน
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)
4) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
4. รายไดตอครัวเรือน
1) นอยกวา200,000บาท
2) 250,000-300,000บาท
3) 250,001-300,000บาท
4) มากกวา300,000บาท
5. ฤดูกาลปลูกขาว
1) ฤดูนาป
2) ฤดูนาปรัง
3) ทั้งฤดูนาปและนาปรัง
6. ขนาดพื้นที่ปลูก
1) นอยกวา20ไร
2) 20-30ไร
3) 31-40ไร
4) มากกวา40ไร

จํานวน (n=114)

รอยละ

60
54

52.63
47.37

18
24
41
31

15.8
21.1
36.0
27.2

64
37
12
1

56.1
32.5
10.5
0.9

38
62
12
2

33.3
54.4
10.5
1.8

20
21
73

17.5
18.4
64.0

71
22
13
8

62.3
19.3
11.4
7.0
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ตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ)
ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร
7. การเปนสมาชิกกลุม
1) ไมเปนสมาชิกกลุม
2) เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร
3) เปนสมาชิกสหกรณการเกษตร
4) เปนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกตษรกรและสหกรณ

จํานวน (n=114)

รอยละ

34
6
72
2

29.8
5.3
63.2
1.8

จากตารางที่ 1 พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 52.6 มีอายุ 46-55 ป จํานวน
41 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ระดับประถมศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 56.1 มีรายไดตอครัวเรือน 250,000-300,000
บาท จํานวน 62 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.4 ฤดูการปลูกนาปรัง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.4 เปนสมาชิกสหกรณ
การเกษตรกร จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 63.2
ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรใน หมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา
จังหวั ดชัยนาท เปนภาพรวมดังนี้ 1) ด านการเลือกตราสินคา 2) ดานการเลื อกตัวแทนจํ าหนาย 3) ดานปริมาณในการซื ้ อ
4) ดานเวลาในการซื้อ และ 5) ดานวิธีการชําระเงินโดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย (  ) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธขาวของเกษตรกร
ใน หมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร


1. การเลือกตราสินคา
2. การเลือกตัวแทนจําหนาย
3. ปริมาณในการซื้อ
4. เวลาในการซื้อ
5. วิธีการชําระเงิน
ภาพรวม

3.68
3.71
3.65
3.72
3.64
3.68

ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
S.D.
แปลความ
0.47
มาก
0.38
มาก
0.42
มาก
0.41
มาก
0.33
มาก
0.23
มาก

ลําดับที่
3
2
4
1
5

จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธขาวของเกษตรกรใน หมู 5
ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เวลาในการซื้อ (  = 3.72, S.D. = 0.41) การเลือกตัวแทนจําหนาย (  = 3.71, S.D.
= 0.38) การเลือกตราสินคา (  = 3.68, S.D. = 0.47) ปริมาณในการซื้อ (  = 3.65, S.D. = 0.42) วิธีการชําระเงิน (  =
3.64, S.D. = 0.33)
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 สภาพลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 52.6 มีอายุ 46-55 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ
36.0 ระดับประถมศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 56.1 มีรายไดตอครัวเรือน 250,000-300,000 บาท จํานวน 62
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ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.4 ฤดูการปลูกนาปรัง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.4 เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรกร
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 63.2
6.2 ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร
ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาแตละขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 1) เวลาในการซื้อ 2) การเลือกตัวแทน
จําหนาย 3) การเลือกตราสินคา 4) ปริมาณในการซื้อ 5) วิธีการชําระเงิน
7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา
จังหวัด ชัยนาท อยู ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต ละรายการพบวา ดานการเลือกตราสินคา อยูในระดับมากแสดงให เห็นว า
เกษตรกรสวนใหญจะใหความสําคัญกับตราสินคา ที่ผานการรับรองมาตรฐานที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีสโลแกน
ดานการเลือกตัวแทนจําหนาย อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาเกษตรกรตัดสินใจเลือกตัวแทนจําหนายที่มีภาพลักษณคุณภาพ
สินคาเปนที่ยอมรับมี การบริ การจั ดสงเม็ ดพั นธุ ขาว ดานปริมาณในการซื้อ อยูในระดับมากแสดงใหเห็ นวาเกษตรกรมีการ
กําหนดปริมาณในการซื้อตามเงินลงทุนที่มีอยูตามวิธีการปลูกขาวและตามพื้นที่ปลูกขาว ดานเวลาในการซื้อ อยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นวาเกษตรกรจะตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวโดยพิจารณาจากปริมาณน้ําที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาว ดาน
วิธีการชํ าระเงิน อยูใ นระดั บมากแสดงให เห็ นว าเกษตรกรกําหนดการตัด สินใจซื้อเมล็ด พันธุข าวโดยพิ จารณาจากตัวแทน
จําหน ายที่ส ามารถชํ าระเงิ นเมื่ อสิ้ นระยะเวลาเก็ บ เกี่ ยวหรื อขายผลผลิ ต ได มี การใหส วนลดถาลู กค าชํ าระเงิ นดวยเงิ นสด
สอดคลองกับงานวิจัยของ นายกริช สุปนะเจริญ (2556) ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อขาว
อินทรีย พบวา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคขาวอินทรีย กลุมตัวอยางสวนมากรูจักขาวอินทรียแตไมเ คยซื้อ ผูที่รูจักมีความถี่
ในการซื้อ 1 ครั้งตอเดือน เริ่มซื้อมาเปนระยะเวลา 4-6 ป และไดขอมูลมากจากอินเตอรเน็ต ยอมรับราคาที่สูงกวาซึ่งตองมี
อํานาจในการตัดสินในซื้อและเหตุผลที่ไมซื้อคือ ไมมีแหลงจําหนายขาวอินทรีย
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1) ดานการเลือกตราสินคา เกษตรกรใหความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของเมล็ดพันอยู
ธ คอนขางมาก ดังนั้น
ทางตัวแทนจําหนาย หรือ ควรจะรักษามาตรฐานในการผลิตและทําใหถูกตองตามกฎหมายอยูเสมอ เพื่อสรางภาพลักษในการ
ของเมล็ดพันธุขาวใหดีไวตลอดเวลา และควรหาแนวทางในการจัดระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ ขาวใหตรงตามความ
ตองการของเกษตรกรอีกดวย
2) ดานวิธีการชําระเงิน ควรมีการสนับสนุนใหมีการชําระเงินดวยบัตรเครดิตเกษตรกร มีการใหสวนลดถาลูกคา
ชําระดวยเงินสด หรือมีการชําระเงินเมื่อสิ้นระยะเวลาเก็บเกี่ยวหรือใครผลผลิตได จะทําใหเกษตรกรมีความยืดหยุดในการผอน
ชําระเงิน ไดมากขึ้น
3) ดานการเลือกตัวแทนจําหนาย ควรที่จะสามารถสงซื้อเมล็ดพันธุขาว ผานเกษตรอําเภอและเกษตรประจํ า
ตําบลได ดังนั้น ตัวแทนจําหนายควรมีการสัมมนาฝกอบรม ตัวแทนเกษตรกรอําเภอและตําบลเกี่ยวกับความร ความเขาใจ
ในเรื่องของเมล็ดพันธุขา วเพื่อที่ตัวแทนเกษตรอําเภอและตําบลจะไดสามารถใหความรและอธิบายใหเกษตรกรไดเขาใจ พรอม
ทั้งมีการจําหนายเมล็ดพันข
ธ าวใหกับเกษตรกรไดโดยที่เกษตรกรไมตองรอ
4) ควรมีการสงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดจําหนายและเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกร และควรมีเมล็ด
พันธุขาวอยางเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ และเมล็ดพันธุควรจะมีคุณภาพ
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8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาปจจั ยอื่น ๆ ที่มี ผลตอการตัสินใจซื้อเมล็ดพั นธุขาวของเกษตรในเขตพื้นอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง และควรศึกษาถึง ปจจัยเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม ปจจัยจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา
เปนแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหตรงตามความตองการของเกษตรกรและเปนผลดีตอภาครัฐและเอกชนตอไป
2) ควรมีการศึกษาถึงสภาพปญหาของการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวของเกษตรในเขตพื้นที่
ใกลเคียง เพื่อทําใหทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับศูนเมล็
ย ดพันข
ธุ าวในพื้นที่อื่น ๆ
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ปจจัยทางการตลาดที่มผี ลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21
ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค
The factors that affect the consumption of Fast Food of people working
in Moo 21, Thakhli Sub-district, Nakhon Sawan Province.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานใน
หมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค
จํานวน 725 ครัวเรือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน โดยใชสูตรของ
ยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีคาความคลาดเคลื่อน .05 จํานวน 257 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย, รอยละ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ไดแก 1) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาโดยการสนองความตองการ ประกอบดวยสินคา
บริการ และความคิดผลิตภัณฑตองมูลคาในสายตาของลูกคา 2) มูลคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน สวนลด ระยะเวลาในการ
ชําระเงิน และระยะเวลาในการใหสินเชื่ออันเปนตนทุนของลูกคาในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา กับ
ราคาของผลิตภัณฑสรางมูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา 3) การดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ชวยนําผลิตภัณฑ หรือบริการ
ใหเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือใชคนกลางเพื่อความสะดวกในการสงมอบใหลูกคา 4) กิจกรรมที่สรางขึ้นมาเพื่อใช
เปนตัวกระตุนใหลูกคาทําการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการไดเร็วขึ้น หรือมากขึ้น
คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด อาหารฟาสตฟูด คนวัยทํางาน
Abstract
The purpose of this research was to investigate the marketing factors affecting fast food
consumption among working-age people in 21 Sub-district Takhli, Nakhon Sawan Province. The research
population included working people among the 21 sub-districts of Takhli, Nakhon Sawan province, 725
households. Research samples Based on random sampling from the exact population. Using the Yamane
formulas with 95% confidence and the .05 deviation of 257 households, the instruments used in the
research were statistical questionnaires used for data analysis: mean, percent and standard deviation.
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2405

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

The research found that The overall picture of market factors is very high. Considering each item
from average to descending: 1) Things offered by business To satisfy our customers by satisfying their needs.
Consists of service products. And product ideas need value in the eyes of the customer. 2) The value of
the product in the form of money, discount, payment period. And the length of the loan, which is the
cost of customers to make a purchase. Consumers will compare between value With the price of a product,
create a higher value or better price. 3) Operations or activities that lead the product. Or services to be
moved from the manufacturer to the consumer. Or use a middleman to facilitate delivery to customers.
4) An activity created to motivate a customer to buy a product or service faster or more.
Keywords: marketing factors, fast food, working people
1. บทนํา
เปนที่ท ราบกันดีวาการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่ มนุ ษยเ ราให ความสํ าคัญ เป นอยางมาก การบริ โภคนั้นเกิด ขึ้น เป น
ประจําทุกวันทําใหเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตนับตั้งแตวัยเด็ก วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ การไดรับสารอาหารที่เปน
หมวดหมูตามที่รางกายตองการนั้นเปนสิ่งที่จําเปน การบริโภคอาหารฟาสตฟูดเกิดขึ้นที่แรกและเปนที่นิยมเปนอยางมากขึ้นใน
ทุก ๆ ป ฟาสตฟูดมี 2 ประเภท พวกแรกคือ อาหารประเภทกินอิ่ม ฟาสตฟูดพวกแรกนี้จะมีสวนประกอบจําพวกแปง เนื้อสัตว
และผัก โดยในหนึ่งชุดอาจประกอบไปดวยอาหาร พวกหนึ่งก็คื อ SNACK FASTFOOD ปจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของคนไทยสามารถถายทอดถึงกันไดอยางแพรหลายโดยเฉพาะอาหารจานดวนจากตะวันตกที่เขามามีบทบาท และมีอิทธิ พล
ตอพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ความรูทางโภชนาการที่ดีใหกับคนวัยทํางาน อีกทั้งยังเปนผลดีตอ
เจาของธุรกิจอีกดวย
ดั ง สภาวการณ ใ นป จ จุ บั นพบว า การเลื อ กบริ โ ภคอาหารเน น คุ ณ ประโยชน เ ป น เรื่ องที่ อ ยู ใ นอั นดั บ ลองลงมา
โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในวัยทำงานจะมีชีวิตประจำวันที่เรงรีบในชวงเวลาเชาหรือ ชวงเวลาพักเที่ยง บุคคลในวัยทำงานทั่วไป
สวนมากตองรีบรับประทานอาหารเพื่อใหทันตามชวงเวลาที่ทางบริษัทไดกำหนดไวเฉพาะนั้น บุคคลเหลานี้จะตองเผชิญกับการ
แขงขันทั้งกับบุคคลอื่น ๆ ที่ตองเรงรีบในชวงเวลานั้น เชนเดียวกัน จึงทาใหไมมีเวลาในการคัดสรรในการรับประทานอาหาร
มากมายนัก สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเลือกที่จะบริโภคจานดวน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาจนลืมนึกถึง
คุณคาทางโภชนาการอาหารไป แตดวยรสชาติของอาหารจานดวนที่มีหลากหลายรูปแบบ ประกอบกบรายการอาหารที่ มีให
เลือกสรรมากมายจึงทำใหเปนที่นิยม นอกจากนั้นแลวยังสามารถหาซื้อไดสะดวกตามรานอาหารตามสั่ งทั่วไป รานอาหารใน
หางสรรพสินคา หรือแมกระทั่งรานสะดวกซือ้ เปนตน (เครือมาศ มีเกษม, 2554)
จึงนับวาเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิง่ ในการนำมาทำการวิจัยเกี่ยวกับปจจยที่สงผลใหผูบริโภคอยางบุคคลวัยทำงานที่
ทําการตัดสินใจในการเลือกทีจ่ ะบริโภคอาหารจานดวน เพื่อเปนประโยชนในการปรับวิสัยทศนั ใหบุคคลวั ยทำงานเลือกที่จะ
หันมาใสใจดูแลในสุขภาพมากขึ้น และเพื่อสำรวจความตองการของผูบ ริโภคดานความตองการในดานตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะให
กลุมผูผ ลิตนั้นไดทราบความตองการในดานตาง ๆ ของผูบ ริโภค ซึ่งเปนผลดีในการสรางจุด มุงหมายผลิต เพื่อใหตรงตามความ
ตองการของผูบ ริโภคเพื่อเพิ่มยอดจำหนายใหมากขึน้ และลดสิ่งตาง ๆ ที่ไมจําเปน ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการผลิตและ
อาจจะเปนการตัดสินใจในการเพิ่มหรือลดสาย ผลิตภัณฑตามขอมูลที่ไดรับมา โดยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับมานั้นจะเห็นวาจะเปน
ประโยชนกับทั้ง 2 ฝายคือ ทั้งดานผูบ ริโภคและดานผูผ ลิต
ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี
อําเภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค เพื่อจะทํ าให ผู ป ระกอบการทราบถึง พฤติกรรมและความตองการของผู บ ริ โ ภค และนํ า
สวนผสมทางการตลาดมาตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง
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2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาหารฟาสตฟูด
ความเปนมาของอาหารฟาสตฟูด กิจการอาหารฟาสตฟูด อีกแหงนึงที่ชื่อเสียงทางดานไกทอดและเครื่องดื่ม คือ
น้ํารูทเบียรจากอเมริกา คือ เอ แอนด ดับบลิว ไดเขามาเปดกิจการในประเทศไทยครั้งแรก ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2526 โดยบริษัท ไตตันโคอินเตอรเนชั่ นเนล จํากัด ไดรับสิทธิทางการคาจากบริษัทเอ แอนด ดับบลิ ว
อินเตอรเนชั่นเนลจํากัด เปดจําหนายไกทอด แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก และนํารูทเบียร ตอมาขยายสาขาไปที่ส ยามสแควร
ศูนยการคาพันธุทิพย พลาซา ถนนสีลม และอนุสาวรียชยั สมรภูมิ
วิไลวรรณ คงกิจ (2548, หนา 7) กลาววา อาหารฟาสตฟูด หมายถึง อาหารที่เตรียมและปรุงไวสําเร็จรูปแลว
สามารถรับประทานไดทันทีหรือใชเวลาสําหรับกรรมวิธีขั้นสุดทายกอนการรับประทานเพียงไมกี่นาทีสามารถนั่งรับประทานใน
รานหรือนําออกไปนอกรานก็ได ไดแก อาหารจําพวกแฮมเบอรเกอรพิซซา ไกทอด โดนัท เปนตน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ศุภกิต เอื้อกฤดาที่การ (2548,หนา 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ ซื้อการใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการซึ่งการกระทําสงผลตอกันและกันตลอดเวลาของความรู ความ
เขาใจ พฤติกรรม และภายในเหตุการณตาง ๆ ที่มนุษยไดกระทําขึ้นตามที่มนุษยคาดหวังในความตองการของตนเอง
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550, หนา 14) นําเสนอ แนวคิดใหพิจารณาถึงการแสดงพฤติกรรม
ผูบ ริโภควาเปนผลจากกระบวนการในการแกไขปญหา (problem solving) ของบุคคล จากภาพ จะสังเกตเห็นวาตัวกระตุนมี
รูปแบบหลายอยาง ทั้งในลักษณะของสิ่ งแวดลอมตาง ๆ และตัวกระตุ นที่นักการตลาดสร างขึ้น ซึ่งก็ไ ดแกสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix--4P’s) นั่นเอง นอกจากนี้ แบบจำลองพฤติ กรรมผู บริโภคยังแสดงถึงความสัม พันธ ระหวาง
ตัวกระตุน และการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่วา เมื่อบุคคลไดรับตัวกระตุน กลองมืดจะทำหนาที่เปลี่ยนตัวกระตุน
เปนปฏิกิริยาตอบสนอง องคประกอบภายในกลองมืดที่ดําเนินกลไกตาง ๆ ประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 คุณสมบัติของผูซื้อที่
มีอิทธิพลตอการรับรูหรือมีปฏิกิริยาตอตัวกระตุนทั้งหลาย เชน อายุเพศการศึกษาของผูบริโภค เปนตน สวนที่ 2 กระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อ

ภาพ 1 แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550)
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3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด
สุธาริณี วิภาธนกิจ, 2550 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง เครื่องมือการตลาด
ที่ธุรกิจควบคุมได ซึ่งใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดกลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ (Product) การจัด จeหนาย (Place) การกำหนดราคา (Price) และการสงเสริ มการตลาด (Promotion) เรา
สามารถเรียกสวนประสมทาง การตลาดไดอีกอยางวา 4P’s และผูบริหารการตลาดสามารถที่จะวางกลยุทธ โดยที่จะเนน P ตัว
ใด ตัวหนึ่งมากกวากัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภคซึ่งแตละ P มี
รายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความจำเปน และความตองการของมนุษยได ผลิตภัณฑ
อาจมีคุณสมบัติที่จับตองไดและจับตองไมได สวนประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ ชื่อผลิตภัณฑ การบรรจุ
หีบหอ
2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบ ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคาผลิตภัณฑกบั ราคาผลิตภัณฑนนั้ ถาคุณคาสูงกวาลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คำนึง ถึ งคุ ณค าที่รั บ รูใ นสายตาของลู กคา ซึ่ง ตองพิจารณาว าการยอมรั บ ของลู กคาในคุ ณค าของผลิ ตภั ณฑวาสูง กว าราคา
ผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของการแขงขันปจจัยอื่นๆ
3) การจัดจำหนาย (Place & Distribution) เปนกิจกรรมนำผลิตภัณฑ ที่กำหนดไวออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือ
สถานที่ตาง ๆ ที่ชวยในการกระจายสินคา การขนสง การเก็บรักษาสินคาคงคลัง ไดแก
- ชองทางการจัดจำหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุมของสถานที่หรือบุคคลที่ทำหนาที่ หรือ
กิจกรรมอันจะนำผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชในสวนที่เปนเรื่องการพิจารณาวาจะจำหนายผลิตภัณฑโดยผาน
คนกลางตาง ๆ อยางไร กลาวคือ พิจารณาถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑเคลื่อนยายจากผูผลิตผานคนกลางตาง ๆ
- การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การเคลื่อนยายตัว
สินคาที่มีปริมาณถูกตองไปยังสถานที่ที่ตองการและเวลาที่เหมาะสม ในสวนนี้จึง ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษาตัว
สินคาภายในองคการธุรกิจของตน และในระบบชองทางการคลังสินคา และการควบคุมสินคาคงคลัง
4) การส งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การใหขอมูลระหวางผูขายกับ ผูซื้อเพื่อสรางทศันคติและ
พฤติ กรรมการซื้ อ การติ ด ต อสื่ อสารอาจใช พ นั กงานขายทำการขายและการติ ด ต อสื่ อสารโดยไม ใ ช ค น เครื่ องมื อในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือ หลายเครื่องมือโดยตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เครือมาศ มีเกษม (2554) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวั ยทำงานที่อยูใน
เขตกรุง เทพมหานคร ตลอดจนศึ กษาปจจัยที่มีผลตอพฤติ กรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุค คลวั ยทำงานที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ดานทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
กลุมตัวอยางมี ความรู เกี่ยวกั บอาหารจานด วนในระดับมาก สวนทัศนคติดานความรูสึ กที่มีตออาหารจานดวนของบุ คคลวั ย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางมีความรูสึกเกีย่ วกับอาหารจานดวนในระดับมาก
ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเลือกบริโภคอาหารจานดวนประเภทไกทอดบอยที่สุด รองลงมาเลือก บริโภคอาหารจานดวนประเภทพิซซา โดยกลุม
ตัวอยางมีความถี่ในการบริโภคอาหารจานดวนนอยกวา 5 ครั้งตอเดือน และพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกซื้ออาหารจาน
ดวนตามหางสรรพสินคา ซึ่งมีคาใชจายเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจานดวนตอครั้งประมาณ 432 บาท โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญไดรับความพึงพอใจจากการบริโภคอาหารจานดวนในระดับมาก
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ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม
ตัวอยางมีความเห็นดวยมากทีส่ ุดวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัย
ทำงานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส วนป จจั ย ดานช องทางจั ดจำหน าย ป จจยด านผลิ ต ภั ณฑ และป จจั ย ด านราคา มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ตามลำดับ
4. วิธีการดําเนินวิจัย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษามาทําการกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการกําหนดการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 725
ครัวเรือน
4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก คนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 725
ครัวเรือน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 และมีคาความคลาดเคลื่อน .05 จํานวน 257 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน ในการตอบแบบสอบถาม) โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประเภท คําถามปลายปด ลักษณะเปนตัวเลขมาตรา
สวนประมาณคา มี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของ
คนวัยทํางาน ในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) เปนเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน ในหมู 21
ตําบลตาคลี จัง หวัดนครสวรรค สําหรับมาตรวั ดตัวแปรเกี่ยวกั บปจจัยที่ส งผลต อปจจัยทางการตลาดที่มีผ ลตอ การบริโภค
อาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งกําหนดระดับปจจัยที่สงผลตอการจํ าหนาย
สินคาตามตลาดนัดของผูขาย จากมากไปหานอย โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดมากที่สุด
4 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดมาก
3 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดปานกลาง
2 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดนอย
1 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดนอยที่สุด
4.3 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบการใหคะแนน
ของแบบสอบถามทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ ในรูปตารางประกอบความเรียง
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2409

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 5 ดาน รวมทั้งภาพรวม ดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ยปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสต ฟูดของคนวัยทํางาน นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑเปน
รายดานและรายขอ แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการแปลความหมาย
4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 คารอยละ (percentage)
4.4.2 คะแนนเฉลี่ย (mean)
4.4.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
5. ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน
ในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อใหบรรลุความมุงหมายที่ตั้งไวผูวิจัยตามลําดับ
5.1 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหโดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํ างานในหมู ที่ 21 ตํ าบลตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริ มการตลาด
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับความสําคัญตามเกณฑที่กําหนดไว
5.2 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหโดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานทีบริโภคอาหารฟาสตฟูด
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
แยกกันอยู

จํานวน (n=257)

รอยละ

123
134

49.5
50.4

6
80
125
46

6
80
125
46

24
179
28
26

24
179
28
26
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ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานทีบริโภคอาหารฟาสตฟูด (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
รับขาราชการ
ลูกจางบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
อื่น ๆ โปรดระบุ....
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท

จํานวน (n=257)

รอยละ

119
97
41

44.7
39.9
15.4

79
59
108
11

33.1
22.2
40.6
4.1

59
99
56
43

22.2
40.1
21.1
16.6

จากตารางที่ 1 พบวา ผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญเปนหญิง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 50.4 มีอายุ 4150 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 47.0 สถานภาพสมรส จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 70.7 การศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 44.7 ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 40.6 และมีรายได
10,001-20,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 40.1
ตอนที่ 2 ปจจัยทางกาตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ผู วิจั ย ได วิเ คราะห ป จจั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การบริ โ ภคอาหารฟาสต ฟู ด ของคนวั ย ทํ างานในหมู ที่ 21
ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยหาคาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปผลตามเกณฑที่กําหนดไว ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโ ภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานผลิตภัณฑ
ระดับปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
S.D.
แปลความ

1. มีรายการอาหารใหเลือกมาก
3.80
0.41
มาก
2. สีสันของอาหารสวยงาม นารับประทาน
4.20
0.44
มาก
3. บรรจุภัณฑของอาหารมีความทันสมัย และสะดวกในการ
4.39
0.62
มาก
รับประทาน
4. อาหารมีคุณคาทางโภชนาการ
4.28
0.55
มาก
5. อาหารรอน สด ใหม เหมือนกับที่ไปใชบริการที่ราน
4.02
0.44
มาก
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ดานผลิตภัณฑ
6. รสชาติอาหารอรอย ถูกหลักอนามัย
7. ความเพียงพอของเครื่องปรุงที่ใหเพิ่มเติม เชน
ซอสมะเขือเทศ
รวม

ระดับปจจัยทางการตลาด
S.D.
แปลความ

4.15
0.68
มาก
4.12
0.61
มาก
4.13

0.31

มาก

จากตาราง 2 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบล
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก บรรจุภัณฑของอาหารมีความทันสมัย และสะดวกในการรับประทาน (  = 4.39,
S.D. = 0.62) อาหารมีคุณคาทางโภชนาการ (  = 4.28, S.D. = 0.55) และสีสันของอาหารสวยงาม นารับประทาน (  =
4.20, S.D. = 0.44) ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีรายการอาหารใหเลือกมาก (  = 3.80, S.D. = 0.41)
ตาราง 3 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานราคา
ระดับปจจัยทางการตลาด
ดานราคา
S.D.
แปลความ

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณอาหาร
4.08
0.64
มาก
2. อาหารมีหลายราคาใหเลือก
4.35
0.59
มาก
3. มีการกําหนดราคาชัดเจน
4.13
0.65
มาก
4. เมื่อสั่งซื้ออาหารมากกวายอดขั้นต่ํา มีบริการสงฟรี
4.14
0.66
มาก
5. ความคุมคาของราคาสินคากับบริการที่ไดรับ
4.28
0.61
มาก
6. มีการแจงราคาสินคาในขณะที่สั่งอาหาร
4.20
0.68
มาก
รวม
4.19
0.36
มาก
จากตาราง 3 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบล
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อาหารมีหลายราคาใหเลือก (  = 4.35, S.D. = 0.59) ความคุมคาของราคา
สินคากับบริการที่ไดรับ (  = 4.28, S.D. = 0.61) และมีการแจงราคาสินคาในขณะที่สั่งอาหาร (  = 4.20, S.D. = 0.68)
ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณอาหาร (  = 4.08, S.D. = 0.64)
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ตาราง 4 ระดับปจจัย ทางการตลาดที่มีผลต อการบริโภคอาหารฟาสตฟู ดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย
ระดับปจจัยทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย
S.D.
แปลความ

1. มีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง
4.17
0.50
มาก
2. สถานที่ตั้งของแตละสาขามีความสะดวกตอการเลือก
4.05
0.46
มาก
ใชบริการ
3. การตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค
4.15
0.50
มาก
4. สถานที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
3.94
0.73
มาก
5. มีจุดใหบริการเพียงพอตอความตองการ
4.04
0.56
มาก
6. บรรยากาศภายในรานเย็นสบาย มีเพลงฟง จูงใจให
3.88
0.50
มาก
ไปใชบริการ
7. ชวงเวลาที่เปด 10.00-22.00 นั้นเหมาะสม
4.04
0.42
มาก
รวม
4.03
0.28
มาก
จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบล
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.03, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง (  = 4.17, S.D. = 0.50)
การตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค (  = 4.15, S.D. = 0.50) และสถานที่ตั้งของแตละสาขามีความสะดวกตอ
การเลือกใชบริการ (  = 4.05, S.D. = 0.46) ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก บรรยากาศภายในรานเย็นสบาย มี
เพลงฟง จูงใจใหไปใชบริการ (  = 3.88, S.D. = 0.50)
ตาราง 5 ระดับปจจัย ทางการตลาดที่มีผลต อการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด
ระดับปจจัยทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด
S.D.
แปลความ

1. มีการประชาสัมพันธโดยการแจกแผนพับตามบาน
4.16
0.55
มาก
2. มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ
4.03
0.58
มาก
หนังสือพิมพ ฯลฯ
3. มีการจัดรายการสงเสริมการขายสม่ําเสมอ เชน
4.26
0.55
มาก
ลดราคา แลกซื้อ ฯลฯ
4. มีการสงเสริมการขายผานพนักงานที่คอยใหบริการ
4.21
0.54
มาก
5. มีการจัดรายการพิเศษสําหรับเทศกาลตาง ๆ
4.00
0.69
มาก
รวม
4.12
0.30
มาก
จากตาราง 5 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตา
คลี จังหวัดนครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีการจัดรายการสงเสริมการขายสม่ําเสมอ เชน ลดราคา แลกซื้อ ฯลฯ
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(  = 4.26, S.D. = 0.55) มีการสงเสริมการขายผานพนักงานที่คอยใหบริการ (  = 4.21, S.D. = 0.54) และมีการ
ประชาสัมพันธโดยการแจกแผนพับตามบาน (  = 4.16, S.D. = 0.55) ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีการจัด
รายการพิเศษสําหรับเทศกาลตาง ๆ (  = 4.00, S.D. = 0.69)
ตาราง 6 ระดับปจจัย ทางการตลาดที่มีผลต อการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ในภาพรวม
ระดับปจจัยทางการตลาด
ภาพรวม
S.D.
แปลความ

1. ดานผลิตภัณฑ
4.13
0.31
มาก
2. ดานราคา
4.19
0.36
มาก
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4.03
0.28
มาก
4. ดานการสงเสริมการตลาด
4.12
0.30
มาก
ภาพรวม
4.12
0.20
มาก
จากตาราง 6 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบล
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงไปต่ํา ดังนี้ ดานราคา (  = 4.19, S.D. = 0.36) ดานผลิตภัณฑ (  = 4.13, S.D. = 0.31) ดานการสงเสริ ม
การตลาด (  = 4.13, S.D. = 0.30) และดานชองทางการจัดจําหนาย (  = 4.03, S.D. = 0.28)
6. สรุปผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปจจั ยทางการตลาดที่มี ผลตอการบริ โภคอาหารฟาสตฟู ดของคนวัยทํ า งานในหมู 21 ตํ าบลตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
6.1 ผู บริ โ ภคอาหารฟาสต ฟูด ส วนใหญ เ ป นหญิ ง คิ ด เป นร อยละ 50.4 มี อายุ 41-50 ป คิ ด เป นร อยละ 47.0
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 70.7 การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.7 ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปน
รอยละ 40.6 และมีรายได 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.1
6.2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผ ลต อการบริโ ภคอาหารฟาสตฟูด ของคนวัย ทํางานในหมู 21 ตํ าบลตาคลี จัง หวั ด
นครสวรรค
1) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู ที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ไดแ ก บรรจุภัณฑข องอาหารมี ความทั นสมั ย และสะดวกในการรั บประทาน อาหารมีคุ ณคาทางโภชนาการ และสีสันของ
อาหารสวยงาม นารับประทาน ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีรายการอาหารใหเลือกมาก
2) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
อาหารมี ห ลายราคาให เลื อก ความคุ ม ค าของราคาสิ นค ากั บบริ การที่ ไ ดรั บ และมี การแจ งราคาสิ นค าในขณะที่ สั่ งอาหาร
ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณอาหาร
3) ปจจัยทางการตลาดที่มีผ ลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวั ยทํางานในหมู ที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ไดแก มีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง การตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค และสถานที่ตั้งของแต
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ละสาขามีความสะดวกตอการเลือกใชบริการ ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก บรรยากาศภายในรา นเย็นสบาย มี
เพลงฟง จูงใจใหไปใชบริการ
4) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัย ทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี ่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ไดแก มีการจัดรายการสงเสริมการขายสม่ําเสมอ เชน ลดราคา แลกซื้อ ฯลฯ มีการสงเสริมการขายผานพนักงานที่
คอยให บริการ และมีการประชาสัมพันธโดยการแจกแผนพับตามบาน ตามลําดับ ส วนขอที่มีเฉลี่ ยต่ําที่ สุด ได แก มี การจั ด
รายการพิเศษสําหรับเทศกาลตาง ๆ
5) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่อพิ จารณาเป นรายข อ โดยเรี ย งลํ าดั บ ค าเฉลี่ ย สู งไปต่ํ า ดั ง นี้ ดานราคา ด าน
ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย
7. อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่ มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู ที่ 21 ตําบลตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยอภิปรายผลดังนี้
7.1 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาโดยการ
สนองความตองการ ผลิต ภัณฑ ที่เสนอขาย อาจจะมี ตัวตนหรือไมก็ไ ด ผลิต ภัณฑประกอบด วยสิ นค าบริ การ และความคิ ด
ผลิตภัณฑตองมูลคาในสายตาของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับ เชียน ไป (2558,หนา 72) กลาว สวนผสมทางการตลาด เพราะเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง และยังเหมาะสมสำหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค และนำไปสูการ
สรางเปนกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมตอการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
7.2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานราคา คือ มูลคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน สวนลด ระยะเวลาในการ
ชําระเงิน และระยะเวลาในการใหสินเชื่ออันเปนตนทุนของลูกคาในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา กับ
ราคาของผลิตภัณฑสรางมูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคลองกับ วิมลมาศ บัวเพชร (2556) ที่พบวา ปจจัยดาน
ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ/บริการ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย กิจกรรมสงเสริมทางการตลาด เปนปจจัยที่จะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา และบริการตาง ๆ
7.3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานชองทางการจัด จําหน าย ในภาพรวมอยูในระดั บมาก ซึ่งช องทางการจัดจํ าหนาย คือ การดําเนินงานหรื อ
กิจกรรมที่ชวยนําผลิตภัณฑ หรือบริการใหเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือใชคนกลางเพื่อความสะดวกในการสงมอบ
ใหลูกคา ซึ่งสอดคลองกับเครือมาศ มีเกษม (2554, หนา 89) พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําหนายมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานอยูในระดับมาก
7.4 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมากซึ่ง การสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่สร างขึ้นมา
เพื่อใชเปนตัวกระตุนใหลูกคาทําการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการไดเร็วขึ้น หรือมากขึ้น ซึ่งสอดคล องเครือมาศ มีเกษม (2554,
หนา 89) พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงาน
อยูในระดับมาก
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8. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่
21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีขอเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการอาหารฟาสตฟูด ควรมีการสงเสริมใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงตราสินคาหรือ
แบรนดของตนเอง ใหมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น และจะตองทำใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในดานตาง ๆ เชน วัตถุดิบ รสชาติ
ของอาหาร เปนตน
2) ด านราคา สิ่งที่ ผูประกอบการตองคํานึ งถึง มากที่สุดคื อ คุ ณคาเมื่อเทียบกับราคาสินค า เป นสิ่ง ที่ผู บ ริโภค
ตองการมากที่สุด
3) ดานชองทางการจัดจํ าหนาย ควรมีจํานวนสาขาที่ใหบ ริการอยางทั่ วถึง สถานที่ ตั้งของแตละสาขามีความ
สะดวกตอการเลือกใชบริการ ตองคํานึงถึงการตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค จะตองมีจุดใหบริการเพียงพอตอ
ความตองการ ชวงเวลาที่เปด 10.00-22.00 นั้นเหมาะสม
4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหผูบริโภค
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดอื่น ๆ เขามาใชในการศึกษาเพื่อทำให เกิดความครอบคลุมของ
เนื้อหาใหมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึกตาง ๆ เชน การใชรูปแบบของการสังเกต และการ สัมภาษณกลุมผูบริโภคที่
เลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินวิจัย ตอไป
3) การศึกษาในครั้ งนี้ มีระยะเวลาในการศึกษาน อย และจำนวนกลุ มตั วอย างยั งไมครอบคลุม อยางทั่ วถึง ใน
การศึกษาครั้งตอไปนัน้ ควรเพิ่มจำนวนของกลุมตัวอยาง และกระจายกลุมตัวอยางใหทั่วถึงมากขึ้น เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มี
ความเที่ยงตรงและสามารถ นําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
4) ควรพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยที่ถูกตองและแมนยำ
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คุณภาพการใหบริการนักทองเทีย่ วในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
Service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิง หบุรีเมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภู มิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ท องเที่ย ว กลุม ตัวอยาง
คือ นักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร
วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธิ์เกาตน และอุทยานแมลามหาราชานุสรณจํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เมื่อนํามาทดลองใช ไดคาความเชื่อมั่น 0.963 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของฟชเชอร
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียง
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการรับประกัน ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว ดานการเอาใจใส
นักทองเที่ยว ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานสิ่งที่สัมผัสได
2. การเปรี ยบเที ยบคุณภาพการใหบ ริการนักท องเที่ ยวในสถานที่ท องเที่ย ว จัง หวั ดสิ งห บุ รี เมื่ อจํ าแนกตามอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวที่เคยไป แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, นักทองเที่ยว, สถานที่ทองเที่ยว, จังหวัดสิงหบุรี
Abstract
The purposives of this research were to : 1) study the service quality of tourist at tourist attractions of
Singburi Province, and 2) compare the service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province
classified by sex, age, marital status, level of education, average monthly income, domicile tourists, and
attractions. The samples used in this research were 385 members of the tourists aged 18 years and over
who visit the main attraction is popular in Singburi province. The instrument employed was a questionnaire
with reliability value of 0.963. The data were systematically analyzed by descriptive statistics (percentage,
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mean and standard deviation) and inferential statistics (t - test, F-test and Fisher’s Least - Significant
Difference : LSD).The research findings were as follows:
1. Service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province overall in 5 aspects were rated
at a high level. These aspects ranging in descending order were as follows: Assurance, responsiveness,
empathy, reliability, and tangibility respectively.
2. The comparison of the Service service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province
classified age, marital status, level of education, average monthly income, domicile tourists, and attractions,
there were a statistically significant difference at the .001 level. When classified by sex there was not
statistically significant difference
Keywords: service quality, tourist, tourist attractions, Singburi Province
บทนํา
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวสงผลใหการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่ชวยสรางรายไดใหกับ
ประเทศ ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงไดมีการรวมตัวกันตั้งสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อจะให
องคกรนี้เปนตัวแทนของเอกชนในการสงเสริม พัฒนา แกปญหา ยกระดับมาตรฐานการบริการทองเที่ยว ประจวบกับจังหวัด
สิงหบุรีมีความโดดเดนทางดานการทองเที่ยวเชิงศาสนา เนื่องจากมีวัดที่มีชื่อเสียงและเปนที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป เชน
วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทองการทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ไดแก อนุสาวรียวีร
ชนคายบางระจัน นอกจากนี้แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไดแก วัฒนธรรมบานไทยพวน แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ไดแก อุทยานแมลามหาราชานุสรณ สํานักงานจังหวัด สิงหบุรี ), 2559 :1 )การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวั ด
สิงหบุรีในระยะเวลาที่ผานมา ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว และการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สวนดาน
บริการทางการทองเที่ยวนั้น ยังขาดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการเพื่อ
เพิ่มมูลคาของแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี พบวา ยังขาดลักษณะศักยภาพในระดับสากล 3 ประการ ไดแก 1) ดานความ
ดึงดูดใจ คือ สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีไมมีเสนหเฉพาะตัว หรือลักษณะเฉพาะของเหตุการณสําคัญอยางแทจริง เปนสิ่ง
ที่จับตองไมไดจริง ไมสามารถตอบสนองนักทองเที่ยวได 2) ดานความสามารถในการเขาถึงงาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางเขามาชมแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกและใกลชิดเนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวหลักไมไดอยูเสนทางหลวงของประเทศ
และ 3) ดานความประทับใจ ไมใหความสุขในขณะเที่ยวชม สิ่งนี้ทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของการรองรับในดานพื้นที่ และการบริการใหตรงกับความตองการ เพื่อไมใหแหลงทองเที่ยวเสียเปรียบทางดานการแขงขัน
จํานวนนักทองเที่ยวลดลงไปเรื่อย ๆ จนมีผลถึงความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวที่ยากตอการพัฒนา สุพาดา ) สิริกุตตา,
2557 : 6)
จากการสัมภาษณ นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวหลักทั้ง 5 สถานที่ พบปญหาในดานมาตรฐานและคุณภาพใน
การบริการนักทองเที่ยว ขาดศักยภาพในการแขงขันในตลาดการทองเที่ยวในประเทศ และตางประเทศ เพราะใชภูมิป ญญา
ทองถิ่นเดิม ไมมีนโยบายจัด จางมั คคุเทศกที่มีความชํานาญในการสื่อสารขาดความเชื่อถือไววางใจในการให ขอมูล สถานที่
ทองเที่ยวในฤดูทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเขามาในสถานที่เที่ยวจํานวนมากไมสามารถตอบสนองบริการการทองเที่ยวไดอยาง
รวดเร็วและยังไมสามารถเอาใจใสนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง เนื่องจากบุคคลากรตามแหลงทองเที่ยวมีจํานวนนอยไมเพียงพอ
และยังมีขาวลักขโมยของมีคาของนักทองเที่ยว สวนสถานที่จอดรถไมเพียงพอเกิดคดีเฉี่ยวชนใหเห็นทุกป ไมสามารถควบคุม
ความปลอดภัยในทรัพยสินของนักทองเที่ยวได คุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานยังเปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได ขนิษฐา )
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รุงหัวไผ, จารุนันท พรหมไชยศรี, ณภัทร ชูชัยมงคล, ณัฐธยาน คันธานุรักษ และทิพวัลย ออวิเศษ, 2559)จากปญหาขางตน
จะเห็นไดวา คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรียังมีนโยบายไมชัดเจน และจังหวัดสิงหบุรี
เปนจังหวั ดเล็กๆ สถานที่ทองเที่ยวหลั กไมอยูเส นทางหลวงประเทศ โอกาสนักทองเที่ยวจะแวะเวียน ประกอบกั บผูวิจั ยได
ศึกษาและทํางานเปนมัคคุเทศก จึงมีความสนใจในการพัฒนาดานคุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวหลักของจังหวัด
สิงหบุรี เพื่อเปนแนวทางยกระดับมาตรฐานสามารถแขงขันในเวทีระดับประเทศและตางประเทศตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีเมื่อจําแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว
สมมติฐานของการวิจัย
คุณภาพการให บริ การนั กท องเที่ ยวในสถานที่ท องเที่ ยว จั งหวัด สิง หบุ รี แตกต างกันเมื่ อจํ าแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี โดย
ประยุกตใชแนวคิดการวัดคุณภาพการบริการทองเที่ยวที่ดี (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2556 : 311 - 312) ดังภาพ 1
ตัวแปรอิสระ
(independent variables)
ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ภูมิลําเนานักทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยว

ตัวแปรตาม
(dependent variable)
คุณภาพการใหบริการ
1.
2.
3.
4.
5.

ดานความเชื่อถือและไววางใจ
ดานการตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว
ดานการรับประกัน
ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว
ดานสิ่งที่สัมผัสได

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พริ้มพักตร ไชยมี (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ย วในแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอํ าเภอเมื องอุบลราชธานี จั งหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอคุ ณภาพการ
บริการในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมากและเมื่อแยกพิจารณาแตละดาน
ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว ดานการรับประกันดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว
และด านสิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได พบว า นั กท อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ การในแต ล ะด านอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง จากการ
เปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวถึงความพึงพอใจในการไดรับบริการในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสวนบุคคลใน
ดานอาชีพ และระดับรายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ
.05 ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการบริการไมแตกตางกัน
พรประภา ไชยอนุกูล (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุ ระหวาง 20-30 ป มีการศึกษาระดั บปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึ กษา มี รายไดเ ฉลี่ยตอเดือน 15,00135,000 บาท และใหระดับความคิดเห็นของปจจัยคุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผ ลตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ย วชาวไทย โดยรวมอยู ในระดั บพึ งพอใจมาก และมีค วามพึ งพอใจดานการเขาใจและรูจักผู รับ บริ การมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ และผลการทดสอบสมมติฐ าน พบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในอําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 ในสวนของปจจัยคุณภาพการใหบริการที่มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจ พบวามีความสัมพันธกันทุกดานและเปนไปทิศทางเดียวกัน
ดลใจ มณีงาม (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหาร
จัดการสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1)พฤติกรรมของผูมาเที่ยวสวนใหญ มาทองเที่ยว 3
ครั้งขึ้นไปตอเดือน มาเที่ยววันเสาร-วันอาทิตย เดินทางมาโดยรถสวนตัว คาใชจายตอครั้ง 1,001-5,000 บาท และจะกลับมา
เที่ยวอีก 2)ระดับความคิดเห็นของผูมาเที่ยวดานการวางแผน ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว ดานการแนะนํา/จูงใจผูมาเที่ยว
และด านควบคุ มดูแ ลความปลอดภัย มีความคิ ดเห็ นอยู ในระดับมากทุ กดาน 3)ระดับความพึงพอใจของผูมาเที่ย วดานการ
บริการ และดานสถานที่ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนดานการอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง 4)ผูมาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต างกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5)ผูมาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน และสถานภาพสมรสตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6)ผูมาเที่ยวที่มีการเดินทางมาทองเที่ยว และคาใชจายที่
ใช ต างกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแตกต างกั น อย างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 7)ป จจั ย ส วนบุ ค คลของผู ม าเที่ ย วมี
ความสั ม พั นธ กับ พฤติ กรรมของผู ม าเที่ ย ว อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 8)ระดั บ ความคิ ด เห็ นของผู ม าเที่ ย วมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูมาเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เสาวลักษณ ขํารัก (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ
และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ํา กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานความดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวมากที่สุด และดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับนอยที่สุด สําหรับคุณภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวพบวา คุณภาพดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจอยูในระดับ
มากที่ สุ ด และด านความเป นรูป ธรรมของการให บริ การอยูใ นระดั บน อยที่ สุ ด สําหรับ ภาพลั กษณ ของตลาดสามชุ กพบว า
ภาพลักษณดานความรูสึกอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่ภาพลักษณดานการเขาถึงอยูในระดับนอยที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวา
นักทองเที่ยวมีความเห็นโดยรวมวาจะกลับมาเที่ยวซ้ําในระดับมาก ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่
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มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซ้ํามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย คุณภาพ
การใหบริ การ และภาพลักษณสง ผลต อการกลั บมาเที่ยวซ้ําในขณะที่ค วามพึ งพอใจไมสง ผลต อการกลับ มาเที่ยวซ้ํ าที่ ตลาด
สามชุกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พรพิมล ขุนทองจันทร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวของหัวหินซาฟารี
เเอนดแอทเวนเจอร พารค จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
36-45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว 2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทองเที่ยวเพื่อการ
พักผอน มีค าใช จายในการทองเที่ยวตอวั นไมเ กิน 2,000 บาท ตั ดสินใจทองเที่ย วดวยตนเองเดิ นทางทองเที่ย วสวนบุคคล
เดินทางทองเที่ยวในแตละครั้งเปนระยะเวลา 1-2 วัน และสวนใหญทราบขอมูลการทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต 3) นักทองเที่ยว
เห็นวาหัวหินซาฟารี เเอนดแอทเวนเจอรพารคจังหวัดประจวบคีรีขันธมีคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 4 ดาน ดังนี้ ดานความเห็นอกเห็นใจ ดานความเปน
รูปธรรม ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานการใหความเชื่อมั่น ตามลําดับ สวนดานการตอบสนองความตองการ มีคุณภาพ
การใหบริการอยูในระดับปานกลางและ 4) นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ของหัวหินซาฟารี เเอนดแอทเวนเจอรพารค จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน สวนเพศ อายุ อาชีพ วัตถุประสงคในการ
ทองเที่ยวคาใชจายในการทองเที่ยวเฉลี่ยตอวัน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยว ลักษณะการทองเที่ยวระยะเวลาใน
การทองเที่ยวในแตละครั้ง และชองทางการรับรูไมแตกตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวที่อายุ ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่ 18
นิยมของจังหวัดสิงหบุรี คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธิ์เกาตน และอุทยาน
แมลามหาราชานุสรณ ซึ่งมีจํานวนที่ไมแนนอน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากมีจํานวนประชากรที่ไมแนนอน ผูวิจัยใชสูตรการคํานวณที่ไม
สามารถนับจํานวนประชากรได (infinite population) คือ นักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่
นิยมของจังหวัดสิงหบุรี คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธิ์เกาตน และอุทยาน
แมลามหาราชานุสรณ ดังนั้นจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรกรณีที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน กําหนดคาความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อน .05 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555 : 46) ไดขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 385 คน และ
กําหนดวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (quota random sampling) ตามสถานที่ทองเที่ยวหลักเปนที่นิยม
ของจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 5 ที่ เทาๆ กันที่ละ 77 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูล ทั่วไปของนักทองเที่ย ว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว โดยใชสถิติการหาคาความถี่ คารอยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการนักท องเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุ รี
จําแนกเปน 5 ดาน มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
2.2 นําแบบสอบถามผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคลอง
ของขอคําถามและเนื้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหา ดัชนีความสอดคลองอยูในชว ง 0.67 –
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1.00 จึงสามารถใชเนื้อหาแบบสอบถามไดทุกขอ จากนั้นนําไปทดลองใช กับนักทองเที่ยววัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี จํานวน
30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 0.963 แสดงวา
แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสูงสามารถนําไปใชในการวิจัยได
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแจกแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี
คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธิ์เกาตน และอุทยานแมลามหาราชานุสรณ และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (quota random sampling) ตามสถานที่ทองเที่ยวหลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 5
ที่ เทาๆ กัน ที่ละ 77 คน โดยใหผูตอบทําแบบสอบถามเลย แลวนํากลับมาดวย
4. การวิเคราะหขอมูล
4. 1 การวิเคราะหขอมูลที่เปนปจจัยสวนบุคคล ของนักทองเที่ยวที่อายุ ปขึ 18นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยว
หลั กเปนที่นิยมของจัง หวั ดสิ งห บุ รี โดยใชส ถิติ การหาคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) นํ าเสนอผลการ
วิเคราะหดวยตารางประกอบการบรรยายดวยความเรียง
4.2 การวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ใชสถิติ
การหาคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบการบรรยายดวยความเรียง
4. 3 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบ ริการนักทองเที่ยวในสถานที่ ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน โดยผลตอคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว ใชสถิติการทดสอบคาที
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยสถิติการทดสอบคาเอฟ (F-test) และใชการเปรียบเทียบรายคู กรณีที่
มีความแตกตางกันโดยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least Significant Difference : LSD)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกเปน
5 ดาน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม
ระดับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว
S.D.
แปลผล

1. ดานความนาเชื่อถือไววางใจ
3.63
0.68
มาก
2. ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว
3.73
0.63
มาก
3. ดานการรับประกัน
3.75
0.70
มาก
4. ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว
3.68
0.76
มาก
5. ดานสิ่งที่สัมผัสได
3.58
0.76
มาก
ภาพรวม
3.67
0.60
มาก
จากตาราง พบวา 1คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการรับประกัน ดานตอบสนองบริการท องเที่ยวได
อยางรวดเร็ว ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานสิ่งที่สัมผัสได
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว
ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม
ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
ตัวแปร
สถิติในการ
คาสถิติ
p
การพิสูจนสมมติฐาน
ทดสอบ
1. เพศ
t - test
0 .173
.863
ไมสอดคลอง
2. อายุ
F - test
37.869
.000***
สอดคลอง
3. สภาพภาพสมรส
F - test
19.850
.000***
สอดคลอง
4. ระดับการศึกษา
F - test
14.865
.000***
สอดคลอง
5. อาชีพ
F - test
9 .236
.000***
สอดคลอง
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F - test
9 .997
.000***
สอดคลอง
7. ภูมิลําเนานักทองเที่ยว
F - test
29.440
.000***
สอดคลอง
8. สถานที่ทองเที่ยว
F - test
8.345
.000***
สอดคลอง
***p ≤ .000
จากตาราง 2 พบวา การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เมื่อจําแนก
ตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวที่เคยไป
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันและ
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบรายคู คุณภาพการใหบริการนั กทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัด สิงหบุรี ในภาพรวม
จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
สถานภาพทั่วไป
คาเฉลี่ยสูงสุดใน
ผลวิจัย
ภาพรวม
1. อายุ
3.96
ช ว งอายุ 21 – 30 ป มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
(21 – 30 ป)
นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีมากกวาทุกกลุม
2. สภาพภาพสมรส
3.79
สถานภาพสมรสมี ความคิ ด เห็ นต อ คุ ณภาพการให บริ การนั กท องเที่ ยวใน
(สมรส)
สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมี ากกวาทุกกลุม
3. ระดับการศึกษา
3.90
ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณภาพการให บริ การ
(ปริญญาตรี)
นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมี ากกวาทุกกลุม
4. อาชีพ
3.92
อาชี พ ค า ขาย ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว /มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณภาพการให บริ การ
(คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)
นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมี ากกวาทุกกลุม
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
3.90
รายได 10,000-15,000 บาทต อเดื อนมี ความคิด เห็ นตอคุ ณภาพการ
(10,000 – 15,000บาท)
ใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีมากกวาทุกกลุม
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ตาราง 3 (ตอ)
สถานภาพทั่วไป
7.ภูมิลําเนานักทองเที่ยว
(จังหวัดสิงหบุรี)
8. สถานที่ทองเที่ยว
(วัดพิกุลทอง)

คาเฉลี่ยสูงสุดใน
ภาพรวม
3.90
3.90

ผลวิจัย
นักทองเที่ย วภู มิลํ าเนาอยู จัง หวั ดสิ งห บุรี มีค วามคิ ดเห็นตอ คุณภาพการ
ใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมี ากกวาทุกกลุม
สถานที่ ท องเที่ ย ววั ด พิ กุล ทองมี ค วามคิ ด เห็ นต อคุ ณภาพการให บริ การ
นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมี ากกวาทุกกลุม

จากตาราง พบวา เปรี ย บเที ย บรายคู คุณภาพการใหบ ริ การนั กท องเที่ ยวในสถานที่ ทองเที่ย ว จั งหวั ด สิง ห บุ รี 3
ในภาพรวม จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักทองเทีย่ ว พบวา ชวงอายุ 21– ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 30
อาชี พค าขาย ธุ รกิ จส วนตัว /รายได 10,000-15,บาทต อเดือน นักทองเที่ย วภู มิลํ าเนาอยู จัง หวั ดสิ งห บุรี และสถานที่ 000
ทองเที่ยววัดพิกุลทอง ดังนั้นผูบริหารและเจาหนาที่ภาครัฐบาลและเอกชนในทองถิ่นตองใหบริการนักทองเที่ยวกลุมนี้อยางมี
คุณภาพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชุมชนมากขึ้นและยั่งยืน
การอภิปรายผล/สรุปผลจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ผูวิจยั พบประเด็นที่
สําคัญควรจะนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความ
นาเชื่อถือไววางใจ 2) ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว 3) ดานการรับระกัน 4) ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว และ
5) ดานสิ่งที่สัมผัสได ภาพรวม อยูในระดับมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยแยกเปนรายดาน ดังนี้
1.1 ดานความนาเชื่อถือไววางใจ พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรประภา ไชยอนุกูล (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการ
ใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย
พบวา คุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ดานความนาเชื่อถือไววางใจ อยูในระดับมาก
1.2 ดานตอบสนองบริ การทองเที่ ยวได อยางรวดเร็ ว พบว า ระดั บคุ ณภาพการใหบริ การนั กทองเที่ ยวในสถานที่
ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พริ้มพักตร ไชยมี (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย
เรื่ อง การประเมิ นคุ ณภาพด านการบริ การนักท องเที่ ยวในแหล งท องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมในอํ าเภอเมื องอุ บลราชธานี จั งหวั ด
อุบลราชธานี พบวา เมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา ดานตอบสนองบริการทองเทีย่ วไดอยางรวดเร็ว นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการในแตละดานอยูในระดับมาก
1.3 ดานการรับประกัน พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ดานสิ่งที่
สามารถจับตองได ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลใจ มณีงาม (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาวิจัย
พบวา พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู มาเที่ยวที่มีต อการบริหารจัดการสถานที่ท องเที่ยวในจั งหวัดพระนครศรี อยุธยา ดาน
ควบคุมดูแลความปลอดภัย อยูในระดับมาก
1.4 ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
ภาพรวม อยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ ขํารัก (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
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ของนักท องเที่ยว คุณภาพการใหบริการ และภาพลั กษณของสถานที่ทองเที่ยวที่ส งผลตอการกลั บมาเที่ ยวซ้ํา กรณีศึกษาตลาด
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบวาคุณภาพดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจอยูในระดับมากที่สุด
1.5 ดานสิ่งที่สัมผัสได พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม
อยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ ขํารัก (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ํา กรณีศึกษาตลาดสามชุก
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คุ ณภาพการใหบริ การ และภาพลั กษณของสถานที่
ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซ้ํา กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการอยูใน
ระดับนอยที่สุด
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้
2.1 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรส ภาพรวม
แตกต างกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติ ฐานที่ ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยดลใจ มณีงาม
(2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมละความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ผูที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีระดับความพึงพอใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2.2 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวั ดสิงหบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล ขุนทอง
จันทร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวของหัวหินซาฟารี เเอนดแอทเวนเจอร พารค จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึ กษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของหัวหิ น
ซาฟารี เเอนด แอทเวนเจอรพารค จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามอาชีพ ภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกั บสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของพรประภา ไชยอนุกูล
(2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจับพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01
2.4 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ภาพรวม
และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ
พริ้มพักตร ไชยมี (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวถึง
ความพึงพอใจในการไดรับบริการในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพ และระดับรายได ภูมิลาํ เนานักทองเที่ยว ที่
แตกตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกภูมิลําเนานักทองเที่ยว ภาพรวม
แตกตางกันยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของพริ้มพักตร ไชยมี
(2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวถึงความพึงพอใจในการไดรับ
บริการในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพ และระดับรายได ภูมิลําเนานักทองเที่ยว ที่แตกตางกันมีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.6 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามสถานที่ทองเที่ยว ภาพรวม
แตกตางกันยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึ กษาวิ จัยเรื่ อง คุ ณภาพการให บริ การนั กท องเที่ ยวในสถานที่ ทองเที่ยว จังหวั ดสิ งห บุรี พบว า ภาพรวม
อยูในระดับมาก อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอเสนอแนะแยกเปนรายดาน ดังตอไปนี้
1.1 ดานการรับประกัน พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม
อยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เจาหนาที่สถานที่ทองเที่ยวสามารถสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวา จะไดรับบริการที่
ดีที่เปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้น สถานที่ ทองเที่ ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุ รี ควรจั ดให มีบริการที่มี มาตรฐานด านความปลอดภั ย
มีเจาหนาที่คอยดูแลตามจุดตาง ๆ เพื่อเปนการรักษาความมั่นใจและรับประกันไดวานักทองเที่ยวจะไดรับบริการที่ดีและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะที่ทองเที่ยวอยู
1.2 ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว
จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลาที่
กําหนด ดังนั้น สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกตามจุดตาง ๆ รวมทั้งให
ความรูแกเจาหนาที่เพื่อใหคอยตอบคําถาม หรือใหคําแนะนําตางๆ แกนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
1.3 ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
ภาพรวมอยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เจาหนาที่สถานที่ทองเที่ยวมีความเขาใจความตองการของนักทองเที่ยว
และสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวแตละรายไดอยางเหมาะสม ดังนั้น สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี
ควรฝกอบรมมัคคุเทศกใหแกเจาหนาที่ในสถานที่นั้นๆไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวทุกรายอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน
1.4 ดานความนาเชื่อถือไววางใจ พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
ภาพรวม อยู ในระดั บมาก แต ตั วบ งชี้ ที่ มี คาเฉลี่ ยต่ํ าสุ ดคื อ เจ าหน าที่สถานที่ ท องเที่ ยวมี บริ การชั้นวางของหรือล อกเกอร ให
นักทองเที่ยวฝากสิ่งของ ดังนั้น สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีบริการการรับฝากของ หรือล็อกเกอรเก็บของ
ใหกับนักทองเที่ยวใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในทรัพยสินขณะทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ
1.5 ดานสิ่งที่สัมผัสได ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม อยูใน
ระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีสถานที่ที่สวยงาม เชน การรักษา
ความสะอาด ความมีระเบียบ ของสถานที่ตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ เพือ่ ใหนักทองเที่ยวไดเกิดความรู
และความประทับใจในดานความสวยงามและความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ
1.6 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามอายุ ภาพรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001 และพบวากลุม ที่มีอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น
สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีตองใหบริการเอาใจใสที่ดีสามารถจับตองได เพื่อใหเกิดความพึงพอใจกับกลุมนักทองเที่ยวอื่นๆ
มากกวานี้
1.7 ระดั บคุณภาพการใหบริ การนักทองเที่ ยวในสถานที่ทองเที่ยว จั งหวั ดสิงหบุ รี เมื่อจําแนกตามสถานภาพสมรส
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001 พบวากลุมที่มีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการคาเฉลี่ย
สูงสุด ดังนั้นตอกลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ตองใหบริการอยางดียิ่งเพราะนักทองเที่ยว
มาเปนครอบครัวมากันหลายคนทุกวัย จึงเปนผลดีตอสถานที่ทองเที่ยวมาก สถานที่ทองเที่ยวตองรักษากลุมคนพวกนี้ไวใหมากที่สุด
1.8 ระดั บคุ ณภาพการให บริ การนักทองเที่ยวในสถานที่ ทองเที่ยว จั งหวัดสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามระดับการศึ กษา
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001และพบวากลุมที่มีความคิดเห็นระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็น
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ตอคุณภาพบริการคาเฉลี่ยสูงสุด กลุมนักทองเที่ยวระดับนี้เปนนักทองเที่ยวที่พึ่งจบการศึกษาและเริ่มทํางานและยังไมมีภาระทาง
ครอบครัวมาก จึงสามารถนําเงินเขาสูสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดสิงหบุรีได หากสถานที่ทองเที่ยวใหบริการอยางมีคุณภาพจะทําให
ทองเที่ยวเหลานี้สามารถนําไปบอกตอใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวอยางมากขึ้น
1.9 ระดับคุณภาพการให บริ การนั กท องเที่ ยวในสถานที่ท องเที่ ยว จั งหวัดสิงหบุ รี เมื่ อจํ าแนกตามอาชี พ ภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001และพบวากลุมที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการ
คาเฉลี่ยสูงสุด สถานที่ทองเที่ยวตองใหบริการอยาง ในวันธรรมดานักทองเที่ยวเหลานี้สามารถมาเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวเหลานั้นได
เพิ่มรายไดอีกดานหนึ่ง
1.10 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001 และพบวากลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพบริการคาเฉลี่ยสูงสุด สถานที่ทองเที่ยวตองใหความสําคัญกับกลุมนักทองเที่ยวเหลานี้เพื่อเพิ่มรายไดใหกับสถานที่
ทองเที่ยวและกลับมาเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวนั้นอีกครั้ง
1.11 ระดั บคุ ณภาพการให บ ริ การนั กท องเที่ ย วในสถานที่ ท องเที่ ยว จั ง หวั ด สิ งห บุ รี เมื่ อจํ าแนกตามภู มิ ลํ าเนา
นักทองเที่ยว ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001และพบวากลุมที่อยูจังหวัดสิงหบุรีมีมีความคิดเห็นตอ
คุณภาพบริการคาเฉลี่ยสูงสุด สถานที่ทองเที่ยวตองรักษากลุมนักทองเที่ยวนี้ไวและพยายามโฆษณาการทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี
ใหคนทั้งประเทศรูจักเพื่อเพิ่มรายไดมากขึ้น
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การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึ กษาป จจัยด านประชากรศาสตร และองค ประกอบของตราสินคา ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางใน
การศึกษา ไดแก ผูบริโภคถั่วกรอบแกวในอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 420 คน ทําการเก็บขอมูลโดยการแจก
แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
independent sample t-test, one-way ANOVA และ multiple regression ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร
จําแนกตามเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการ
ตัด สินใจซื้อผลิ ตภั ณฑ ถั่ วกรอบแกวของโรงเรีย นวั ดโคกปาแพง จั งหวัด ปราจี นบุรี อยางมี นัย สําคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
นอกจากนี้ องค ประกอบของตราสิ นคา ดานสี สัน และดานสัญลักษณท างการค าหรือโลโกมีผ ลตอการตั ดสินใจซื้ อผลิ ตภัณฑ
ถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ถั่วกรอบแกว ตราสินคา โรงเรียนวัดโคกปาแพง องคประกอบของตราสินคา การตัดสินใจซื้อ
Abstract
This research aimed to study the demographic factor and the brand elements affecting on the
purchase decision of Tua Krob Kaew of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province. It was a survey
research. The research samples were 420 consumers of Tua Krob Kaew from Kabin Buri District, Prachin
Buri Province. Data collection was done by questionnaires and data analysis was done by statistics including
frequency, percentage, means, standard deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA and multiple
regression. The results showed that the demographic factor by gender had not significant difference in
the purchase decision of Tua Krob Kaew of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province at 0.05
level, while age, education level, income and occupation had significant difference in the purchase
decision of Tua Krob Kaew of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province at 0.05 level. In addition,
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the brand elements in color and logo had significant effects on the purchase decision of Tua Krob Kaew
of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province at 0.05 level.
Keywords: Tua Krob Kaew, brand, Watkhohphapang school, brand elements, purchase decision
1. บทนํา
ในป พ.ศ.2559 ไดมีการจัดตั้งโครงการสานพลังประชารัฐขึ้น ทําใหมีการรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมในโครงการสานพลังประชารัฐในสวนของกลุม E3 ดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และกลุม E5 ดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ซึ่งทางบริษัทไทยเบฟเวอ
เรจ จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งโครงการทํามาคาขายขึ้น โดยมีการสนับสนุนดานงบประมาณ และการใหความรูแกโรงเรียนตางๆ
ที่อยูในโครงการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ เพื่อใหมีรายไดเขาสูโรงเรียนเพิ่มขึ้ น และยังเปนการทําใหนักเรียนนําความรูที่
ไดรับจากโครงการทํามาคาขายไปประกอบอาชีพหรือนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคต
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี เปนหนึ่งในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยทางโรงเรียน
มีโครงการผลิตถั่วกรอบแกว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปน Best Practice ของโรงเรียน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทํา
มาคาขายของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑถั่วกรอบแกว โดยครูและนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีสวนรวมในการผลิตและจัดจําหนาย ซึ่งกําไรหลังการจัดจําหนายจะมอบใหกับนักเรียนที่มีสวนรวมใน
โครงการผลิตถั่วกรอบแกว ถือเปนการชวยผูปกครองหารายไดเสริมและเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เนื่องจากผูปกครอง
สวนใหญมีรายไดนอย นอกจากนี้นักเรียนยังไดรับความรูและประสบการณจากการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ ถั่วกรอบ
แกวเพิ่มเติมอีกดวย และถาโรงเรียนสามารถจําหนายผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวไดมากขึ้นก็จะชวยทําใหนักเรียนมี รายไดและมี
ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นดวย
แตเนื่องจากผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของทางโรงเรียน ยังไมมีตราสินคาที่เปนของโรงเรียนโดยเฉพาะ ไมมีฉลากสินคา
บนบรรจุภัณฑ และมีการวางจําหนายเพียงแค 3 แหง คือ ในโรงเรียนวัดโคกปาแพง รานขายของชําบริเวณโรงเรียน และราน
ฟากาแฟสดเทานั้น จึงทําใหไมเปนที่รูจักมากนัก ดังนั้นการที่โรงเรียนมีการพัฒนาตราสินคา ฉลากสินค า และมีการวางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคสวนใหญที่เปนกลุมเปาหมายในการจําหนาย ก็จะชวยใหผูบริโภค
สามารถรั บ รู จดจํ า และมี ค วามเชื่ อถื อ ในผลิ ต ภั ณฑ ถั่ วกรอบแก วของโรงเรี ย นวั ด โคกป าแพงมากขึ้ น อี กทั้ ง ยั ง สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่ งมีทั้งผูบริโภคในบริเวณตําบลกบินทร และตําบลอื่นๆในอําเภอกบินทรบุรี จังหวั ด
ปราจีนบุรี รวมทั้งทําใหผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพงมีความไดเปรียบเหนือคูแขงและเปนที่รูจักมากขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา
แพง จังหวัดปราจีนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาองคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา
แพง จังหวัดปราจีนบุรี
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา
แพง จังหวัดปราจีนบุรแี ตกตางกัน
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3.2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัด
ปราจีนบุรี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตราสินคา (Brand) หมายถึง สิ่งที่ชวยสรางความแตกตางของสินคาใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภค ระหวางสินคาที่มี ตรา
สินคากับสินคาที่ไมมตี ราสินคา เนื่องจากตราสินคาเปนตัวกลางในการสื่อสารถึงความแตกตางของสินคาใหผูบริโภครับรู ซึ่ง
ความแตกตางของสินคาที่เกิดขึ้นในใจของผูบริโภคมีอิทธิพลมาจากความพึงพอใจในแตละตราสินคาที่แตกตางกัน และนําไปสู
การเลื อกที่จะตั ดสิ นใจซื้ อของผูบ ริโ ภคที่แ ตกตางกั น (วิท ยา จารุ พงศโ สภณ, 2557: 2) ซึ่ง องคป ระกอบของตราสิ นค า
ประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ ไดแก (ชลธิศ ดาราวงษ, 2558: 98)
1. ชื่อตราสินคา (Brand Name) ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ในการตั้งชื่อตราสินคาใหเปนที่จดจําตอผูพบเห็น คือ ความ
งายตอการออกเสียงและสะกดคํา ความคุนเคยและการมีความหมายดี ความแตกตาง ความโดดเดน และเปนเอกลักษณ
2. คําขวัญ (Slogan) การใชคําขวัญเดียวกันซ้ําๆจะเปนการชวยสรางภาพลักษณใหกับตราสินคาโดยอัตโนมัติ
เนื่องจากคําขวัญเปนองคประกอบของตราสินคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและงายที่สุด
3. สีสัน (Color) การใชสีสันที่เหมาะสมมีสวนชวยในการจดจําตราสินคาไดเปนอยางดี
4. สัญลักษณทางการคาหรือโลโก (Logo) เปนสิ่งที่ผูคนพบเห็นและเกิดความคุนเคยในเวลาตอมา การออกแบบ
สัญลักษณตราสินคาจึงตองสรางสรรคความแตกตางเพื่อใหเกิดการจดจําไดตอผูพบเห็น
5. ตัวละคร (Characters) เปนสัญลักษณของตราสินคาประเภทหนึ่งที่นําสิ่งมีชีวิต ตัวคน หรือตัวการตูนโดยผาน
การจินตนาการพรอมมีเรื่องราวประวัติความเปนมา ลักษณะเฉพาะนิสัย เพื่อใหคนจดจําและสนุกไปกับการติดตามเรื่องราว
ของตัวละครเหลานั้น
งานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของตราสินคา มีนักวิจัยทําการศึกษาไวไดแก สุกานดา จิตรักสินธและคณะ (2555) ได
ทําการศึกษา พบวาชื่อตราสินคาควรอานออกเสียงไดงายมากที่สุด การออกแบบสีสามารถมองเห็นไดงายมากที่สุด และโลโก
สามารถแสดงสัญลักษณของกิจการไดมากที่สุด ซึ่งจะชวยทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดมากขึ้น อีกทั้งนัฐพร รอดแปน (2553)
พบวา กลุมคํา คําพูด ขอความ สัญลักษณ ตัวอักษร สี และรูปทรง มีอิทธิพลตอองคประกอบของตราสินคา และดวงมณี คําตา
เทพ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การระลึกถึงและจดจําตราผลิตภัณฑของโอเชียนกลาสในประเทศอินโดนีเซีย พบวาปจจัยในการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภั ณฑ แก วน้ํา โอเชี ยนกลาสในประเทศอินโดนีเซี ย ของกลุม ตัวอย างสวนใหญ คือ สามารถจดจํ าสั ญลั กษณ
ไดมากที่สุด รองลงมาคือ จดจําคําขวัญได และจดจําเครื่องหมายการคาได ตามลําดับ
นอกจากองคประกอบของตราสินคาแลว การตัดสินใจซื้อถือวาเปนกระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากทางเลื อกต างๆที่ มีอยู ซึ่ งผู บริ โภคมักจะมีการตั ดสิ นใจในทางเลือกต างๆของสิ นคาและบริการอยูเ สมอในชีวิตประจํ า
วัน โดยที่ ผู บ ริโ ภคจะเลื อกสิ นค าหรื อบริการตามข อมูล และขอจํ ากัด ต างๆตามสถานการณ จึง ทํ าใหการตัด สิ นใจซื้ อเป น
กระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46)
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช เป นกลุ ม ตั วอย างในการศึ กษาครั้ง นี้ คื อ ผู บ ริ โ ภคถั่ วกรอบแก ว ในเขตอํ าเภอกบินทร บุ รี จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนกลุมตัวอยางที่แนชัดได จึงกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ
W.G. Cochrane (Cochrane, 1953) ผลลัพธที่ได คือ 384.16 คน แตเพื่อใหเกิดความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม ผูวิจัย
จึงขอกําหนดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม จึงไดทําการแจก
แบบสอบถามเพิ่มอีกจํานวน 20 คน รวมแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 420 ชุด ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน
(Quota Sampling) และแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) โดยกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางในการสุม จํานวน 60
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คน ตอสถานที่ ซึ่งมีทั้งหมด 7 แหง ในเขตอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก รานฟากาแฟสด รานริมทาง รานขายของ
ชําผูใ หญส ม ร านขายของชํ าครู โ อ ร านปริ้นเซส คาเฟ ร านกาฟงกาแฟ และร านคาเฟ อะเมซอน สาขา ปตท.บจ.ศุภ ผล
ปโตรเลียม ซึ่งมีหลักเกณฑในการเลือกสถานที่ คือ เปนรานคาที่เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัด โคก
ปาแพง และรานคาที่ท างคุณครูมี ความตองการนําผลิ ตภัณฑไปจํ าหนายในอนาคต และไดทําการแจกแบบสอบถามแบบ
เจาะจง โดยเลือกเฉพาะผูที่บริโภคถั่วกรอบแกวในแตละสถานที่ทั้ง 7 แหงเทานั้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีการใชลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close-End Question) กับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งมีคําถามทั้งหมด 5 สวน
สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Multiple Regression
6. ผลการวิจัย
6.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 56.4 และเปนเพศชาย
จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 43.6
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 22.1 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง
21 – 30 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 21.0 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 19.8 มีอายุนอย
กวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 16.7 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.5
และมีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรื อเทียบเทา จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 44.0
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 20.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน 55
คน คิดเปนรอยละ 13.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 12.6 ระดับปริญญาโท จํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 7.1 และระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ
กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีรายได ตอเดือนต่ํากวาหรือเทากั บ 10,000 บาท จํ านวน 152 คน คิดเปนร อยละ 36.2
รองลงมาคือ มีรายได 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 23.1 มีรายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน
74 คน คิดเปนรอยละ 17.6 มีรายได 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 11.7 และมีรายไดมากกวาหรือ
เทากับ 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการ จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 22.1 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน จํานวน
88 คน คิดเปนรอยละ 21.0 นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 20.7 พนักงานราชการ จํานวน 49 คน คิด
เปนรอยละ 11.7 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 10.5 เกษตรกร จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.2 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.8 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ
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6.2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา
ตารางที่ 1 ขอมูลดานรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา
รูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา
แบบที่ 2
แบบที่ 3

แบบที่ 1

จํานวน (คน)
รอยละ

244
58.1

73
17.4

รวม

103
24.5

420
100

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคาแบบที่ 1 จํานวน 244 คน
รอยละ 58.1 รองลงมาคือ แบบที่ 3 จํานวน 103 คน รอยละ 24.5 และแบบที่ 2 จํานวน 73 คน รอยละ 17.4 ตามลําดับ
6.3 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของตราสินคา
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบของตราสินคา
องคประกอบของตราสินคา
ชื่อตราสินคา
สีสนั
สัญลักษณทางการคาหรือโลโก
รวม

คาเฉลี่ย
4.30
4.23
3.92
4.15

ระดับความคิดเห็น
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58
0.65
0.78
0.67

อันดับ
แปลผล
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง

1
2
3

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของตราสินคาอยูในระดับเห็นดวย
อยางยิ่ง คือ มีคาเฉลี่ย 4.15 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับเห็นดวยอยาง
ยิ่ง จํานวน 2 ดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานชื่อตราสินคา รองลงมาคือ ดานสีสัน และอยูในระดับเห็นดวย
คือ ดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโก
6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แ ตกตางกัน มีผลตอการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
ปจจัยดานประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน
อาชีพ

Sig.
0.107
0.002*
0.009*
0.002*
0.020*
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*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**ตัวแปรเพศ ใชการทดสอบ Independent Sample t-Test
***ตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ ใชการทดสอบ One-way ANOVA
จากตารางที่ 3 พบวา เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง
จังหวัดปราจีนบุรแี ตกตางกัน คา Sig (2-tailed) มีคาเทากับ 0.107 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอายุ ดาน
ระดับการศึกษา ดานรายไดตอเดือน และดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียน
วัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรแี ตกตางกัน โดยมีคา Sig เทากับ 0.002, 0.009, 0.002 และ 0.020 ตามลําดับ ซึ่งในดานอายุ
พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป มีการตัดสินใจซื้อมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 21-30 ป อายุ
31-40 ป อายุ 41-50 ป และอายุ51-60 ป ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีการตัดสินใจซื้อมากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ระดับปริญญาโท และระดั บ
ปริญญาเอก และกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทามี
การตัดสินใจซื้อมากกวากลุมตัวอยางที่มรี ะดับการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดานรายไดตอเดือน พบวา
กลุม ตัวอย างที่ มีร ายได ตอเดือนต่ํ ากวาหรือเท ากั บ 10,000 บาทมี การตัด สินใจซื้อ มากกว ากลุม ตัวอยางที่ มีร ายไดต อเดือน
10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวาหรือเทากับ 40,001 บาท ขึ้นไป และ
ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ พนักงานเอกชน พนักงานราชการ นักเรียน/นักศึกษาและเกษตรกรมีการ
ตัดสินใจซื้อมากกวากลุมตัวอยางที่มอี าชีพธุรกิจสวนตัว และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการตัดสินใจซื้อนอย
กวากลุมตัวอยางทีม่ อี าชีพนักเรียน/นักศึกษา
สมมติฐานที่ 2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคก
ปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค าสัมประสิทธิ์การถดถอยขององคประกอบของตราสิ นคามีผ ลตอการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑถั่ วกรอบแกวของ
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี

คาคงที่
สีสัน
สัญลักษณทางการคาหรือโลโก
R Square = 0.336, R = 0.579, F = 105.274

B
0.427
0.463
0.358

คาสัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน (β)
0.408
0.262

t

Sig.

7.381
9.006
5.787

0.083
0.000*
0.000*

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 องคประกอบของตราสินคาที่ทําการศึกษาไดแก ดานชื่อตราสินคา ดานสีสัน และดานสัญลักษณทาง
การคาหรือโลโก จากผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิ ติ โดยใช Multiple Regression แบบStepwise พบว า ดานชื่อตรา
สินคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี สวนดานสีสันและดาน
สัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
สมการพยากรณการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี สามารถเขียนไดดังนี้
Y = 0.408 (X2) + 0.262 (X3)
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โดยที่

Z = คาพยากรณการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
X2 = องคประกอบของตราสินคา ดานสีสัน
X3 = องคประกอบของตราสินคา ดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโก

จากสมการณพยากรณพบวา องคประกอบของตราสินคา ดานสีสันมีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อเปนอันดับหนึ่ง
รองลงมาคือ ดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโก
7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที1่ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ56.4 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ
22.1 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 44.00 มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
รอยละ 36.2 และมีอาชีพรับราชการ รอยละ 22.1
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคาแบบที่ 1 (ภาพที่ 1)
รอยละ 58.1

ภาพที่ 1 รูปแบบตราสินคาและฉลากสินคาแบบที่ 1
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของตราสินคา
จากผลการวิเคราะหข อมูลพบวา กลุม ตัวอย างสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ ยวกั บองค ประกอบของตราสินคาอยูใ น
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือ มีคาเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 2 ดาน โดย
เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานชื่อตราสินคา รองลงมาคือ ดานสีสัน และอยูในระดับเห็นดวย คือ ดานสัญลักษณทาง
การคาหรือโลโก
ตอนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรจําแนกตามเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิต
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ภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
อาชีพที่แตกตางกันที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา
แพง จังหวัดปราจีนบุรี
จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบของตราสินคา ไดแก ดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาตราสินคาของถั่วกรอบแกว โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
สามารถอภิปรายผลไดตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ป จจัย ดานประชากรศาสตร ที่แ ตกต างกั นมีผ ลตอการตัดสิ นใจซื้อผลิต ภัณฑ ถั่วกรอบแกวของ
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน
จากผลการวิจัยพบวา ปจจั ยดานประชากรศาสตรจําแนกตามเพศที่แตกตางกันไม มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิ ต
ภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรแี ตกตางกัน เพราะผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวเปนขนมทานเลนที่มี
ประโยชน สามารถรับประทานไดทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวเท าใดนัก ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ วิ ท วั ส กุ ล สุ ท ธิ์ (2551) ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคนมสดของผู บ ริ โ ภคในถนนสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร พบวา เพศมีผลต อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผู บริโภคในถนนสีล ม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน เนื่องจากนมสดเปนผลิตภัณฑที่สามารถรับประทานไดทุกเพศ อีกทั้ง ผูบริโภคไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริโภคนมสดในเรื่องคุณภาพ คุณคา และคุณประโยชนของนมสด เพื่อชวยเสริมสรางรางกายใหไดรับสารอาหารตางๆ ไดอยาง
ครบถวน สวนอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ
โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน เพราะถั่วกรอบแกวเปนขนมที่มีรสชาติคอนขางหวานจึงเปนที่ชื่นชอบ
สําหรับผูบริโภควัยเด็กและวัยรุนเปนสวนใหญ สวนผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสวนใหญจะเลือกบริโภคขนมที่มีสวนผสม
ของน้ําตาลนอย โดยคํานึงถึงสุขภาพเปนหลัก อีกทั้งถั่วกรอบแกวเปนขนมทานเล นที่มีราคาไมสูงมาก จึงทําใหผูบริโภคที่ มี
รายไดนอยมีกําลังซื้อ และอาชีพมีความสอดคลองกับรายไดตอเดือน ซึ่งกลุมผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา และขาราชการสวน
ใหญมีรายไดคอนขางนอยจึงสงผลตอการตัดสินใจซื้อถั่วกรอบแกว โดยสอดคลองกับสายน้ําวล กาวิโล (2553) ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ในรานเซเวนอีเลฟเวน กรณีศึกษา: เขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จากการศึ กษาพบว าอายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ และรายได เ ฉลี่ ย ต อเดื อนมี ผ ลกั บ พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ภายในรานเซเวนอีเลฟเวนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา
แพง จังหวัดปราจีนบุรี
จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบของตราสินคาดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการตัด
สินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสอดคลองกับสุกานดา จิตรักสินธและคณะ
(2555) พบวาชื่อตราสินคาสามารถอานออกเสียงไดงายมากที่สุด การออกแบบสีสามารถมองเห็นไดงายมากที่สุด และโลโก
สามารถแสดงสัญลักษณของกิจการไดมากที่สุด ซึ่งจะชวยทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดมากขึ้น และสอดคลองกับ นัฐพร รอด
แปน (2553) ที่พบวา กลุมคํา คําพูด ขอความ สัญลักษณ ตัวอักษร สี และรูปทรง มีอิทธิพลตอองคประกอบของตราสินคา อีก
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ทั้งสอดคลองกับ ดวงมณี คําตาเทพ (2553) ศึกษาเรื่อง การระลึกถึงและจดจําตราผลิตภัณฑ ของโอเชียนกลาสในประเทศ
อินโดนีเซีย พบวาปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแกวน้ําโอเชียนกลาสในประเทศอินโดนีเซียของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ
สามารถจดจําสัญลักษณไดมากที่สุด สามารถจดจําคําขวัญได และสามารถจดจําเครื่องหมายการคาได รองลงมาตามลําดับ ซึ่ง
ไดสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46) ไดกลาวถึงการตัดสินใจซื้อวาผูบริโภค
มักจะมีการตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยที่ผูบริโภคจะเลือกสินคาหรือบริการ
ตามข อมู ล และข อจํากัด ต างๆตามสถานการณ จึง ทําใหการตั ดสิ นใจซื้ อเป น กระบวนการที่ สําคัญ และอยู ภ ายในจิ ตใจของ
ผูบริโภค
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ผูผลิ ตถั่วกรอบแกว โรงเรี ยนวัดโคกป าแพง จังหวัดปราจีนบุ รี ควรผลิต สินคาใหมีค วามหลากหลายสามารถ
ตอบสนองตอความตองการซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมายและใชตราสินคาที่สามารถชวยใหผูบริโภครับรูและจดจําผลิตภัณฑ
ถั่วกรอบแกวของทางโรงเรียนไดมากขึ้น จากผลการวิจัยพบวากลุมผูบริโภคที่มีการตัดสินใจซื้อสวนใหญมี อายุนอยกวาหรือ
เทากับ 20 ป ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รายได
ตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และอาชีพรับราชการ พนักงานเอกชน พนักงานราชการ นักเรียน/นักศึกษาและ
เกษตรกรมีการตัดสินใจซื้อมากกวากลุมผูบริโภคกลุมอื่นๆ
9.2 จากผลการวิจัยพบวาองคประกอบของตราสินคาดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้นทางผูผลิตถั่วกรอบแกว โรงเรียนวัดโคก
ปาแพง ควรใหความสําคัญกับการออกแบบตราสินคาในดานสีสันของตราสินคาและการมีสัญลักษณทางการคาหรือโลโกที่ชวย
ใหผูบริโภคสามารถจดจําตราสินคาของทางโรงเรียนไดมากขึ้น โดยสามารถนํารูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา แบบที่ 1 ซึ่ง
เปนแบบที่กลุ มตัวอยางสวนใหญ เลือก คิดเป นรอยละ 58.1 จากงานวิจัยฉบับนี้ ไปใชเป นตราสินคาและฉลากสินคาของ
ผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพงได
9.3 เนื่ องจากการวิจัย ครั้ง นี้เปนการศึ กษาจากกลุมตัวอยางที่เป นผูบ ริโภคถั่วกรอบแกวในเขตอํ าเภอกบินทรบุ รี
จังหวัดปราจีนบุรีเทานั้น สําหรับในการวิ จัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาจากกลุมตั วอยางตามสถานที่ท องเที่ยว หรือแหลง ที่
ผูบริโภคมีรายไดสูง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูงมากขึ้น รวมทั้งควรศึกษากลยุทธ
ทางการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑถั่วกรอบแกว เพื่อเปนแนวทางดานการตลาดใหกับผูผลิต
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การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑน้ําดื่มตราซับมวง
ของโรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมี
สวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม มีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ครู และผูบริหารของโรงเรียนซับมวงวิทยา จํานวน 6 ราย เพื่อทราบรูปแบบการประชาสัมพันธ และนํารูปแบบการประชาสัมพันธ
ที่ไดมาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ มีกลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนที่เขารวมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดจากการคัดเลือกของนักเรียน ครู และผูบริหาร และการจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ มีรูปแบบการประชาสัมพันธมี 5 แบบ คือ รูปแบบขาวแจกผานสื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รูปแบบ
ขาวแจกผานเฟสบุค (Facebook) รูปแบบเหตุการณพิเศษผานการอุปถัมภชุมชน รูปแบบกิจกรรมผานการพบปะรานคา และ
รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตผานเฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) โดยมีขอมูลการประชาสัมพันธที่ผูรับสารจะไดรับ
จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เชน เครื่องมือการผลิต สถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของน้ําดื่ม สโลแกนน้ําดื่ม และ
ราคา เปนตน อีกทั้งยังสามารถชวยใหผูสนทนากลุมและผูจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ มีความคิดสรางสรรค มีสวนรวม และ
ความรูในเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเพิ่มขึน้
คําสําคัญ: การศึกษา รูปแบบการประชาสัมพันธ สนทนากลุม จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
Abstract
The purpose of the research were to study students teachers and managers select public relation
model for organize public relation activities and organize public relation activities for public relation caused
creative, participation and knowledge form public relation. It was qualitative research and 2 methods
were 1. The focus group for knew public relation model and the samples were 6 samples from 2 students,
2 teachers and 2 managements of Submungwittaya school. 2. The organize activities according to the
public relation model have the samples were students attended organize public relation activities.
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The results indicated the public relation model of focus group and organize public relation activities
have 5 models were brochures and business cards, Facebook, support the community, meet a store and
Youtube. The customer knew information were production tools, place production, contact information,
advantages slogan, price etc. Focus group and organize public relation activities can made students
teachers and managers increase creative, participation and knowledge about public relation.
Keywords: study, public relation model, focus group, organize public relation activities
1. บทนํา
ประชารัฐ เปนโครงการตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ภายใตการดูแลของพลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี หนึ่งในโครงการประชารัฐ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ในรูปโรงเรียนประชารัฐ ซึ่ง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรวมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบในการพัฒนา
และสง เสริ มความรูใ หกับ โรงเรี ยนประชารัฐในเขตจั งหวัดภาคตะวั นออก อาทิ จั งหวัดตราด จั นทบุรี ระยอง ฉะเชิ งเทรา
ปราจีนบุรี และสระแกว โดยมีโครงการตางๆ เชน การสอนภาษาอังกฤษ บัญชีค รัวเรือนเบื้องตน และทํามาคาขายเปนต น
ทั้งนี้โรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว เปนหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐที่อยูในการดูแล โรงเรียนซับมวงวิทยา มีผลิตภัณฑที่
มุงเนนการขาย คือ น้ําดื่มตรา ซับมวง เริ่มมีการเสนอขายตอผูบริโ ภคแลว แตยัง ไมเปนที่ รูจักมากนัก เนื่องจากยังไมมีการ
ประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคอยางเปนทางการ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑน้ําดื่มตรา ซับมวง ของ
โรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว เพื่อเปนการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธที่เหมาะสมผลิตภัณฑและ
โรงเรียน เปนการชวยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ และเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ทํา
ใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ
2.2 เพื่ อศึกษาการจัด กิจกรรมตามรูป แบบการประชาสัมพั นธ เพื่อใชในการประชาสัมพั นธผลิ ตภัณฑน้ําดื่ มตรา
ซับมวง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ
3. คําถามการวิจัย
3.1 รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ทําใหเกิ ด
ความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ หรือไมอยางไร
3.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และ
ความรูในการประชาสัมพันธ หรือไมอยางไร
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สิทธิ์ ธีรสรณ (2555) ไดกลาวถึง การประชาสัมพันธ และเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธ ไวดังนี้
การประชาสัมพันธ (Public relations หรือ PR) เปนเครื่องมือประเภทหนึ่งของการสื่อสารการตลาดที่องคกรใช
เพื่อสรางภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร การประชาสัมพันธทําใหผูบริโภคทราบวามีตราผลิตภัณฑในทองตลาด สรางเจต
คติ ที่ ดี ต อบริษัท และผลิต ภั ณฑ และกระตุ นใหผู บ ริ โ ภคซื้อสิ นค าของเรา โดยมี เ ครื่ องมือที่ ใ ช ใ นการประชาสัม พั นธ ดั ง นี้
- การแถลงขาว เปนการที่องคกรจัดใหตัวแทนจากสื่อมวลชนแหลงตางๆ มารับฟงการประกาศแจงหรือการ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชวธีนี้เพื่อบอกกลาวขอมูลแกสาธารณชนผานสื่อมวลชน
- การจัดอีเวนต (Event) เปนรูปแบบประชาสัมพันธโดยการจัดงาน อาจเปนงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เกี่ยวกับ
ชุมชนหรือการชวยเหลือชาวบานที่ประสบทุพภิกภัย และแสดงถึงการเปนผูประกอบการที่ดี เชน งานเปดตัวหนังสือ งานเปด
รานใหม การบริจาคเงินชวยสรางวัดในหมูบาน แจกน้ําดื่มตอนเกิดภัย การจัดชมโรงงาน การเปดบริษัท เปนตน
- ขาวแจก เปนบทความที่เราเขียนและสงไปยังสื่อมวลชนเพื่อใหไดรับการเผยแพร บทความประเภทนี้เนื้อความ
จะไมยาว เปนความจริง และรูปแบบการเขียนดึงดูดความสนใจ
- เว็บไซต เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่องคกรสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงค แสดงจุดยืน แสดงความสัมพันธกับสื่อมวลชน
เชน เฟสบุค (Face book) หรือแฟนเพจ (Fanpage) ไลน (Line) อินสตราแกรม (Instragram) และยูทูป (Youtube)
- การสัมภาษณ เปนกิจกรรมการประชาสัมพันธที่ผูบริหารหรือโฆษกขององคกรออกมาตอบคําถามสื่อมวลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงแหงเดียวเขามาสัมภาษณ
- จดหมายขาว กลุมเปาหมายคือบุคลากรภายใน แตอาจเผยแพรใหบุคคลภายนอกดวย ทําใหกลุมเปาหมาย
ทราบความเคลื่อนไหวขององคกรและสรางความผูกพันธระหวางบุคคลกับองคกรใหดีและยาวนามากยิ่งขึ้น
- วีดิทัศน (Video) และภาพยนตร (Film) เปนวิธีการสื่อสารที่แพงที่สุดอยางนึง แตสามารถมีอิทธิพลตอผูรับ
สารอยางสื่ออื่นเทียบไมได สื่อประเภทนี้จะดําเนินไปอยางรวดเร็วและผูรับสารไมสามารถถามคําถามได
- กิจกรรมระดมทุน องคกรไมแสวงหากําไรจะจัดกิจกรรมระดมทุน เพื่อใหสาธารณชนมีสวนรวมในการสราง
องคกร โดยการบริจาคเงิน จึงเปนหนาที่ของผูทําการประชาสัมพันธที่จะตองทําใหคนตองการบริจาค
- การจัดประชุม เปนการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
พระพีรพงศ พีรสกฺโก (2553) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคม แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบ เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของ "ยุวพุทธกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมภ " ผลการวิจัยพบวา ยุวพุทธกสมาคมมีการประชาสัมพันธ โดยการใชสื่อ
หลากหลายประเภท สวนรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคมไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ วิทยุโทรทัศน Internet
และสื่อบุคคล เปนตน โดยมีวิธีการทั้งสื่อเชิงรับ คือ ใหประชาชนผูสนใจคนหาแหลงขอมูลขาวสารจาก Internet และ ใชสื่อ
เชิงรุก ไดแก โครงการประกวดหนังสั้น นิทรรศการงานศิลปะเพื่อพระธรรมทางสื่อสมัยใหม
ภารณ หิรัญจานนท (2556) ศึกษาเรื่อง การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤตกรรมผูบริโภค และศึกษาการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่ อสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา การ
สงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานการโฆษณาใหความสําคัญทาง Internet เชน Web Site ดานการให
ขาวและประชาสัมพันธ ควรใหการสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ดานการตลาดทางตรง ควรใหความสําคัญทาง Facebook ,
Line และแคตตาลอกผลิตภัณฑ
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑน้ําดื่มตรา ซับมวง ของโรงเรียนซับมวงวิทยา
จัง หวั ด สระแก ว เพื่อมุ งศึ กษาการพัฒ นารู ปแบบการประชาสั มพั นธ ของน้ําดื่ มตรา ซับ ม วง ที่นักเรี ยน ครู และผู บ ริห าร
โรงเรี ย นซั บ ม ว งวิ ท ยา จั ง หวั ด สระแก ว สร างขึ้ น โดยผู วิ จัย เลื อ กใช วิธี การวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ ใช คํ าถามแบบเป ด (Open
question) โดยผูตอบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสม และวิธีการศึกษารายละเอียดตามขั้นตอน
การวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ
การสนทนากลุม เพื่อทราบรูปแบบการประชาสัมพันธ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลจะใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม คือ นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียน
ซับมวงวิทยา ที่มีสวนเกี่ยวของกับน้ําดื่มตรา ซับมวง จํานวน 6 ราย คือ นักเรียน จํานวน 2 ราย (เปนตัวแทนของนักเรียนใน
ชมรมการผลิตน้ําดื่มตรา ซับมวง จากจํานวน 30 คน) ครู จํานวน 2 ราย (ครูทั้งหมดที่รับผิดชอบดูแลการผลิตและการขายน้ํา
ดื่มตรา ซับมวง) และผูบริหาร จํานวน 2 ราย (ผูร ิเริ่มกอตั้งทั้งหมดของการผลิตน้ําดื่มตรา ซับมวง) มีการใชแบบสอบถามเชิง
คุณภาพในการสนทนากลุม โดยการสัมภาษณ เปนคําถามปลายเปด ภายใตหัวขอแบบการสนทนากลุมเกี่ ยวกับรูป แบบการ
ประชาสัม พันธ ของน้ําดื่ มตรา ซั บมวง ของโรงเรี ยนซั บมวงวิท ยา จังหวัดสระแกว ที่ เหมาะสมกับ องค กร ผลิต ภัณฑ และ
นักเรียนสามารถทําได กับกลุมตัวอยาง
หลัง การสนทนากลุม นําข อมูล ที่ได จากการสนทนากลุมมาพิจารณาเพื่ อให เกิด ความเข าใจภาพรวมและประเด็ น
สําคัญตางๆ แลวตีความขอมูลที่สําคัญมาปรับใช โดยการนําเอาขอความหรือประโยคที่มีความหมายใกลเคียงกันมาอยูในกลุม
เดียวกัน จากนั้นอธิบายสิ่งที่ไดใหสมบูรณ ระเอียด ครบถวน และมีความชัดเจน สุดทายนําขอมูลที่ไดใหผูใหขอมูลตรวจสอบวา
เปนจริงจากที่ไดบรรยาย
ความนาเชื่อถือ โดยมีทดสอบความเที่ยงตรง โดยใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
และภาษาที่ใช โดยแตละขอคําถามตองมีขอ IOC (Index of item objective congruence) ไมนอยกวา 0.5 โดยผูเชี่ยวชาญ
5 ทาน โดยการตรวจสอบความนาเชื่อถือในขอคําถาม คือ รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนสามารถทําไดมีอะไรบาง มี
ผลทดสอบความเที่ยงตรงในขอคําถาม (IOC) คือ 1 ซึ่งแปลผลสอดคลองกับคา IOC ที่จะตองไมนอยวา 0.5
5.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ
วิธีการรวบรวมขอมูล จะใชการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธในแตละรูปแบบ ที่นักเรียนสรางขึ้นในการรวบรวม
ขอมูล โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว ที่เขารวมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ โดยนํา
รูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดจากการสนทนากลุมของนักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยาคัดเลือกไวแลวนั้น มา
ทําการปรับปรุง และแกไขแลวจากอาจารยที่ปรึกษามาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธขอมูลใหผูรับสา
การวิเคราะหขอมูล ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหความหมายทางภาษา
โดยตรงของตัวบทและเนื้อหา และวิเคราะหความหมายทางความรูสึกหรือวิเคราะหนัยที่แอบแฝงอยู ซึ่งจะรวมการตีความและ
นัยทางบริบทของภาษาและผูใ ชภาษา
6. ผลการวิจัย
6.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ
เพื่อใหเ กิดความเขาใจในการสื่อสารความหมายของการนําเสนอผลการศึกษา ผู วิจัย จึงกํ าหนดสัญ ลักษณในการ
นําเสนอผลการศึกษาดังนี้
2442 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

S1
ยอมาจาก Student1
แทน ผูสนทนากลุมที่เปนนักเรียนคนที่ 1
S2
ยอมาจาก Student2
แทน ผูสนทนากลุมที่เปนนักเรียนคนที่ 2
T1
ยอมาจาก Teacher1
แทน ผูสนทนากลุมที่เปนคุณครูคนที่ 1
T2
ยอมาจาก Teacher2
แทน ผูสนทนากลุมที่เปนคุณครูคนที่ 2
M1
ยอมาจาก Manager1
แทน ผูสนทนากลุมที่เปนผูบริหารคนที่ 1
M2
ยอมาจาก Manager2
แทน ผูสนทนากลุมที่เปนผูบริหารคนที่ 2
ผลการสนทนากลุมผูปฏิบัติการจํานวน 6 คน ที่มีตอรูปแบบการประชาสัมพันธของน้ําดื่มตรา ซับมวง ที่เหมาะสม
กับองคกร ผลิตภัณฑและนักเรียนสามารถทําได ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ไดคัดเลือก
รูปแบบการประชาสัมพันธ
S1


รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร)
รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook)
รูปแบบเหตุการณพเิ ศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน
รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา
รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตผานเฟสบุค (Facebook) และยู
ทูป (Youtube)

S2



ผูสนทนากลุม
T1
T2
M1


M2











รวม
4
1
3
2
1

จากตารางที่ 1 รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ไดคัดเลือก พบวา ผู
ปฏิบัติการทั้งหมด 6 คน ไดมีการคัดเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธประเภทรูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และ
นามบัตร) มีผูคัดเลื อกสูงสุดเปนอันดับ 1 รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภ ชุมชน มีผูคั ดเลือกสูงสุด เปนอันดับ 1
รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน มีผูคัดเลือกสูงรองลงมาเปนอันดับ 2 รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา
มีผูคัดเลือกสูงรองลงมาเปนอันดับ 3 และรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน
เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) มีผูคัดเลือกนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ไดคัดเลือก

รูปแบบการประชาสัมพันธ
รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และ
นามบัตร)
รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook)
รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน
รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา
รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตผานเฟสบุค
(Facebook) และยูทูป (Youtube)

ไมยุง
ยากในการ
จัดทํา


ความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธ
สามารถเขาถึง
ทัน
เปนที่นิยม
ผูบริโภคใน
สมัย
พื้นที่


สรางความบัน
เทิง
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จากตารางที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ได
คัดเลือก พบวา รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ และนามบัตร) ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัดเลือกคือ ไมยุงยากใน
การจัดทํา และสามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ได รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัด
เลื อกคื อ ไม ยุ ง ยากในการจัด ทํ า รู ป แบบเหตุการณพิ เ ศษ ผ าน การอุ ป ถั มภ ชุ ม ชน ผู คัด ลื อกให เ หตุ ผ ลในการคั ด เลือกคื อ
สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ได รู ปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานค า ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัดเลือกคือ สามารถ
เขาถึงผูบ ริโภคในพื้นที่ได รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) ผูคัดลือกใหเหตุผล
ในการคัดเลือกคือ สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ ทันสมัย เปนที่นิยม และสรางความบันเทิงได
6.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ
จากการนํ า รู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ ที่ นั ก เรี ย น ครู และผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น มาจั ด กิ จ กรรมรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห ผลปรากฏวา มีการนําผลิตภัณฑน้ําดื่มตรา ซั บมวง ของโรงเรียนซับมวงวิทยา
จังหวัดสระแกว จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และขอมูลที่ผูรับสารสามารถ
รับรูไดจากการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑน้ําดื่มตราซับมวงที่นักเรียนนํามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
ลําดับ ขนาดผลิตภัณฑ
รูปผลิตภัณฑ
ขอมูลผลิตภัณฑ
- ขวดบรรจุภัณฑแข็งและใส
ขนาด 600
- ตราผลิตภัณฑ
1
มิลลิลิตร
- สถานที่ผลิต
(600 ml.)
- เครื่องหมาย อย.
- กรรมวิธีผลิต Reverse Osmosis (R.O)
- ฆาเชื้อจุลินทรียดวย U.V.
- ขวดบรรจุภัณฑแข็งและใส
ขนาด 1,500
- ตราผลิตภัณฑ
2
มิลลิลิตร
- สถานที่ผลิต
(1,500 ml.)
- เครื่องหมาย อย.
- กรรมวิธีผลิต Reverse Osmosis (R.O)
- ฆาเชื้อจุลินทรียดวย U.V.
ที่มา: ภาพถายจากผูวิจัย
จากตารางที่ 3 ผลิ ตภัณฑน้ําดื่มตราซั บม วงที่ นักเรียนนํามาจั ดกิจกรรมประชาสัม พันธ พบวาขอมู ลที่ไ ดจากบน
ผลิตภัณฑจะทําใหทราบวา ขนาด 600 มิลลิลิตร (600 ml.) ขนาด 1,500 มิลลิลิตร (1,500 ml.) มีขอมูล ดังนี้ ขวดบรรจุ
ภัณฑแข็งและใสมีตราผลิตภัณฑ สถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. กรรมวิธีผลิตดวย Reverse Osmosis (R.O) ฆาเชื้อจุลินทรีย
ดวยแสง U.V.
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ตารางที่ 4 ขอมูลทีผ่ ูรับสารจะไดรับจากรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ขอมูลที่ไดจากจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ

รูปแบบขาวแจก
ผาน สื่อสิ่งพิมพ
(แผนพับและ
นามบัตร)
รูปแบบขาวแจก
ผาน เฟสบุค
(Facebook)
รูปแบบเหตุการณ
พิเศษ ผาน การ
อุปถัมภชุมชน
รูปแบบกิจกรรม
ผาน การพบปะ
รานคา
รูปแบบวีดีทัศน
และภาพยนต
ผาน เฟสบุค
(Facebook) และ
ยูทูป (Youtube)

การประเครื่อง สถาน ขอมูล ขอดี สโล- รา
ชาสัมพันธ
มือการ ที่ผลิต ในการ ของ แกน คา
ผลิต
ติดตอ น้าํ น้ําดื่ม ขาย
ตลอด ไม
ดื่ม
เวลา ตลอด
เวลา

ความ
บัน
เทิง

การสัมผัส
น้ําดื่ม
การ สัมผัส
มอง และ
เห็น ชิมรส

























































จากตารางที่ 4 ขอมูลทีผ่ ูรับสารจะไดรับจากรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ พบ
วา รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มี ขอมูลเครื่องมือ
การผลิต สถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของน้ําดื่ม สโลแกนน้ําดื่ม แตการสัมผัสน้ําดื่มไดแคการมองเห็น รูปแบบขาว
แจก ผาน เฟสบุค (Facebook) สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของ
น้ําดื่ม สโลแกนน้ําดื่ม แตการสัมผัส น้ําดื่ม ไดแค การมองเห็ น โดยเฟสบุคของโรงเรียนซับมวงวิทยา และเฟสบุคสวนบุคคล
รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน ไมสามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของ
น้ําดื่ม และการสัมผัสน้ําดื่มสามารถสัมผัสและชิมรสได โดยงานฌาปณกิจและงานสวดอภิธรรม รูปแบบกิจกรรม ผาน การ
พบปะรานคา สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของน้ําดื่ม ราคาขาย และการสัมผัสน้ําดื่ม
สามารถสัมผัสและชิมรสได และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผานเฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) สามารถทําการ
ประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต สโลแกนน้ําดื่ม มีความบันเทิง แตการสัมผัสน้ําดื่มไดแคการมองเห็น
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ
ผลการสนทนากลุมจากนักเรียน ครู และผูบริหารทั้งหมด 6 คน ที่มีตอรูปแบบการประชาสัมพันธของน้ําดื่มตรา ซับ
มวง ทีเ่ หมาะสมกับองคกร ผลิตภัณฑและนักเรียนสามารถทําได สามารถสรุปได ดังนี้ รูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดมี 5 แบบ
คือ รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) เพราะไมยุงยากในการจัดทํา และสามารถเขาถึงผูบริโภคใน
พื้นที่รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) เพราะไมยุงยากในการจัดทํา และสามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ รูปแบบ
เหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน เพราะสามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา เพราะ
สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) เพราะทันสมัย
เปนที่นิยม และสรางความบันเทิงได
7.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ
โดยตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห มีการจัดทํากิจกรรมการประชาสัมพันธ โดยนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ดังนี้ รูปแบบ
ข าวแจก ผ าน สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ (แผ น พั บ และนามบั ต ร) และรู ป แบบข าวแจก ผ า น เฟสบุ ค (Facebook) สามารถทํ า การ
ประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลเครื่องมือการผลิต สถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของน้ําดื่ม สโลแกนน้ําดื่ม แตการ
สัมผัสน้ําดื่มไดแคการมองเห็น รูปแบบขาวแจก โดยรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ผานเฟสโรงเรียนซับมวงวิทยา
มีผูกดถูกใจมากกวาการประชาสัมพันธผานเฟสบุคสวนบุคคล รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน ไมสามารถทํา
การประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของน้ําดื่ม และการสัมผัสน้ําดื่มสามารถสัมผัสและชิมรสได ซึ่งจัด
ทํางานฌาปณกิจและงานสวดอภิธรรมจํานวน 2 งาน รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา สามารถทําการประชาสัมพันธ
ไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของน้ําดื่ม ราคาขาย และการสัมผัสน้ําดื่มสามารถสัมผัสและชิมรสได โดยรานคาให
ความสนใจและใหการตอบรับปานกลาง และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube)
สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต สโลแกนน้ําดื่ม มีความบันเทิง แตการสัมผัสน้ําดื่มไดแคการ
มองเห็น โดยมีผูเขาชมในยูทูปจํานวนกวา 200 ครั้ง และมีผูถูกใจในเฟสบุค 58 ครั้ง
ซึ่งขอมูลที่ผู รับสารจะไดรับสวนใหญแลวมาจากขอมูลบนฉลากของผลิตภัณฑน้ําดื่มตรา ซั บมวง แตผู ที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธจากรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ที่มีการประยุกตใชรูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ
และนามบัตร) รวมดวย
8. อภิปรายผล
8.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ
จากผลการสนทนากลุม รู ปแบบการประชาสัมพันธ ที่นักเรียน ครู และผูบริ หารทั้งหมด 6 คน ไดคัดเลือกไว มี 5
แบบ ดังนี้ รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) รูปแบบ
เหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน
เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube)
สอดคลองกับวัตถุประสงค คือ รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ สามารทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธไดเพิ่มขึ้นได ในการชวย
คัดเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธที่จะนํามาใชจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระพีรพงศ พีรสกฺ
โก (2553) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคม แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผลของการ
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วิจัยในครั้งนี้พบวาวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคมไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน Internet และสื่อบุคคล เปนตน
โดยมีวิธีการใชสื่อเชิงรุก ไดแก โครงการประกวดหนังสั้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภารณ หิรัญจานนท (2556) ศึกษา
เรื่อง การสง เสริม การตลาดของผลิตภั ณฑ เครื่องดื่ม เพื่ อสุ ขภาพ ผลการศึกษาพบวา การส งเสริม การตลาดของผลิ ต ภัณฑ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานการโฆษณาใหความสําคัญทาง Internet เชน Web Site และดานการใหขาวและประชาสัมพันธ
ควรใหการสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ดานการตลาดทางตรง ควรใหความสําคัญทาง เฟสบุค ไลน และแคตตาลอกผลิตภัณฑ
8.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ
จากผลการจัดกิ จกรรมรูปแบบการประชาสัมพั นธ รูป แบบการประชาสัม พันธที่นักเรียนนําไปจั ดมี 5 แบบ ดัง นี้
รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) รูปแบบเหตุการณพิเศษ
ผาน การอุปถัมภชุมชน รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตร ผาน เฟสบุค(Facebook)
และยูทู ป (Youtube) โดยรูป แบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถั มภชุมชน จะไมสามารถประชาสัมพันธไดอยางต อเนื่อง
เพราะตองขึ้นอยูกับผูอื่น เนื่องจากงานพิธีตางๆ ไมไดเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือบอยครั้ง จึงไมสามารถทําการประชาสัมพันธได
ตามความตองการ
สอดคล องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค คื อ การจั ด กิ จกรรมตามรู ป แบบการประชาสั ม พั นธ เพื่ อใช ใ นการประชาสั ม พั น ธ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มตราซับมวง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมี สวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น ผานการ
ออกแบบกิจกรรมแตละรูปแบบ และการนํากิจกรรมไปประชาสัมพันธใหแกผูรับสาร ใหเกิดขึ้นแกนักเรียนได ซึ่งเปนผูจัดทํา
กิจกรรมการประชาสัมพันธ และสอดคลองกับการสนทนากลุม มีการนํารูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดไ ปใชจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ แตรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ไมสอดคลองกับการสนทนากลุม เพราะไดมีการใชรูปแบบขาว
แจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รวมดวย แตในการสนทนากลุมไมไดระบุบใหประยุกตใชรวมกัน ถึงแมวาจะทํา
ให ผู รั บ สารได รับ ข อมู ล เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล องกั บงานวิ จัย ของ พระพี ร พงศ พี ร สกฺ โ ก (2553) ได ศึ กษารู ป แบบและวิ ธีการ
ประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคม แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผลของการวิจัยในครั้งนี้พบวาไดมีการจั ดทําการ
ประชาสัมพันธผาน แผนพับ ใบปลิว วารสาร Facebook จัดตั้งกองทุนเผยแผธรรม และจัดทําหนังสั้นขึ้น เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหกับผูบริโภค
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใช
9.1.1 ควรกําหนดขอบเขตวาแตละรูปแบบจะใชนักเรี ยนจํานวนเทาไรในการจัดกิจกรรมการประชาสั มพันธ
เพื่อใหไมเกิดความยุงยากในการดูแล และเพื่อไมใชนักเรียนมากเกินความจําเปนในการจัดกิจกรรม
9.1.2 ควรเพิ่มราคาลงไปในรูปแบบขาวแจก ผาน สื่ อสิ่งพิม พ (แผ นพับและนามบัตร) รูปแบบขาวแจก ผาน
เฟสบุค (Facebook) รู ปแบบเหตุ การณพิ เศษ ผ าน การอุป ถัมภ ชุม ชน และรูป แบบวีดี ทัศ นและภาพยนตร ผ าน เฟสบุ ค
(Facebook) ดวย เพื่อทําใหเกิดความนาสนใจ และอาจเปนการดึงดูดใหผูรับสารเกิดความตองการซื้อได
9.1.3 รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ถึงแมวาจะใหขอมูลแบบออนไลน แตควรโพสอยางสม่ําเสมอ
วันละขอความหรือมากกวานั้น เพื่อใหผูรับสาร รับรูวาทางโรงเรียนยังทําการผลิตและขายผลิตภัณฑอยู
9.1.4 ควรประยุกตใชรูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับและนามบัตร) กับรูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน
การอุปถัมภชุมชน และรูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา เพื่อเพิ่มการรับรูผูรับสารและสามารถกลับมาอานขอมูลใหมได
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9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรเพิ่มจํานวนผูสนทนากลุมใหมากขึ้น โดยอาจเพิ่มจํานวนนักเรียนหรือผูโภคในชุมชน เพื่อใหไดรูปแบบ
การประชาสัมพันธที่หลากหลายมากขึ้น
9.2.2 ควรเพิ่มการศึกษาการรับรูของผูบริโภค ในตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว หลังจากจัด
กิจกรรมการประชาสัมพันธ เพื่อจะไดสามารถปรับปรุงการประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้นตอไป
9.2.3 ควรเพิ่มรูปแบบประชาสัมพันธที่ใชสื่อวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือเสียงตามสายลงไปดวย เพื่อใหมีความ
หลากหลายและเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
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ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
The Relationships between Service Marketing Mix Factors and The
Consumer’s Behavior of Middle Class Bakery Product in Bangkok Province
นฤทธิ์ศรา มากมูล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจคาปลีก สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
narissara.m_ae@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรม
ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา
ครั้งนี้คือ ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห ไดแก คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา โดยรวมผูบริโภคใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุดคือ ดานกระบวนการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดาน
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และระดับ 0.01
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค เบเกอรี่
Abstract
A study on the relationships between service marketing mix factors and the consumer’s behavior
of middle class bakery product in Bangkok province. This study used questionnaire to collect data. The
sample consisted of 400 consumers of middle class bakery product in Bangkok province and they were
selected with Purposive Sample method. In addition, statistics applied in this research were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.
Result of the study found that service marketing mix was the overall highest important factor
that affected to the customer’s consideration. The highest important factor was service process. The
hypothesis results found that the service marketing mix factors, product, price, place, promotion, people,
process and physical evidence related to consumer’s behavior of middle class bakery product in
Bangkok at 0.05 and 0.01 significant statistical level.
Keywords: Marketing mix, Consumer’s behavior, Bakery
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1. บทนํา
ในยุค ปจจุบั น ตลาดเบเกอรี่นับว าเป นตลาดที่ นาสนใจมากขึ้น โดยตลาดรวมผลิ ตภั ณฑ เบเกอรี่มี มูล คาประมาณ
15,000-17,000 ลานบาท จากพฤติกรรมผูบริโภคในเมืองที่รีบเรง และตองการความสะดวกสบายและตลาดยังมีโอกาสเติบโต
ไดอีกมาก (อภิชาติ ธรรมมโนมัย,2558) มูลคารวมของตลาดเบเกอรี่ตามชุมชนเมืองมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9 ตอ
ป และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง เบเกอรี่ระดับกลางเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีคุณภาพดี ราคาไมแพงมาก รสชาติของ
ผลิตภัณฑอรอย มีรูปลักษณของสินคา มีหีบหอที่สวยงาม การออกแบบบรรจุภัณฑตองสวยงาม ดึงดูดใจใหคนซื้อได กลุมลูกคา
เปนกลุมที่มีฐานะปานกลางพอซื้อได (ศูนยวิจัยกสิกร,2555) กลุมลูกคาที่มีฐานะปานกลาง หมายถึง กลุมลูกคาระดับกลางที่มี
รายไดปานกลางถึงคอนขางสูง(B-C)(ศูนยวิจัยกสิกร,2556) ซึ่งมีรายไดตั้งแต 18,001-85,000 บาทตอเดือน (ภัทรา แตงเที่ยง
,2555) และในปจจุบันแนวโนมการพัฒนาสินคาจะเปนการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑใหทันสมัย พกพางาย เพื่อใหตอบโจทยการ
บริโภคนอกบาน (On-the-go) มากยิ่งขึ้นจากวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดผลิตภัณฑ เบเกอรี่ตางๆ เปน
จํานวนมาก มีรูปลักษณของขนมเบเกอรี่ที่แปลกใหมมากขึ้น จึงทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจเมื่อไดพบเห็น และทําใหธุรกิจนี้มี
ผูสนใจเปดดําเนินกิจการเปนจํานวนมาก แตมีหลายรานที่ไมประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากปจจัยในหลายๆ
ดานที่ผู ประกอบการยังไมเ ขาใจอยางถ องแท ในธุรกิ จ เช น ปจจั ยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภั ณฑ ด านราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพซึ่งอาจไม
ตรงกับ กลุ มลู กคาเป าหมาย ดั งนั้ นควรจะมีการศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โ ภคเบเกอรี่ ในร านเบเกอรี่ ของผู บริ โ ภคในจัง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยลั กษณะลูกคากลุม เปาหมาย ปจจัย ที่มีผลต อการซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ท ี่ เลือกซื้ อ
ความถี่ในการซื้อ โอกาสในการใชบริการรานเบเกอรี่ เพื่อสะทอนใหเห็นภาพของธุรกิจเบเกอรี่ระดับกลางที่มีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องและเปนธุรกิจที่นาสนใจในการลงทุนเพราะตลาดยังสามารถเติบโตไปไดอีก ซึ่งยังไมมีการศึกษาคนควาอยางจริงจังใน
แตละดาน ผูศึกษาจึงไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว ในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนทางการตลาดใน
การประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ของผูศึกษาและสําหรับผูประกอบการที่สนใจจะลงทุน เพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค
อยางแทจริง เพื่อใชเ ปนแนวทางในการพัฒนาดานผลิ ตภัณฑเบเกอรี่ ในด านผลิตภั ณฑ ราคา ชองทางการจัด จําหนาย การ
สงเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการใหบริการและลักษณะทางกายภาพ รวมถึงปจจัยอื่นๆที่สามารถทําไดเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางความแตกตางและความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจรานเบเกอรี่ เพื่อใหเกิดยอดขาย
และกําไร อันนําไปสูความมั่นคงของธุรกิจตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานในการวิจัย
ปจจัย ส วนประสมทางการตลาดบริ การ มีค วามสัม พั นธ กับพฤติกรรมการบริ โ ภคเบเกอรี่ ระดั บกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
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4. แนวคิดการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ป จ จั ย ส ว น ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่
1.ดานผลิตภัณฑ
2.ดานราคา
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย
4.ดานการสงเสริมการขาย
5.ดานบุคลากร
6.ดานกระบวนการใหบริการ
7.ดานลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการบริโภค
เบเกอรี ร ะดั บ กลางในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
Philip Kotler (1997) ได กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนตั วแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือ หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได ซึ่งบริษัทนําเครื่องมือเหลานี้มาผสมผสานกันเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึง พอใจใหแก
กลุมลูกคาในตลาดเปาหมาย
4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดสรุปความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง
ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความ
ตองการของเขา หรือเปนขั้นตอนเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ การซื้อ การใชสินคาและบริการของผูบริโภคเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับ
การซื้อและการใชสินคา
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีการดังนี้
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งมี
รายไดตั้ งแต 18,001 บาทขึ้ นไป จากการคํ านวณขนาดตั วอยางโดยการใช สูต การคํ านวณหาขนาดของกลุ มตั วอยางของ
Krejcie และ Morgan (1970) อางถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 5 ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโ ภคเบเกอรี่ สวนที่ 3 ขอมูลดานป จจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และสวนที่ 4
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ กับกลุม
ตัวอยางผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตหวยขวาง เขตบางกะป
เขตบางรัก และเขตปทุมวัน ตามหางสรรพสินคา ศูนยการคาตางๆ และขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลผล
การศึ กษาในอดี ต และกรอบทฤษฎีต างๆ ที่นํามาใช อางอิงในการศึ กษาวิจัย โดยศึกษาขอมู ลทางอินเทอรเ น็ต หนังสื อทาง
วิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของ
ตัวแปร ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ไดแก สถิตคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)
6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.8 อายุระหวาง 33-41 ปคิดเปน
รอยละ 43.8 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 69.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ68.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
คิดเปนรอยละ 88.8 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 18,001-23,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.3
ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อเบเกอรี่ในรานเบเกอรี่ที่
มีเครื่องดื่มขายควบคูกัน (Cafe) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.8 นิยมรับประทานขนมปง(Bread) มากที่สุด คิดเปนรอยละ
61.8 เหตุผลในการเลือกใชบริการรานแกอรี่ เพราะเปนรานเบเกอรี่ที่มีรสชาติอรอย คิดเปนรอยละ 40.0 เลือกซื้อมาเพื่อ
รับประทานเองที่บาน คิดเปนรอยละ 85.8 โดยขนมที่ชื่นชอบจะเปนขนมสไตลไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.0 ใชบริการ
รานเบเกอรี่ในชวงเวลา 09:00-12:00 น. บอยที่สุด คิดเปนรอยละ 32.8 ซื้อเบเกอรี่ตอครั้งมีราคานอยกวา 200 บาท คิดเปน
รอยละ 68.0 มีความถี่ในการเลือกซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 72.5 รูจักรานเบเกอรี่ระดับกลางผานทางสื่อ
ปายโฆษณา/ปายราน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.5 และรูจักแบรนดรานเบเกอรี่ระดับกลางแบรนด S&P มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 71.0
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา โดยรวมผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญ
สูงสุดคือ ดานกระบวนการใหบริการ ( x = 4.43) รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 4.35) และอันดับ ๓ คือ ดาน
บุคคลากร ( x = 4.30)
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานช องทางการจัด จําหน าย ด านการส งเสริ มการตลาด ด านบุค ลากร และดานลั กษณะทางกายภาพ มีค วามสั มพั นธ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการวิ จัย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารของผู บ ริ โ ภคเบเกอรี่ ร ะดั บ กลาง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการบริโภค
เบเกอรี่ระดั บกลางอยูในระดับมากที่สุ ด ทั้ง นี้เนื่องมาจากเบเกอรี่ระดับกลางเปนผลิตภั ณฑที่มีคุ ณภาพดี ราคาไมแ พงมาก
รสชาติของผลิตภัณฑอรอย มีรู ปลักษณของสินคา มีหีบหอที่สวยงาม ซึ่งทําใหรานเบเกอรี่ร ะดับกลางมีการแขงขันกันในสิ่ ง
เหล านี้ม ากขึ้นเพื่ อตอบสนองความตองการของผู บ ริ โภคในปจจุ บั น แต ผูบ ริ โ ภคมี ค วามต องการที่ ม ากขึ้ น ผู บ ริ โ ภคจึ ง ให
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ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ อันดับที่ 1 คือ ดานกระบวนการใหบริการ ในดานความมีมาตรฐานใน
การใหบริการ รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องความสะอาดและความสวยงามภายในรานที่จะดึงดูดผูบริโภคให
มาใชบริการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการตกแตงรานในรูปแบบตางๆที่มีเอกลักษณสอดคลองกันเบเกอรี่ที่จําหนายในรานมาก
ขึ้น และผูบริโภคยังใหความสําคัญในระดับมากที่สุดและมากในดานอื่นๆตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริ ชุณหขจร
(2557) ไดศึ กษาเรื่ อง ปจจัยส วนประสมทางการตลาดที่มีค วามสัม พันธตอพฤติกรรมการบริ โภคเบเกอรี่ร ะดับ บน ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว า ปจจั ย สวนประสมทางการตลาดมี ความสําคั ญ ตอพฤติกรรมการบริ โ ภคเบเกอรี่ มี
ความสําคัญระดับมากในทุกๆดาน โดยดานที่มีความสําคัญระดับที่ 1 คือ ดานกระบวนการใหบริการ รองลงมาคือดานลักษณะ
ทางกายภาพ และสอดคล องกั บ งานวิ จัย ศิ ริ พ ร เลิ ศ ฤทธิ์ ส มบูร ณ (2556) ได ศึ กษาเรื่อง ป จจั ย ทางการตลาดที่ สง ผลต อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคตามหางสรรพสินคาในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภค มีความสําคัญระดับมากใน
ทุกๆดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศริญญา เกษวัฒนากุล (2559) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัด สินใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ ริ โภคในเขตอํ าเภอหั วหิน จัง หวัด ประจวบคี รีขั นธ ผลการศึ กษาพบว า ป จจัย ส วนประสมทาง
การตลาดมีความสําคัญตอการตั ดสินใจซื้ อเบเกอรี่ของผูบริโภคมีความสําคัญระดั บมากที่สุดในทุกๆดาน และสอดคลองกั บ
งานวิจัยของ ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ,ธํารงค เมฆโหรา และ ปญญา หมั่นเก็บ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษาราน Yamazaki ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
7.2 ผลการวิ จัย เกี่ย วกั บพฤติ กรรมผู บริ โภคเบเกอรี่ ระดับ กลาง พบวา ผูบ ริโ ภคสวนใหญเ ลือกซื้ อเบเกอรี่ ในราน
เบเกอรี่ที่มีเครื่องดื่มขายควบคูกัน (Cafe) โดยนิ ยมรับประทานขนมปง(Bread) มากที่สุด โดยเหตุผ ลในการเลือกใชบริการ
รานเบเกอรี่ระดับกลาง เพราะเปนรานเบเกอรี่ที่มีรสชาติอรอย และซื้อมาเพื่อรับประทานเองที่บาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ภูริ ชุณหขจร (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่
ระดับบน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภคนิยมซื้อและรับประทานเบเกอรี่ประเภทขนมปง
(Bread) มากที่สุด สวนเหตุผลที่เลือกใชบริการเบเกอรี่ระดับบนเพราะเปนรานที่มีรสชาติอรอย และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศริญญา เกษวัฒนากุล (2559) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคใน
เขตอําเภอหั วหิน จัง หวั ดประจวบคี รี ขั นธ ผลการศึ กษาพบวา ผูบ ริ โภคนิ ยมซื้ อและรับ ประทานเบเกอรี่ป ระเภทขนมป ง
(Bread) มากทีส่ ุด และซื้อมาเพื่อรับประทานเองที่บาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร เลิศฤทธิ์สมบูรณ (2556) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคตามหางสรรพสินคาในอําเภอเมือง
จัง หวั ด สมุ ทรปราการ ผลการศึ กษาพบว าผูบ ริ โ ภคนิ ย มซื้ อมาเพื่ อรั บ ประทานเองที่ บ าน แสดงให เห็ นว า พฤติ กรรมการ
บริโภคเบเกอรี่สวนใหญนิยมซื้ อและรับประทานเบเกอรี่ ประเภทขนมปง (Bread) มากที่สุด และผูบริโภคยังนิยมซื้อมาเพื่ อ
รั บ ประทานเองที่ บ าน ทั้ ง นี้ อาจมาจากเบเกอรี่ ป ระเภทขนมป ง (Bread) เป นเบเกอรี่ ที่ มี เ นื่ อสั ม ผั ส นุ ม นวลง ายต อการ
รับประทาน มี รสชาติดี อรอย และขนมปง มีให เลือกหลากหลายชนิดทั้ งขนมปงหวานตางๆที่มี ผลไม ผสมและไสต างๆ และ
ขนมปงคาวที่มีเนื้อสัตวสอดไสเพิ่มคุณคาทางอาหารอีกดวย จึงทําใหผูบริโภคนิยมซื้อและรับประทานเบเกอรี่ประเภทขนมปง
(Bread) มากที่สุด และในสภาวะสังคมที่เรง รีบ รูปแบบในการบริโภคอาหารตองแข งขันกับเวลาและความเรงรีบในการทํ า
กิจกรรมตางๆ ผูบริโภคไมสามารถทําอาหารทานเองได จึงทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่เพื่อมารับประทานเองที่
บานมากที่สุด
7.3 ผลการวิ จัย ความสั ม พั นธ ร ะหว างป จจั ย ส วนประสมทางการตลาดบริ การและพฤติ กรรมผู บ ริ โ ภคเบเกอรี่
ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ด านราคา
ดานชองทางการจัดจํ าหน าย ดานการสงเสริม การตลาด ด านบุ คลากร และดานลักษณะทางกายภาพ มีค วามสัมพั นธกับ
พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01
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เนื่องจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปนปจจัยที่สะทอนถึงตัวผลิตภั ณฑไดทุกๆดาน
และสื่ อถึ ง คุณภาพในการให บ ริ การได อย างชั ด เจน ดัง นั้ นผู ป ระกอบการจึ งต องให ค วามสํ าคั ญ กั บป จจั ย ส วนประสมทาง
การตลาดบริการในทุกดาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและแตกตางมากขึ้นเพื่อใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาในเรื่องกระบวนการใหบริการ บุคลากรที่ใหบริการลูกคา รวมถึงลักษณะ
ของราน การตกแตงภายใน สี สัน สื่อที่ใช บรรยากาศในรานหรือแมกระทั่ง ชุดยูนิฟ อรมของพนักงาน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะทําใหผูบรฺโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไดงายขึ้น เนื่องจาก
เปนปจจัยหลักผูบริโภคใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวิศน ใจตาบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานคุณภาพของการบริการและ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางงสถิติที่ 0.01 และสอดคลองกับวิจัยของ ภูริ ชุณหขจร (2557)
ได ศึ ก ษาเรื่ อง ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั นธ ต อพฤติ ก รรมการบริ โ ภค เบเกอรี่ ร ะดั บ บน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานไดแก ปจจัยดานผลิตภภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับบนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา จิตรโรจนรักษและพิทักษ ศิริวงศ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
มีผ ลต อการเลื อกซื้ อสิ นค าร านศรี ฟ าเบเกอรี่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ป จจั ยส วนประสมทาง
การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการขาย ดานบุคลากร ดา นลักษณะ
ทางกายภาพและดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อสินคารานศรีฟาเบเกอรี่ จังหวัดกาญจนบุรี อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ กานต พรหมราษฎร (2556) ไดศึกษาเรื่อง กลยุท ธ
การตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่สงผลตอกลยุทธการตลาดบริการสําหรับธุรกิจ
เบเกอรี่ ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7 P’s กลยุทธการตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ สามารถพิจารณาไดใน
รูปกลยุทธยอยได 7 กลยุทธดังนี้ 1) กลยุทธการสรางสรรคบรรยากาศ 2) กลยุทธบุคลากรทํางานเชิงรุก 3) กลยุทธการจัด
สภาพแวดลอมดึงดูดใหเขาราน 4) กลยุทธการจัดระบบการแสดงผลิตภัณฑ 5) กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 6)
กลยุทธคุณภาพผลิตภัณฑ 7) กลยุทธราคาเหมาะสมกับตลาด ซึ่งเรียกวา “ Q – MARK ”
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ
ดานส วนประสมทางการตลาดบริ การ ผู ป ระกอบการต องพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ ใ หม ๆ ที่ มีร สชาติดี อรอย รูป ลั กษณ
สวยงาม โดยตองมีการสํารวจแนวโนมของตลาดเบเกอรี่ ณ ชวงเวลานั้นๆ วามีแนวโนมการบริโภคไปในทิศทางใดและมีการ
ทดลองชิมผลิตภั ณฑโดยผูบริโภค กอนการออกผลิตภัณฑ เพื่ อนําผลที่ไดจากผูบริโภคมาพั ฒนาผลิตภัณฑใ หตรงตามความ
ตองการของผูบริ โภคใหมากที่สุด การตั้งราคาผลิต ภัณฑควรตั้งราคาใหเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชเป น
สวนประกอบในการผลิตเบเกอรี่ โดยมีการแสดงปายราคาอยางชัดเจน รานควรมีทําเลที่ตั้งของรานสะดวกในการเดินทาง มี
เสนทางที่สามารถเขาออกไดหลายเสนทาง มีที่จอดรถ เพื่อสะดวกในการใชบริการของผูบริโภค เชน เปดในหางสรรพสินคา
ศูนยการคาตางๆ ควรมีการจัดสินคาตัวอยางใหผูบริโภคทดลองชิมกอนการตัดสินใจซื้อ และมีการจัดทําสวนลดหรือของแถม
หรือมีการสะสมคะแนนเพื่อรับสวนลด/หรือแลกซื้ออยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความถี่ในการเขาใชบริก ารมากขึ้น ดานบุคลากร
ควรมีการอบรมทักษะการขาย ความรูความเขาใจในผลิตภัณฑตางๆ สามารถแนะนําสินคาและโปรโมชั่นใหกับลูกคาได รวมถึง
ขั้นตอนการบริการลูกคาที่มีมาตรฐานเดียวกัน พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีความกระตือรือรน พูดจาสุภาพออน
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นอม ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว มีมาตรฐานในการใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอในทุกสาขา ทุกเวลา และมีกระบวนการ
การทํางานหลังรานที่งายมีเครื่องมืออุปกรณที่สะดวกในการทํางานดวย ดานลักษณะทางกายภาพควรใหความสําคัญกับความ
สะอาด ความสวยงาม และบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกราน รวมถึงมีคอนเซ็ปตรานที่ชัดเจนและตกแตงรานใหดูดี ดึงดูด
ผูบริโภคใหมาใชบริการขึ้น นอกจากนี้ผูประกอบการควรใหสําคัญในการจัดเรียงสินคาใหสวยงามนาซื้อ
ดานพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ผูประกอบการควรเลือกเปดรานเบเกอรี่ที่มีเครื่องดื่มขายควบคู กัน
(Cafe) เพื่อตรงกับความตองการผูบริโภค ซึ่งสามารถสรางยอดขายจากเครื่องดื่มเพิ่มไดดวย และเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค
ในการเลือกใชบริการไดงายและสะดวกมากขึ้น สินคากลุมขนมปงเปนที่นิยมมากที่สุด รานควรมี Product Mix ในกลุมสินคาที่
เปนขนมปงในสัดสวนทีม่ ากที่สุด โดยมีทั้งกลุมขนมปงหวานที่มีผลไมผสมและไสตางๆ และขนมปงคาวที่มีเนื้อสัตวสอดไสเพิ่ม
คุณคาทางอาหาร ผูประกอบการควรมีการพัฒนาขนมสไตลไทยมากขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบของไทยมาประยุกต
ในการทําขนมใหเกิดคุณคามากขึ้นและสรางเอกลักษณของขนมใหโดดเดนแตกตางจากคูแขง และควรทําการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ หรือหีบหอใหสวยงามอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อเปนของฝาก หรือเลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน
ไดมากขึ้น นอกจากนี้ผูประกอบการควรเพิ่มชองทางการรับรูรานเบเกอรี่ระดับกลางใหมากขึ้น ผานชองทางไมวาจะเปนชองฟรี
ทีวี ชองทีวีดิจิตอล และโซเชียลเน็ตเวิรดทั้งทางเฟสบุค (Facebook),Line Application,ยูทูป (You Tube) หรืออินสตา
แกรม (Instagram) ผานรายการอาหาร รายการพาชิมใหมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคเขาถึงรานเบเกอรี่ไดงายขึ้นและทําใหอยาก
ทดลองซื้อมากขึ้น
8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาในครั้งตอไป
8.2.1 ควรทําการศึกษากับกลุม ตัวอยางในเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติ ม เพื่อที่ จะไดขอมูลที่หลากหลาย และได ทราบถึ ง
ความเหมื อนและความแตกต างในความคิด เห็ นที่ ห ลากหลายของกลุ ม ตั วอย าง จะชวยใหมี ข อมูล ที่ เ ปนประโยชน ใ นการ
ปรับปรุง การวางแผนกลยุทธทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่แตกตาง
กันไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.2.2 ควรทําการศึกษาผลิตภัณฑและเจาะลึกผลิตภัณฑเบเกอรี่ระดับกลางที่ไดรับความนิยมสูงจากผูบริโภค เพื่อ
นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ และเปนประโยชนในการวางแผนการตลาด ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
8.2.3 ทําการศึกษาเพิ่มเติม โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ทั้ ง
ผูป ระกอบการหรื อร านค า เพื่อที่จะสามารถทํ าการแลกเปลี่ ย น เสนอข อคิ ด เห็ น และไดรั บคํ าแนะนํ าเพิ่ มเติ ม เพื่ อนํามา
ปรั บ ปรุ ง ผลิต ภั ณฑแ ละทราบถึ ง มุ มมองการตลาดในการแข งขั นต อไป รวมถึง สั ม ภาษณผู บ ริ โภคแบบเจาะลึ ก เพื่ อให ผ ล
การศึกษามีประโยชนในการนําไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ในการใหบริการในดานตางๆใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้นตอไป
9. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได โ ดยสมบู ร ณ ด ว ยความกรุ ณ าจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา อาจารย
ดร.กานต จิร า ลิ มศิ ริ ธง ที่ไ ดใ ห ความรู เปนที่ ปรึ กษา ให คําแนะนําที่เ ป นประโยชน เพื่ อเป นแนวทางในการปรับ ปรุ ง แก ไ ข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดชวงระยะเวลาของการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี กราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการสอบปองกันการศึกษาคนควาอิสระ อาจารย ดร.พิเชษฐ มุสิกะโปดก และอาจารย ดร.พีรภาว ทวีสุข ที่กรุณา
ตรวจสอบใหคําแนะนํา และเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางแกไขขอบกพรองจนทําใหการศึกษาคนคว า
อิ ส ระฉบั บ นี้ ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ขอขอบพระคุ ณ ผู ต อบแบบสอบถามทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูศึกษา สงผลใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สมบูรณ
ยิ่งขึ้น
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ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ซีพี ออล ล จํากัด (มหาชน) และคุณชรั ส ลิขิ ตคุ ณวงศ ที่ เห็ นถึ งความสํ าคั ญในการ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมอบโอกาสในการศึกษาเพื่อความกาวหนาทางอาชีพ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะได
นําประโยชนแหงการศึกษาที่ไดรับมอบโอกาสนี้ มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกรไมมากก็นอย
สุดทายขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่เปนกําลังใจและคอยใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ใหผูศึกษาดวยดีเสมอมาคุณประโยชนของงานวิจัยนี้ ผูศึกษาขอมอบแดบุพการี บูรพคณาจารย ผูมีพระคุณ ผูเขียนหนังสือและ
ตําราทุกเลม ที่ผูศึกษาไดรับความรูและความเขาใจที่มีสวนเกี่ยวของกับความสําร็จในครั้งนี้
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แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูค วามเปนอัตลักษณของชุมชน
โดยใหนกั เรียนมีสวนรวม
Guidelines for the Development of Paracord Bags products for
Watpromprasit school, Prachantakham district, Prachinburi,
become a community identity by engaging students
พีรดา พรหมสูงวงษ* และทักษญา สงาโยธิน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*
Adareep.n@gmail.com
บทคัดยอ
การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมคี วามเปนอัตลักษณของชุมชน และ 2) เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน
วัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม
และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง โดยใชวิธีการวิจัย 2 วิธีไดแก 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการจัด
สนทนากลุม ผูใหขอมูลหลักคือครูผูดูแลโครงการ 2 คน ชาวบานในชุมชน 2 คน และผูบริโภค 2 คน 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม พื้นทีเ่ ปาหมายคือโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
กระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน ดานรูปลักษณภายนอกควรมีความสวยงาม ความแตกตางและความทันสมัย
ดานสมรรถนะการใชงานควรมีความแข็งแรงทนทาน และดานอัตลักษณของอําเภอประจันตคามคืองานดานหัตถกรรมจักรสาน
น้ําตกและงานไมไผ นอกจากนี้นักเรียนไดมีสวนรวมในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมผลิตผลงานไดสวยงาม
มีความเปนอัตลักษณของชุมชน และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคใหกับตนเองมากขึ้น
คําสําคัญ: กระเปาเชือกรม, อัตลักษณของชุมชน, การออกแบบ, รูปแบบผลิตภัณฑ
Abstract
The objectives of this study were as follows: 1) to find a guideline for the development of Paracord
Bags product of Watpromprasit School, Prachantakham district, Prachinburi to have the identity of the
community. 2) For the students of Watpromprasit School, Prachantakham district, Prachinburi Involved in
the development of luggage style Paracord bags. And can develop their own creative skills. Two research
methods were used: 1) Qualitative research by focus group discussion The primary contributor is two
teachers project managers, two Villagers in the community and two consumers. 2) Participatory action
research The target area is Watpromprasit School, Prachinburi. The research found that. Guidelines for
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the development of Paracord bag products for the identity of the community. The exterior should be
beautiful, difference and modernization. The performance should be strong. And the identity of Prachantakham
district is the work of craftsmanship, waterfall and bamboo. In addition, students participate in the design
contest. Can work to be beautiful and have the identity of the community. And they can develop their
creative skills more.
Keywords: paracord bag, community identity, design, product theme
1. บทนํา
จากการประกาศใชนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของทางภาครัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนการนําเอา
จุดแข็งของแตละฝายมารวมกันสนับสนุนและสรางเสริมใหเศรษฐกิจรากฐานของประเทศไทยเจริญเติบโตอยางยั่งยื น ซึ่งหนึ่ง
ในโครงการขั บเคลื่อนยุ ท ธศาสตรป ระชารั ฐ เพื่ อเศรษฐกิจรากฐานที่ นาสนใจคือ “โครงการโรงเรี ยนประชารั ฐ ” เป นการ
สนั บ สนุ นด านการศึ กษาพื้ นฐานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จรากฐานและประชารั ฐ เพื่ อร วมขั บ เคลื่ อนยกระดั บ มาตรฐาน
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนําใหสัมฤทธิผลและมีสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
ยั่งยืน จึ งใหความสําคัญและสนับสนุนการใหความรู ทางดานทักษะอาชีพและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการฝกทักษะอาชี พ
เพื่ อใหนักเรี ยนสามารถฝ กทั กษะอาชี พ และสรางรายไดแ บง เบาภาระของครอบครั ว มี ชีวิตความเป นอยูที่ ดีขึ้ น เนื่องจาก
โรงเรียนในเครือโรงเรียนประชารัฐ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนสวนใหญมีสภาพสังคมที่ ไมพึ่งประสงคทําให เกิดปญหา
นักเรียนขาดความพรอมในการศึกษาตอระดับสูง จําเปนตองออกไปหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวและตนเอง (โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ, 2559)
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หนึ่งในโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ เปดสอนตั้งแตร ะดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึ งมั ธยมศึกษาปที่ 6 เปนโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้ง หมด 163 คน ซึ่ง มี
ผลกระทบจากสภาพสั งคมที่ ไมพึ่ง ประสงค ทําให นักเรียนขาดความพร อมในการศึกษาตอในระดั บสูง ซึ่งทางโรงเรี ย นได มี
โครงการสงเสริมทักษะอาชีพดานการผลิตผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมเพิ่มเติมจากวิชาเรียนหลัก เพื่อใหนักเรียนมีทักษะอาชีพ
ติดตัวและสามารถหารายไดเสริมได
แตจากการลงพื้นที่พบปญหาคือผลิตภัณฑยังไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมทั่วไปทําใหจําหนายได
ยาก ผูวิจัยจึงสนใจนําความเปนอัตลักษณของอําเภอประจันตคามมาเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา
เชือกร มเพื่อใหมี ความแตกต างจากผลิ ตภั ณฑ กระเป าเชือกร มทั่วไป โดยการจัด ประกวดออกแบบกระเป าเชื อกรม เพื่ อให
นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ไดมีสวนรวมในการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑและไดพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของ
ตนเองดวย ดังนั้นผูวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัด
พรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน โดยใหนักเรียนมีสวนรวม
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน
2.2 เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีสวน
รวมในการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product differentiation)
กลยุทธการสรางความแตกตาง (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน, 2554: 108) กลาววา การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากคูแขงในตลาด และสามารถตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภคได โดย
สามารถพิจารณาจาก 6 สวนประกอบดังนี้
1. วัตถุดิบหรือสวนประกอบ (Ingredient or Component) เปนการพิจารณาจากวัสดุพื้นฐานในการผลิตหรือ
สวนประกอบของผลิตภัณฑ
2. การนําเสนอผลิตภัณฑ (Product offering) เปนการพิจารณาจากการใชวัตถุดิบหรือสวนประกอบที่สามารถทําให
ผลิตภัณฑมีความแตกตางจากคูแขง
3. การรวมผลิตภัณฑ (Combining products) เปนการพิจารณาจากการรวมคุณสมบัติของผลิตภัณฑหลายตัวเขา
มารวมไวในผลิตภัณฑเดียว
4. รูปลักษณะ (Features) เปนการพิจารณาจากลักษณะที่สามารถมองเห็นไดอยางการพัฒนารูปลักษณของ
ผลิตภัณฑใหดีขึ้นและตรงตามความตองการของผูบริโภค
5. การออกแบบ (Design) เปนการพิจารณาจากการสรางรูปลักษณภาพรวมที่มีผลตอหนาที่ของผลิตภัณฑที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
6. นวัตกรรมดานเทคโนโลยี (Technological innovation) เปนการพิจารณาจากการคนหา สรางสรรค วิจัยพัฒนา
หรือคิดคนผลิตภัณฑใหมและเทคโนโลยีที่ไมเคยมีมากอน
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของวารี กาลศิริศิลป (2556) ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาจากเชือกกลวยมัดยอม
โดยใชกลุมตัวอยางประชากรเพศหญิงที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 105 คน พบวา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกระเปาเชือกกลวยมัดยอม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานผิวสัมผัส ดาน
ความสวยงามรูปรางหรือรูปทรง ดานลวดลายมัดยอมของกระเปามีความประณีต ดานความคงทน เหนียว นุม ไมเปราะขาด
งาย ดานการนําไปใชสียอมไมติด มีความพอใจในระดับมากทั้งหมด
การุณี วิบูลชัย (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานใบลานโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม กรณีศึกษานักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร จากผลการวิจัยพบวา
แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ คือการนําใบลานมาจักรสาน โดยการประยุกตลวดลายและรูปแบบเปนผลิตภัณฑ
กลองทิชชูใบลานจากรูปแบบดั้งเดิม ใหมีเอกลักษณของตนเอง แปลกใหม และทันสมัย แตคงความเปนศิลปะจักรสานแบบ
ดั้งเดิมไวดวย จากการวิเคราะหกลุมเปาหมายพบวา มีความสามารถเฉพาะทางที่แตกตางกันในการประดิษฐงานไดครอบคลุม
ทุกดาน ไดวิธีการทํากลองทิชชูใบลานแบบใหม ผลการประเมินงานวิจัยในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด สถานศึกษา
จึงนําผลการวิจัยนี้จัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพื่อนําไปเผยแพรสูชุมชน
ธัญญนรี จิรสกุลออนแจง (2558) ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จากการเก็บขอมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา แนวคิดและแรง
บันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑเกิดจากความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป จึงตองพัฒนาฝมือการออกแบบผลิตภัณฑใหมี
ความแปลกใหมและสวยงามยิ่งขึ้น ดานความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ มาจากการการพบเห็นผลิตภัณฑที่เปน
เอกลักษณประจําเกาะเกร็ดอยาง ของที่ระลึกและของชํารวย ดานปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑคือ กําลังคนไม
พอตอการผลิต และไมมีชองทางการตลาดโดยตรงที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ทําใหไมสามารถที่จะ
ขยายชองทางการจัดจําหนายไดในวงกวาง
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
วิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชคําถามแบบเปด (Open question) โดยใหผูตอบมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใชวิธีแบบการสังเกตสภาพแวดลอม และการสังเกตแบบมีสวนรวม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการศึกษารายละเอียด โดยแบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้
4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาผูใหขอมูลหลัก ไดแก ครูผูดูแลโครงการกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหม
ประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 คน ชาวบานในชุมชนอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2 คน
และผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม 2 คน
4.1.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษากลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่มีความสนใจเขารวมการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และนักเรียนของโรงเรียนวัด
พรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในการรวมโหวตผลงาน
4.2 วิธีการรวบรวมขอมูล
4.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการสนทนากลุมในการเก็บขอมูล โดยการสนทนากลุมจากครูผูดูแลโครงการ
กระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบานในชุมชน
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม โดยใชวิธีการจัดบันทึก รวบรวมขอมูล
ทั้งหมด และใชคําถามปลายเปด (Open-end question) แลวนําผลจากการสนทนากลุมใชในกําหนดเกณฑตัดสินการ
ประกวดผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม
4.2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหม
ประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบงออก 4 กระบวนการดังนี้
กระบวนการที่ 1 การสรางความสัมพันธแบบหุนสวน 1) การเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับ
ทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม มาเปนผูเขารวมการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเปนโรงเรียนที่
เขารวมในโครงการประชารัฐ ผูวิจัยไดเห็นวาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของทางโรงเรียนสามารถนํามาออกแบบพัฒนาตอยอด
ได 2) การเขาสูพื้นที่ที่ศึกษา หลังจากไดรับการตอบรับใหความรวมมือผูวิจัยจึงไดติดตอประสานงานกับทางผูอํานวยการ
โรงเรียนและคณะของโรงเรียน 3) การสรางความสนใจรวมกัน ผูวิจัยไดลงพื้นที่เขาพบกับทางคณะครูและนักเรียน ไดอธิบาย
วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหทุกคนเขาใจ และสอบถามขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
ศึกษาและเตรียมการวิจัยตอไป
กระบวนการที่ 2 การวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อสอบถามพูดคุยและชมผลิตภัณฑ ทํา
ใหเห็นถึงปญหาของผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม คือรูปแบบของผลิตภัณฑยังไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไป เพื่อหา
รูปแบบใหมๆ ผูวิจัยจึงคิดคนจัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชนขึ้น
กระบวนการที่ 3 การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยรวมมือกับทางโรงเรียนจัดการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม โดยกําหนดใหนักเรียนผูเขาแขงขันจะตองใชทักษะความคิดสรางสรรคในการออกแบบรูปแบบและ
ผลิตผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชนตามระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งอธิบายแนวความคิดและ
แรงบันดาลใจในการออกแบบ
กระบวนการที่ 4 การปฏิบัติและถอดประสบการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยและทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ
ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน
จากนั้นผูวิจัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน หลังจากทําตามแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามระยะเวลาที่
กําหนด
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสนทนากลุม แบงออกเปน 4 สวน จํานวน 9 ขอ โดยใชคําถามปลายเปด ดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูสนทนากลุม 2) แบบสนทนากลุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระเปาเชือกรม 3) แบบสนทนากลุม
เกี่ยวกับความตองการซื้อกระเปาเชือกรม 5) ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูสนทนากลุม
4.3.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการใชการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหม
ประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบงออกเปน 4 สวนดังนี้
4.3.2.1 กติกาการแขงขันคือ 1) คุณสมบัติผูสมัคร ตองเปนนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบล
หนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2) ผลงานที่สงจะตองใชวัสดุทองถิ่นเปนสวนประกอบหรือมีการออกแบบ
ลวดลายกระเปาเชือกรมเกี่ยวกับอัตลักษณของทองถิ่น พรอมทั้งอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ
4.3.2.2 เกณฑการตัดสิน กําหนดตามผลที่ไดจากการสนทนากลุมของครูผูดูแลโครงการ ชาวบานในชุมชน
และผูบริโภค มาใชในการตั้งเกณฑการประกวด และใหคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด
4.3.2.3 รางวัลในการประกวดคือ เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร
4.4 การวิเคราะหขอมูล
สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสนทนากลุม และการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัด
พรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยนํามาใชในการวิเคราะหผลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยการสรางรหัส
และลงรหัสขอมูลนั้น โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยการวิเคราะหความหมายทางภาษา (Manifest)
โดยตรงของตัวบทและเนื้อในของบท (Text) และวิเคราะหความหมายทางความรูสึก หรือวิเคราะหนัยที่แอบแฝงอยู (Latent)
ซึ่งจะรวมการตีความและนัยทางบริบทของภาษาและผูใชภาษาไวดวย (ทักษญา สงาโยธิน, 2557)
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากผลการสนทนากลุมของผูดูแลโครงการกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหม
ประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 คน คนในชุมชนอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2 คน และ
ผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม 2 คน โดนมีประเด็นคําถามดังนี้
5.1.1 ดานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นวา
ตองการพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคในการทํากระเปาเชือกรมเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมใหมีความสนใจทักษะ
การทํากระเปาเชือกรมมากขึ้นเพื่อเรียนรูความอดทนและฝกสมาธิ และสามารถนําทักษะนี้ไปหารายไดเสริม เพราะกระเปา
เชือกรมสามารถทําเปนของฝากหรือของขวัญได ขณะที่ผูสนทนากลุมสวนหนึ่งใหความเห็นวาควรพัฒนากระเปาเชือกรมใหมี
ความทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูรูปแบบใหม และควรพัฒนากระเปาเชือกรมใหเปนการฝกทักษะอาชีพของ
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สืบตอไป
5.1.2 ดานความตองการการออกแบบรูปลักษณภายนอกของกระเปาเชือกรม พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญให
ความคิดเห็นวาตองการใหออกแบบรูปลักษณภายนอกของกระเปาเชือกรมใหมีความสวยงาม และควรมีรูปแบบแตกตางจาก
กระเปาทั่วไป เพิ่มความทันสมัยความเปนแฟชั่น เพื่อใหเหมาะกับวัยรุน และมีความเห็นของผูสนทนากลุมสวนหนึ่งให
ความเห็นวาควรเพิ่มสีสัน เพิ่มรูปแบบกระเปาใหมีหลายขนาด และรูปแบบตามวัยรุน
5.1.3 ดานความตองการสมรรถนะในการใชงาน พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นวากระเปาเชือก
ควรมีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน และควรใชงานไดหลากหลาย และมีความเห็นของผูสนทนากลุมสวนหนึ่งให
ความเห็นวากระเปาเชือกรมควรสามารถบรรจุของไดมาก และควรมีชองใสของหลายชองเพื่อสามารถเก็บของไดมีระเบียบ
และมีสายกระเปาที่ถนอมมือ
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5.1.4 ดานความเปนเอกลักษณของอําเภอประจันตคาม พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นวา
เอกลักษณของอําเภอประจันตคามคืองานหัตถกรรม งานจักรสาน และเอกลักษณคือของขึ้นชื่องานไมไผ สถานที่ทองเที่ยว
สําคัญคือน้ําตก และมีความเห็นของผูสนทนากลุมสวนหนึ่งใหความเห็นวาควรมีตราสัญลักษณ เนื่องจากเอกลักษณของอําเภอ
ประจันตคามยังไมมีความชัดเจน และอยากใหกระเปาเชือกรมมีลวดลายการถักที่สามารถบงบอกถึงความเปนเอกลักษณ หรือ
ลวดลายของซับในกระเปาเชือกรม
5.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากผลการจากการสังเกตสภาพแวดลอม และสังเกตการมีสวนรวมในระหวางการ
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมที่มีอัตลักษณ ของอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4
กระบวนการ สามารถสรุปไดดังนี้
5.2.1 ดานการสรางความสัมพันธแบบหุนสวน ผูวิจัยไดเลือกศึกษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยูในโครงการโรงเรียนประชารัฐ และไดติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนทางโทรศัพท
เพื่อขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนเพื่อมาเปนผูเขารวมการวิจัยครั้งนี้ พรอมทั้งขออนุญาตเขาไปศึกษาผลิตภัณฑกระเปา
เชือกรมที่นักเรียนไดทําการผลิต หลังจากนั้นผูวิจัยไดเดินทางไปพบผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูดูแลโครงการ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ครูผูดูแลโครงการจึงใหนักเรียนนําเสนอกระบวนการถักผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ให
ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการผลิตและผลงานกระเปาเชือกรม
5.2.2 ดานการวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผูดูแลโครงการ จึงไดขอมูล
เพิ่มเติมวารูปแบบของกระเปาเชือกรมจะเปนรูปแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมทั่วไปไมมีความแตกตางทําให
จําหนายไดยาก ผูวิจัยไดรับการเสนอแนะใหจัดการประกวดออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ความแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไปพรอมทั้งใหนักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคดวย จึงขอความรวมมือจาก
ทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑเชือกรมใหมี
ความเปนอัตลักษณ
5.2.3 ดานการวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดจัดสนทนากลุมรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อนํามา
วางแผนเกณฑการตัดสินการประกวด และไดปรึกษาการวางแผนเกี่ยวกับกติกา วิธีการดําเนินงาน กับครูผูดูแลโครงการ ตอมา
ผูวิจัยไดประชาสัมพันธวัตถุประสงคและรายละเอียดตางๆ ในการประกวดออกแบบกระเปาเชือกรมใหกับนักเรียนวัดพรหม
ประสิทธิ์ไดรับรู และประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเขารวมประกวดครั้งนี้ นักเรียนมีการปรึกษาครูและขอความเห็นจาก
ผูปกครองซึ่งสวนใหญเปนชาวบานในชุมชน เพื่อหาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
5.2.4 ดานการปฏิบัติการและถอดประสบการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดกําหนดเวลาใหนักเรียนที่เขารวม
ประกวดไดใชเวลาในการคิดสรางสรรคออกแบบผลงานพรอมทั้งผลิตผลงานออกมาจริง และนําผลงานมาเสนอผลงานตอ
กรรมการในวัน 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไดจัดเตรียม
สถานที่เพื่อการประกวดไว เมื่อถึงเวลานักเรียนที่เขารวมประกวดไดนําเสนอผลงานของตนเอง มีการซักถามรายละเอียดและ
ขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานจากคณะกรรมการผูตัดสิน ระหวางการนําเสนอผลงานผูวิจัยและคณะกรรมการไดสังเกตการณและ
สอบถามครูผูดูแลโครงการถึงนักเรียนที่เขารวมประกวด พบวานักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง มีความตั้งใจในการ
ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม มีความกระตือรือรนในการนําเสนอผลงาน และสามารถออกแบบผลงานออกมา
ไดสวยงาม มีความสรางสรรค ถือวาสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคของนักเรียนได จากนั้นผูวิจัยและ
คณะกรรมการทําการตัดสินการประกวดตามเกณฑการตัดสินและมอบรางวัลใหกับนักเรียนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้
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ภาพที่ 2 การนําเสนอผลงานของนักเรียนและการพิจารณาผลงานของกรรมการ
ที่มา : นายภาสกร จันทรเจริญถาย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ภาพที่ 2 ผลงานกระเปาเชือกรมที่ชนะการประกวด 3 อันดับ เรียงจากชนะเลิศซายไปขวา
ที่มา : ผูวิจัยถาย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน อภิปรายผลไดตามวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบล
หนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน
จากการวิจัยพบวาการออกแบบรูปลักษณกระเปาเชือกรมควรมีความสวยงามมีความแตกตางจากกระเปาทั่วไป มี
ความเปนแฟชั่นทันสมัย ควรเพิ่มสีสันใหมากขึ้น และความหลากหลายของขนาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญนรี จิรส
กุลออนแจง (2558) ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการวิจัย
พบวาแนวคิดและแรงบัลดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑเกิดจากความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป จึงตองพัฒนาฝมือการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมและสวยงามยิ่งขึ้น สวนสมรรถนะในการใชงานควรมีความแข็งแรงทนทานตอการใช
งานเปนหลัก และสามารถบรรจุของไดมากหรือมีชองใสของมาก และสวนการออกแบบใหมีความเปนอัตลักษณของอําเภอ
ประจันตคาม ควรออกแบบลวดลายการถักหรือลวดลายของผาซับในกระเปา หรือตราสัญลักษณใหมีความเปนอัตลักษณของ
ชุมชน เชน งานหัตถกรรม งานจักรสาน และเอกลักษณคือของขึ้นชื่องานไมไผ สถานที่ทองเที่ยวสําคัญคือน้ําตก
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง
จากการวิจัยพบวาการจัดประกวดออกแบบกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของอําเภอประจันตคาม ทําให
นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไดมีสวนรวมในการหาแนว
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ทางการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม โดยใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความเปนอัตลักษณของอําเภอ
ประจันตคามเพื่อเขารวมการประกวดครั้งนี้ จากการสังเกตการณของผูวิจัยและคณะกรรมการเห็นไดวานักเรียนมีความรู
ความสามารถในการใชความคิดสรางสรรคออกแบบกระเปาเชือกรมเพิ่มมากขึ้น ทําผลงานออกมาไดสวยงาม มีความเปน
อัตลักษณของอําเภอประจันตคาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ การุณี วิบูลชัย (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานใบลานโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษานักเรียน นักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร จากการวิจัยพบวา กลุมนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานใบลานเพิ่มมากขึ้น และสามารถนํามาประยุกตดัดแปลงใหไดผลิตภัณฑที่มีรูปแบบแปลก
ใหม ทันสมัย
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ครูผูดูแลโครงการกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควร
พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคในการทํากระเปาเชือกรมเพิ่มมากขึ้น และมีความสนใจในทักษะการทํากระเปา
เชือกรมมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนเรียนรูความอดทนฝกสมาธิในวิธีการถักกระเปา
7.2 ผูผลิตกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควรผลิตกระเปา
เชือกรมใหมีการออกแบบรูปลักษณภายนอกของกระเปาเชือกรมดานความสวยงาม และควรมีรูปแบบแตกตางจากกระเปา
ทั่วไป เพิ่มความทันสมัยความเปนแฟชั่น เพื่อใหเหมาะกับวัยรุน เชน ออกแบบลายการตูนหรือเพิ่มสีสันใหมากขึ้น
7.3 ผูผลิตกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควรผลิตกระเปา
เชือกรมใหมีการออกแบบสมรรถนะในการใชงานของกระเปาเชือกรม ดานความแข็งแรงทนทานตอการใชงานเปนหลัก
กระเปาสามารถบรรจุของไดมากหรือมีชองใสของหลายชอง และสามารถใชงานไดหลากหลาย
7.4 จากผลงานชนะการประกวดของนักเรียนซึ่งสามารถนําเอาเอกลักษณทองถิ่นมาบูรณาการเขากับผลิตภัณฑ
กระเปาเชือกรมไดแลว ควรนํารูปแบบและวิธีการทํากระเปาเชือกรมนี้ไปเผยแพรใหกับชุมชนดวย
8. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
8.1 จากผลงานชนะการประกวดของนักเรียนซึ่งสามารถนําเอาอัตลักษณทองถิ่นมาบูรณาการเขากับผลิตภัณฑ
กระเปาเชือกรมแลว นอกจากนี้ยังสามารถนํารูปแบบกระเปานี้ไปเผยแพรใหกับชุมชนเสนอความคิดเห็นและใชการวิจัยแบบมี
สวนรวมกับกลุมแมบานในชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบใหหลากหลายมากขึ้น
8.2 ควรศึกษาดานกลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม เพื่อเปน
แนวทางใหกับกลุมผูผลิต
8.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ของผูบริโภคเฉพาะกลุม เพื่อใหทราบถึงความ
ตองการของผูบริโภค สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรง
9. อางอิง
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การวิจัยนี้เพื่อศึกษาแนวคิด วิเคราะหยุทธศาสตรและกลยุทธการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือคือ แนวทางสนทนากลุม แนวทาง
สัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูล คือ นายกและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนใน 5 ตําบล นําขอมูลมาวิเคราะห
เปรียบเทียบเชิงเนื้อหา เปรียบเทียบความสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา แนวคิดและหลักการการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพึ่งตนเอง สรางจิตสํานึก ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณคาความเปนคน สรางผูนําครอบครัว ยุทธศาสตร
คือ ความพอเพียงแบบพื้นฐานระดับบุคคลและครอบครัว และความพอเพียงแบบกาวหนาและกาวไกลระดับชุมชนและองคกร
กลยุทธ คือ สรางเครือขายภายในและภายนอก ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีพุทธ สรางสมดุลแบบองครวม และกําหนดนโยบาย
ขององคกร ขอเสนอแนะ ขยายผลหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศประกาศเปน
เจตนารมณและนโยบายสาธารณะของทองถิ่น
คําสําคัญ: บริหารจัดการเชิงกลยุทธ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
Abstract
The purpose of this qualitative research was to analyze strategy and tactic application of
sufficiency economy philosophy by Sub district Administrative Organization. Data were collected from
workshop, focus group, in-depth interview and guidelines with chief executives, staff and people from 5
Sub district Administrative Organizations. The result shown that self-reliance, self-awareness, virtue and
morality, value of humanity, and family bonding were the principle of sufficiency economy philosophy.
For strategy, basic sufficiency for individual and family level and sufficiency progression for community
and organization. The tactics were networking, Buddhism lifestyle, holistic balancing, and establishing
policy of organization. Sub district Administrative Organization in Thailand should be elaborated sufficiency
economy philosophy as their intention and made the philosophy local public policy.
Keywords: strategic management, sufficiency economy philosophy, sub district administrative organization
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1. บทนํา
การบริห ารจั ดการเชิ งกลยุท ธเป นเครื่องมือสํ าคัญ สําหรับ ผูบริ หารหรือผูประกอบการที่ จะนํ าไปสูการเพิ่ มโอกาส
ความสําเร็จ (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) ความสามารถในการประเมินและปรับเปลี่ยนภายในใหเกิดความเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกไดเพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง บู รณา
การความคิ ด ในการวิ เ คราะห การดํ าเนินการให ส อดคล องกั บ โอกาสและภั ย คุ กคามที่ เกิ ด ขึ้ น (Malakul Na Ayudhya,
Panaros, 2011) การทําความเขาใจเรื่องการบริหารจัด การเชิงกลยุทธจึง เปนเรื่องยาก แตส ามารถทําความเขาใจไดหาก
กําหนดแนวคิดหรือกรณีศึกษาเทียบเคียงเพื่อใหเกิดการวางแผนจัดวางกลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ (Wheelen
and Hunger, 2006) สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางขององคกร (Pitts and Lei, 2005) โดยมีการ
ควบคุมการบริหารจัดการแบบหุนสวนและการประเมินผลไดอยางชัดเจน (Freeman, 2010)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนึ่งในองคการหนึ่งที่นิยมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
โดยใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรูจักพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดี ไมประมาท ตระหนักถึงความถูกตองในหลักวิชา มีคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต (สุขสรรค กันตะบุตร, 2551;
จุฬาวัลย เกษมศิร,ิ 2552) และ “เขาใจ เขาถึง และรวมพัฒนา” อยางสอดคลองกับ “ภูมิสังคม” ที่หลากหลายของระบบภูมิ
นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี โดยประชาชน มีสวนรวมตัดสินใจ” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549) ดําเนินการดวยความ
รอบคอบ วิเคราะห ระมัดระวัง ทําตามลําดับขั้นตอน มีการทดลองดวยความเพียรจนมั่นใจ จึงนําไปเผยแพรใชประโยชนสู
สาธารณะ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ
ตางมีข อจํากัด เหมือนองคกรอื่นในเรื่องงบประมาณ ความหางไกลจากการพัฒ นา การขาดแคลนทรั พยากรและบุค ลากรที่
สามารถทําใหการบริหารจัดการใหพื้นที่ของตนเองไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียม (Piercy and Lane, 2006) จึงเห็นวา การ
นอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการบริหารจัดการที่นําไปสูความพัฒนาได
เมื่อทําการศึกษาผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชในภาคเกษตรไดชัดเจนในระดับมาก (วิสาขา ภูจินดา, 2555; จันทรจิรา บุญมี, 2557) สวน
ภาคราชการ ภาคการคา ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดในระดับ
ปานกลาง (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550) ประชาชนเพียงรอยละ 25 นําแนวคิดไปปรับใชโดยนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง
องคกรธุรกิจ ภาคเอกชนนั้นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช แตปจจุบันยังไมเขาใจวา หลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะนํามาใชในภาคธุรกิจไดอยางไร (วิสาขา ภูจินดา, 2555) ซึ่งผลการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ นยั ง สวนใหญ มี ความพยามในการนําใชใ นการบริห ารจัด การเชิ งนโยบายแต ไม ส ามารถหากลยุท ธห รื อ
วิเคราะหการดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกองคประกอบ
ในฐานะที่ผูวิจัยไดเคยมีประสบการณการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและดวยมหาวิ ทยาลัยมีปณิธาน
การทํางานเพื่อชุมชนทองถิ่นรวมกับประสบการณสอนการจัดการเชิงกลยุทธพบวา การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนใหญเนนการบริหารจัดการตามนโยบายและงบประมาณ บางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตนแบบความสําเร็จ
ของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริหารจัดการทองถิ่นใหประชาชน
พึ่งตนเองและสามารถสรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนทองถิ่น เพื่อวิเคราะหผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในและ
สอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเชนกัน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการถอดบทเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนตนแบบความสําเร็จใน
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธโ ดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการใหแหลงเรีย นรูใ น
ชุมชนพัฒนาประชาชนใหพึ่งตนเอง มีการบริหารจัดการโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบนความพอเพียง วางยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมในการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภูมิคุมกันของตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมและภูมิ
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สัง คมได ซึ่ ง ผลการศึ กษาครั้ ง นี้ ผู วิจัยคาดหวั งว าจะสามารถนํ ามาเผยแพร แ ละขยายผลความยั่ ง ยื นของหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 เพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีงเปนหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยเนนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนปรัชญาชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ (Tantivejkul and Sumet,2006) ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเปนที่ จะตองมี ระบบภู มิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใคร อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุ กขั้ นตอน (วิ ส าขา ภูจินดา, 2555) และขณะเดี ยวกั นจะต องเสริ มสรางพื้ นฐานจิ ตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีความสํานึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
รอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญ ญา และความรอบคอบ (Thailand. Office of The
National Economic and Social Development Board, 2008) เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี อีกทั้งมีการศึกษา
และวิจัยมากมายในการนําแนวคิดปรัชญาลงสูการปฏิบัติไดจริง ทําใหสรุ ปขั้นตอนการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
(Thongpakde Nattapong, 2007) ดังนี้
3.1 ขั้น ตอนที่ 1 ป จ จัยนําเข าสู ก ารนําใช ป รัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป นขั้ นตอนแรก เนนการประเมิ น
ปจจัยพื้นฐานกอนการดําเนินการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประเมินปจจัยพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1)
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง โดยผูนําใชหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรประเมินตนเอง และ
ประเมินปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ ยวของในเรื่อง “ความรอบรู” วา รับ รูและเขาใจเรื่ องความรูเรื่องราวตางๆนั้นอย างไร รู
เรื่องราวที่เกี่ยวของโดยการสอบถามขอมูลและขอเท็จจริง “ความรอบคอบ” ใหประเมินหลักการทํางานกอนลงมือทํางานวา มี
ความเขาใจอยางไร “ความระมัดระวัง” ควร ประเมินและตรวจสอบกอนการลงมือทํางานวา มีความเปนไปไดหรือมีความ
เสี่ยง ความปลอดภัยกอนการดําเนินการมากนอยแคไหน มีการประเมินการทํางานอยางใกลชิดพรอมประเมินสิ่งสนับสนุนจาก
สภาพแวดลอมในการวางแผนการแกไข หากเกิดการทํางานที่ผิดพลาดหรือมีภาวะเสี่ยงได 2) คุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต อดทน
ความเพียร มีสติปญญา ผูนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรประเมินระดับของคุณธรรมจริยธรรม ประเมินหลักการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง แบบเรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย มีการเก็บออม มีชีวิตเรียบงาย มีการออม เอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปน
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาส ประเมินความอดทนตอความยากลําบากในสถานการณ ประเมินความพยายามตามความสามารถของ
ตนเอง รวมถึงประเมินความสามารถในการเขาใจการเชื่อมโยงการดําเนินชีวิตดวยสติปญญาของตนเอง
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการดําเนินการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ผูนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งควรวางแผนกระบวนการดําเนิ นการตามลั กษณะ 3 ห วงและ 2 เงื่ อนไข กล าวคื อ 3 หวง ประกอบด วย ความ
พอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล และมี ภูมิ คุ มกั นในตั วที่ดี ซึ่ง กระบวนการดํ าเนิ นการ 3 หวง ควรดําเนินการดั งนี้ 1) ความ
พอประมาณ คือ กระบวนการที่ทําใหกิจกรรมตางๆบริหารจัดการตามความจําเปน เหมาะสมตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม
ตอชุมชน มีการจั ดการโดยใชทรัพ ยากรที่มี อยูในชุม ชน และจัดการตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมของตนเองเป นหลัก ไม
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เบียดเบียนตอตนเองและผู อื่น 2) ความมีเหตุผล คือ กระบวนการตัดสิ นใจในการทํากิจกรรมตางๆอยางถูกต องตามหลั ก
วิชาการ หลั กวัฒ นธรรมภู มิป ญญาทองถิ่ น สอดคล องกับ หลั กกฎหมาย หลักคุณธรรม จริ ยธรรม และศีล ธรรมที่ มี (จากที่
ประเมินมาแลว) โดยพิจารณาถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นและอธิบายไดจากการตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆอยางรอบคอบ 3) มี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ กระบวนการเตรียมความพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมไดอยางทันทวงที ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นๆ 4) เงื่อนไขคือ ความรอบรู และ คุณธรรม ซึ่ง
กระบวนการดําเนินการที่ทําใหสําเร็จไดตองพิจารณา 2 เงื่อนไข ควรดําเนินการดังนี้ 1) ความรอบรู คือ กระบวนการตัดสินใจ
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง ทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ มีกระบวนการวางแผน ดําเนินการ กํากับติดตามประเมินผล
อยางถูกตอง 2) คุณธรรม คือ กระบวนการปลู กฝงและสรางพื้นฐานจิตใจบุคคล ครอบครัว และคนในสังคมชุมชน มีความ
ซื่อสัตย สุจริต รูรักสามัคคี ไมโลภ ไมตระหนี่ รูจักการแบงปนใหผูอื่น ดําเนินชีวิตดวยความอดทน มีความเพียร มีสติปญญาใน
การแกไขปญหา
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ผลลัพธ ผลผลิตของการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธและผลผลิตของการนําใช
หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงควรประเมินดัง นี้ 1) บุ คคลมี ค วามสมดุ ล ครอบครัวสมดุ ล ชุม ชนสมดุ ล ธุร กิจสมดุ ล
ประเทศชาติสมดุล มั่งคง อยูเย็นเปนสุข พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 2) สามารถขจัดปญหาความยากจน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน 3) ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพ มีความเขมแข็ ง มีพลังอํ านาจ และสามารถพัฒนาชุมชน
ทองถิ่ นและประเทศชาติ 4) การบริห ารจั ดการในระดั บนโยบายและระดั บปฏิบั ติ มีม าตรฐาน มีป ระสิท ธิภ าพ โปรง ใส
ตรวจสอบได
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ ธันวา จิตตสงวน และคณะ (2551) ไดทําการศึกษา คุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงค
ตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง 8 ด าน มีที่ม าจากผลสรุป ภาพรวมชุม ชนในอุ ดมคติ ของไทยตามแนวทางปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรี ยนจาก 40
หมูบาน ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2551 ผลการศึกษาวิจัยของกรณี 40 หมูบาน พบวา คุณสมบัติของอุดมคติ
ที่มีลักษณะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แบงออกเปนรูปธรรมใน 8 ประการ ไดแก 1) มีความมั่นคงทางอาหาร 2) มีระบบ
การผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 3) มีครอบครัวที่อบอุนในชุมชนเขมแข็ง 4) มีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มั่นคง 5) มีความพรอม
ของปจจัยพื้นฐาน 6) มีระบบกลุมและองคกรสวัสดิการ 7) มีกระบวนการเรียนรูและภูมิปญญา 8) มีการจัดสรรใชประโยชน
ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน (Jitsanguan, Thanwa,2008 ; วิทยา จันทรแดง, 2555)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัย ดัง กล าวจึ งทํ าให เห็ นว า องค กรปกครองสวนท องถิ่ นมี หน วยงานที่เ ป น
ตนแบบการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดหลากหลายรูปแบบ และประสบความสําเร็จในระดับดี จึงเกิดแนวคิด ของ
การถอดบทเรียนเพื่อใหไดหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําเสนอแนวทางการขยายผล
เชิงนโยบายตอผูที่เกี่ยวของตอไป
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participation Research) โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก
การสนทนากลุม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมี 2 สวนคือ
4.1 ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่ไดจาก 1.1) การสัมภาษณเชิง ลึกโดยใชแนวทางการสัม ภาษณเชิงลึก ผูบริหารจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 5 ตําบล คือ 1) เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 2) องคการบริหารสวน
ตําบลหัวงม อํ าเภอพาน จัง หวัด เชี ยงราย 3) องคการบริ ห ารสวนตํ าบลหนองโรง อํ าเภอพนมทวน จัง หวั ดกาญจนบุรี 4)
องคการบริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนาแก จัง หวัดนครพนม และ 5) เทศบาลตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ โดยผูใหขอมูลหลักคือ นายกองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 คน
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1.2) การสนทนากลุ ม โดยใช แ นวทางการสนทนากลุ ม เจาหน าที่ผู ป ฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บ งานปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
นักวิ ชาการที่ ทํ างานเกี่ ย วข องกั บ งานปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ปราชญ ช าวบ านหรื อผู นําองค กรชุ มชน ประชาชนที่
ปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลละ 10 คน จํานวน 50 คน 1.3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมจํานวน 4 ครั้ ง โดยแตละครั้ง ผูใหขอมู ลมาจากตําบลละ 10 คน จํานวน 50 คน ระยะที่ 1 คืนข อมูลใหผู ที่
เกี่ยวของสะทอนคิดโดยนําขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุมมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ระยะที่ 2
ระดมสมองเพื่อวิเคราะหแนวทางการประยุกต ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 ระดมสมองเพื่อวิเคราะห
ยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสม ระยะที่ 4 นําเสนอบทสรุปการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเพิ่ม
ผูเชี่ยวชาญดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวิพากษจํานวน 5 คน
4.2 ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร รายงานประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกสารขอมูลแหลงเรียนรูในตํ าบลที่ใชหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารรายงานผลการดําเนินการของโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาประกอบการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดในแตละระยะของงานวิจัยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมชุมชน
ในอุดมคติของไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมูบานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อป
พ.ศ. 2551 (ธั นวา จิ ต ต สงวน, 2551) จากนั้ นนํ าข อมูล มาวิ เคราะห เปรี ย บเที ย บเชิง เนื้ อหาจากผูใ ห ข อมูล หลายกลุ ม เพื่ อ
วิเคราะหแนวคิดการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น และ
ใชการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ เพื่อใหไดยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมในการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผลการศึกษา/การวิจัย สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
แนวคิดและหลักการการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทองถิ่นของ 5 ตําบล คือ การพึ่งตนเอง
สรางจิตสํานึกความดีในระดับบุคคล ปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรมนําการพัฒนารวมสรางคุณคาความเปนคน การจัดการ
ระดั บครอบครั วในการสร างผู นําครอบครั ว และใช กลไกการบริ ห ารจั ด การขององคกรปกครองส วนท องถิ่นเขามา สร าง
เครือขายการทํางานทั้งภายในและภายนอกมาหนุนเสริม การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงบนวิถีพุทธ สรางสมดุลแบบองครวม
และการกําหนดนโยบายขององคกร
5.1 ยุทธศาสตรของการประยุกตใชป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุม ชนทองถิ่น ระดับองคกร ชุมชน และ
ครัวเรือนแบงเปน 2 ระดับคือ ยุทธศาสตรความพอเพียงแบบพื้นฐาน และยุทธศาสตรความพอเพียงแบบกาวหนาและกาวไกล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ยุทธศาสตรความพอเพียงแบบพื้น ฐาน ใชกลไกระดับบุคคลและครอบครัวเปนหลักในการพัฒนามิติ 5
มิติ คือ มิติที่ 1 ดานความมั่นคงทางอาหาร มิติที่ 2 ดานระบบการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม มิติที่ 3 ดานครอบครัวอบอุนใน
ชุมชนเขมแข็ง มิติที่ 5 ดานความพรอมของปจจัยพื้นฐาน มิติที่ 8 ดานการจัดสรรใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยมี
กระบวนการจั ดการภายในและความรักของครอบครัวเป นความพอประมาณในการทํ างาน เน นการสรางความมั่นคงทาง
อาหารดวยการมีอนามัยที่ดี อนุรักษระบบการผลิตที่มั่นคง และใชบัญชีครัวเรือนเปนเหตุผลในการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เนนการสรางเครือขายภายในเพื่อจัดสรรความพรอมในปจจัยพื้นฐาน และการมีตนแบบครอบครัวพอเพียง การมีปา
ชุมชน การใชแนวคิดอนุรักษความมั่นคงทางอาหารตามธรรมชาติจึงเปนกลไกภูมิคุมกันในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได ทั้งนี้ เงื่อนไขดานความรูจึงเป นการรวมกลุ มแลกเปลี่ยนเรียนรูและรูเ ทาทั นการเปลี่ยนแปลงรวมถึง การหนุนเสริ มจาก
เครือขายวิชาการจะชวยใหการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเปนไปได และเงื่อนไขดานคุณธรรมตองมีผูนําที่มี
คุณธรรมทําเปนแบบอยางและปลูกฝงคุณธรรมในตนเอง
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5.1.2 ยุทธศาสตรความพอเพียงแบบกาวหนาและกาวไกล ใชกลไกระดับครอบครัวและระดับองคกร เปนหลัก
มิติที่ 4 ดานสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง มิติที่ 6 ดานระบบกลุมและองคกรสวัสดิการ มิติที่ 7 ดานกระบวนการเรียนรูและภูมิ
ปญญา โดยมีกระบวนการเพิ่มรายไดและจัดตั้งกองทุนเพื่อใหมีความพอประมาณ ลดรายจาย และจัดตั้งรานคาเพื่อสรางความ
มีเหตุผล การใชแนวคิดความมั่นคงของชีวิตและอนุรักษวัฒนธรรมเปนกลไกภูมิคุมกันในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
ทั้งนี้เงื่อนไขดานความรู จึงเปนการดัดแปลงความรู ชุมชนและถายทอดจากรุนสูรุนจะชวยใหการนํ าใชปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมีความเปนไปได และเงื่อนไขดานคุณธรรมตองมีป ราชญชาวบานที่มีคุณธรรมจิตอาสาทําเป นแบบอยางย อมทําให
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทองถิ่นระดับองคกร ชุมชน และครัวเรือนได
5.2 กลยุทธการที่นําไปสูการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ทั้ง 5 ตําบลมีกลยุทธในการนําใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.2.1 กลยุทธการนําไปสูความพอประมาณคือ การสรางกลวิธี กิจกรรม /โครงการที่คํานึงถึงการสรางความดีที่
เหมาะสมตอสภาพของสังคม มีการประเมิ นรายรั บรายจายของครัวเรื อนเพื่อนํามาสู การจั ดกิ จกรรมที่เ หมาะสมกั บความ
ตองการ และประหยัด ทั้งนี้กระบวนการนําใชที่จะทําใหเกิดความเหมาะสมกับภูมินิเวศนของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมี การกํ าหนดมาตรการหน วยงานทุ กภาคสวนภายในตํ าบลเพื่ อสร างข อตกลงในการทํ างานร วมกั น อีกทั้ ง มี การนํ าใช
มาตรการจากหนวยงานภายนอกเพื่อหนุนเสริมในกระบวนการที่ตําบลไมสามารถบริหารจัดการได โดยใชการบันทึกลงนาม
ความรวมมือ (MOU) เพื่อทําใหเกิดความยั่งยืนและสานตอการทํางานไดสะดวกไมเกิดการเบียดเบียนตอตนเอง สวน “ศูนย
ขอมูลขาวสาร หรือการสงขอมู ลภูมิปญญาทองถิ่น” หรือ “การศึกษาดูงาน” เปนการทําให เกิดการเปรียบเทียบและทราบ
ความพอประมาณจากการศึกษาดูงานได ทั้งนี้ กระบวนการที่สําคัญคือ “นโยบายองคกรภาคีเครือขาย” ถือเปนกลไกขยาย
แนวคิดความพอประมาณที่ชัดเจน หากไมเหมาะสมกับบริบทของตําบลยอมทําใหเกิดการเบียดเบียนผูอื่นได
5.2.2 กลยุทธการนําไปสูความมีเหตุผล องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรคํานึงถึงกระบวนการวางแผนให
ประชาชนเขาใจเรื่องบัญชีครัวเรือน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการวิเคราะหป ญหาระดับหมูบาน
โดยใช กระบวนการประกวดครัวเรือนตามกฎเกณฑที่กําหนด อีกทั้งมี การสรางความเขาใจดวยการประชาสั มพันธข า วสาร
หลากหลายชองทางยอมทําใหเขาใจเหตุผลมากขึ้น อีกทั้ งยังชวยกระตุนให ประชาชนมีสวนรวมสรางค านิยม เพื่ อนําขอมู ล
ทั้งหมดไปประกอบการตัดสินใจใหเกิดบูรณาการ จัดกิจกรรมพึ่งตนเองและจัดการดวยตนเองไดในที่สุด
5.2.3 กลยุทธการนําไปสูการมีภูมิคุมกัน ในตัวที่ดี จากขอมูลของการสงเสริมใหทําบัญชีครัวเรือนสามารถ
สงผลกระทบต อการตัดสินใจของประชาชนในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมระดับตนเอง รวมถึงผลการวิ เคราะหปญหาระดั บ
หมูบ านสงผลกระทบต อการวางแผนพัฒ นาหมูบ านใหพ รอมรั บตอการเปลี่ย นแปลง อยางไรก็ตามการเตรี ยมภูมิคุ มกั นใน
อนาคตที่ดีคือ “การจัดตั้งกองทุน” รวมถึงการสรางกระบวนการให “เด็กและเยาวชน” หรือ “โรงเรียน” เขามามีสวนรวมใน
การประสานงานเตรียมความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ใชองคความรูจากหนวยงานวิชาการ หนวยงานภายนอก จัดทําเปน
หลักสู ตรฝ กอบรม ตลอดจนสรางขอกํ าหนดรวมกันในการนํ าใชวัตถุดิ บในชุมชน หรือการสนั บสนุ นจากกองทุนในรู ปแบบ
ธนาคาร ยอมทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันถวงที
จากการถอดบทเรียนทั้ง 5 ตําบลดังกลาว ทําใหสามารถวิเคราะหตอไดวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการ
ขยายผลเพื่อนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถวัด
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมจากตัวบงชีค้ วามสําเร็จได (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบตัวบงชี้ความสําเร็จ ตอ 8 มิติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8 มิติตาม
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมั่นคงดานอาหาร
1.1. มีแหลงการผลิตและกระบวนการผลิตที่ เหมาะสม มี ความ
1. บัญชีครัวเรือนมีความสมดุล
ปลอดภัย ในการผลิต ทั้ งต อผู ผลิ ตและผูบ ริโ ภค และเป น
2. จํานวนครัวเรือนตนแบบเพิ่มขึ้นรอยละ 16
มิตรตอระบบนิเวศน
3. ประชาชนตําบลเนนการใชเกษตรอินทรีย
1.2. มี ฐ านการผลิ ต ที่ ส ามารถรองรั บ ต อความต องการที่ มี การ
ปลอดสารพิษ เปนปจจัยหลักในการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต
สงเสริมสุขภาพ
1.3. ชุมชนมีการผลิ ตอาหารไวบริ โภคในชุมชนเองเปนสวนใหญ
4. เกิดการถายทอดภูมิปญญาและมีแนวคิด
ลดการใชพลังงานและการเดินทางสูตลาด
อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
1.4. เน นการผลิ ต เพื่ อบริโ ภคก อน เหลื อจากการบริ โ ภคนํ าไป
ทรัพยากรธรรมชาติแกเด็กและเยาวชน
แจกจายและขายสูตลาด
5. จํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับ 8 มิติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตําบลเพิ่มขึ้น
2. ระบบการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
2.1. มี ก ารปร ะกอบอาชี พที่ สุ จริ ต มั่ นค ง เ หมาะส มกั บ 1. มีระบบการผลิตในตําบล แหลงการผลิตและ
ความสามารถประสบการณ ข องบุ ค คล และศั ก ยภาพ
กระบวนการผลิตปลอดภัยเปนมิตรตอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีภายในชุมชน เชน ดิน น้ํา ปา
สิ่งแวดลอม
ไม และความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ตําบลเกิดแนวคิดและมีกิจกรรมลดการใช
2.2. มีร ายไดที่ ส ามารถเลี้ ย งตั วเองได มี ผ ลกํ าไรตามสมควรไม
พลังงาน
ขาดทุน
3. สรางตลาดในตําบล
2.3. มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพมาก 4. เกิดคณะกรรมการที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนการนํา
ขึ้น ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา
เหมาะสม เนนใชวัสดุทองถิ่นเปนหลัก
หนาที่อยางสม่ําเสมอในการคนหาครัวเรือน
อาสา การติดตามผลการดําเนินการของ
ครัวเรือนอาสา
3. ครอบครัวอบอุนในชุมชนเขมแข็ง
3.1. เปนครอบครั วที่มีค วามสั มพันธ ของพ อ-แม-ลู ก ตลอดจนผู 1. จํานวนจิตอาสาในตําบลเพิ่มขึ้น มีฐานขอมูลคน
อาวุโสในครอบครัวที่อบอุน มีเวลาใหแกกัน ลดการพนั น
ดีจิตอาสา เพิ่มขึ้น
สุรา สิ่งฟุมเฟอย
2. จํานวนผูเขารวมฝากกิจกรรมความดีในธนาคาร
3.2. มีกิจกรรมสรางสรรคสําหรับสมาชิกในครัวเรือน เกิดการมี
ความดี เพิ่มขึ้น
สวนรวมและเปนประโยชนตอชุมชน เชน กิจกรรมสุขภาพ 3. ครอบครัวมีบัญชีรายรับ-รายจาย
สิ่งแวดลอม ศาสนา
4. จํานวนประชาชนในตําบลมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.3. ครัวเรือนส วนใหญในชุ มชนมีความสัมพันธเอื้ออาทรตอกั น
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
มีความสมานฉันท ไมแตกแยก แบงปนและเรียนรูรวมกัน
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8 มิติตาม
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง
4.1. ชุมชนมีการวางแผนดานเศรษฐกิจ จัดสรรทรั พยากรตางๆ 1. ตําบลเกิดขอกําหนดรวมที่เอื้อตอวิถีชีวิต
เพื่อการผลิต การบริโภค และการลงทุนที่สมดุล
เศรษฐกิจพอเพียง
4.2. ทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใชในการตัดสินใจบริโภคอุปโภคและมี 2. มีการทําบัญชีครัวเรือนอยางครอบคลุมทุก
การออมทรัพยไวใชในยามจําเปน
หมูบานรอยละ 70
4.3. มีการวางแผนดานสรางรายได ลดรายจาย สรางและใชคืน 3. มีการนําใชบัญชีครัวเรือนเปนขอมูลพื้นฐาน
หนี้สิน ลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย
แกไขปญหาของตําบล
4. จํานวนประชาชนที่มีอาชีพเสริม เพิ่มขึ้น
5. ความพรอมของปจจัยพื้นฐาน
5.1. มี ป จจั ย พื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค ประปา ไฟฟ า โทรศั พ ท 1. การเมืองในพื้นที่เขมแข็งไมมีความขัดแยง
ถนน ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาชุมชน
2. มีระบบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนที่ขาดทุน
5.2. มีสวัสดิการดานอนามัย และสาธารณสุข ครอบคลุมตลอด
ทรัพย
ชีวิต รวมทั้ง เด็ก คนแก พิ การ ผู ดอยโอกาส และผูป วย 3. นโยบายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยากจน
ประชาชน
5.3. มีโอกาสแหงการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียน และวัด โบสถ 4. ความพึงพอใจในระบบบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น
มัส ยิด ที่ เพี ย งพอต อการเรีย นรู ในการดํารงชี วิต ในชุม ชน
และเทาทันการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต
6. ระบบกลุมและองคกรสวัสดิการ
6.1. มีระบบกลุมและองคกรในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา 1. แกนนํามีความเสียสละเปนตนแบบที่ดี
ศาสนา ออมทรัพย สวัสดิการสังคม เยาวชน ปาชุมชนและ 2. จํานวนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10 คน
สิ่ ง แวดล อ ม โดยครั ว เรื อ นส ว นใหญ เ ป น สมาชิ ก ที่ 3. มีระบบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
กระตือรือรนของกลุมตางๆ
4. สามารถประสานงานภาคีเครือขายมาเติมเต็ม
6.2. เชื่ อ มโยงกลุ ม ต า งๆในชุ ม ชนกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และ
และบูรณาการงาน กิจกรรม หรืองบประมาณ
ภาค เ อกช นเ พื่ อรั บ การ ส นั บ ส นุ นด านการ เ รี ย นรู
ประสบการณ และวิชาการ
6.3. ลดความขั ดแยงระหวางกลุม ผลประโยชน อปท. และกลุ ม
พลังมวลชนตางๆ โดยคํ านึงถึ งประโยชนชุม ชนเป นหลั ก
รวมทํางานแบบบูรณาการไมแยงผลงานกัน
6.4. องคกรตางๆในชุมชนดําเนินงานแบบโปรงใส ใชระบบธรร
มาภิ บ าล มี ส ว นร วมจากสมาชิ กส วนใหญ ใ นชุ ม ชนอย า ง
ตอเนื่อง
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8 มิติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. กระบวนการเรียนรูและภูมิปญญา
7.1. มีการจัดการความรูภายในชุมชน นําภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น
มาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน ผานระบบการศึกษาที่มีใน
ทองถิ่นและเวทีระดมความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ
7.2. เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุ มชน ผู
อาวุ โส ปราชญช าวบาน ผูนําความคิ ด เกษตรกรตนแบบ
และคนรุนใหม
7.3. เชื่ อ มโยงชุ ม ชนให ต ามทั น ข อ มู ล ข า วสารที่ ส ะท อ นการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก
7.4. อนุรักษภูมิปญญาและองคความรู สืบทอดใหแกคนรุนตอไป
สามารถผสมผสานกั บ ความรู วิ ท ยาการป จ จุ บั น เพื่ อ
ประยุกตใหเหมาะสมกับทองถิ่นตน
8. การจัดสรรใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน
8.1. วางแผนการจั ด สรรทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ใช
ประโยชนในการผลิต บริ โภค และอนุ รักษ โดยคํานึงถึ ง
ผลประโยชนในปจจุบันและอนาคต
8.2. มีแผนกําหนดขอบเขตและขีดความสามารถที่เหมาะสมของ
ทรัพยากรในชุมชนในการรองรับการใชประโยชนในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะเขตที่อยูอาศัยและเขตเศรษฐกิจ อันเปน
ผลมาจากการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
8.3. มีการอนุรักษฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชนใหยั่งยืน
เชน พื้นที่อนุรักษ แหลงน้ําสาธารณะ และปาชุมชน เพื่อ
เปนภูมิคุมกันสภาพแวดลอมของชุมชน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

1. ประชาชนใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม
2. ประชาชนในตําบลยึดมั่นในกรอบศีล 5ธรรม 5
2

3. ตําบลเกิดมาตรการทางสังคมในการกํากับ
ติดตาม “คนดี คิดดี ทําดี สุขภาพดี”
4. ประชาชนมีสวนรวม สนับสนุน สงเสริม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

1. เมื่อเกิดปญหาวิกฤตในตําบล ประชาชน
สามารถแกไขปญหาเรงดวนเฉพาะหนาไดดวย
ตนเอง
2. เกิดการตอยอดภูมิปญหาทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชน

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ เคราะหการประยุ กตใ ชปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค กรปกครองสวนทองถิ่นที่ใช หลักการ
พึ่งตนเอง สรางจิตสํานึกความดีในระดับบุคคล ปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรมนําการพัฒนารวมสรางคุณคาความเปนคน การ
จัด การระดั บ ครอบครั วในการสร างผู นําครอบครั วและใช กลไกการบริ ห ารจั ด การขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น สร าง
เครือขายการทํางานทัง้ ภายในและภายนอกมาหนุนเสริม ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงบนวิถีพุทธ สรางสมดุลแบบองครวมและการ
กําหนดนโยบายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับองคกรบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนองคกรขนาดใหญที่นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยผูนํา องคกรไมใหความสําคัญกับการทํากําไรระยะสั้น แตคํานึงถึง
ความมั่นคงในระยะยาว มีนวัตกรรมในผลิตภัณฑสูง คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุกฝาย ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เชน พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหเขมแข็ง เนนการทํางานรวมกันเปนทีม จัดฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง
2

ศีล 5 ธรรม 5 คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจาการประพฤติผิดในกาม เวนจากการพูดปด เวนจากการเสพสิ่งมึน
เมา เวนจากการเลนพนัน การใหอภัยผูอื่น การเสียสละเวลา การบริจาคทรัพย การบริจาคโลหิต
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บริหารคาจางและจัดสวัสดิการที่เปนธรรมแกพนักงาน สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ยึดหลักการประหยัด
พลังงาน จัด ทําโครงการโรงงานสีเขี ยว สรางจิ ตสํานึกการแบงปน และสนับสนุ นการทําประโยชน ใหแก สังคม (นิ ภา วิริย ะ
พิพัฒน, 2552)
สวนประเด็นการกําหนดนโยบายขององคกรจากผลการศึกษานั้นสะทอนวา การบริหารจัดการเชิงนโยบายเปนสิ่ง
สําคัญตามที่หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธกลาววาเปนหลักการบริหารจัดการที่รอบคอบ (Schermerhorn, 2012) และทํา
ใหสามารถดึงศักยภาพมาใชในการดําเนินการไดเปนอยางดี ประกอบกับผลการศึกษาหลายเรื่องที่สะทอนวา ปจจัยที่สัมพันธ
กับการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตคือ ขนาดขององคกร นโยบาย ขอมูล การแสดงความคิดเห็น และ
กิจกรรม (วิ ส าขา ภู จินดา, 2555) โดยเฉพาะกิ จกรรมใดๆก็ ต ามที่ ทําตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งจะประสบ
ความสําเร็จเสมอ เพราะแตละองคกรไดกําหนดนโยบายเปนทิศทางแบบกาวหนาที่สงผลใหเกิดความสมดุลทุกดานและพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (Alkhafaji, 2003)
สําหรับ กลยุท ธ ในการนํ าใช ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย งที่ ส ามารถการนําไปสูค วามพอประมาณเปนการ
วิเคราะหจากโอกาสและจุดแข็งเนื่องจากเปนการนําใชกลยุทธในเชิงรุก (Aggressive) โดยการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อ “รุก” ดังนั้นในภารกิจ ควรสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) การขยายกล
ยุทธ โดยองคการปกครองสวนทองถิ่นใชวิธีการบันทึกลงนามความรวมมือ (MOU) เพื่อทําใหเกิดความยั่งยืนและสานตอ สวน
กลยุ ท ธ การนํ าไปสู ค วามมี เหตุ ผ ลเป นการวิ เ คราะห จากจุ ด แข็ ง และภั ย คุ กคามจนทํ าให เ กิ ด การใช กลยุ ท ธการป องกั นตั ว
(Defensive) (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) จากการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อนําไปสูการตั ดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รวมถึงการวิเคราะหปญหาระดับหมูบาน โดยเอาจุดแข็งมาใชสูกับภัยคุกคาม หรือการแตกตัว (Diversification) เพื่อนําจุดแข็ง
ไปใชในการควาโอกาสอื่น (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) ซึ่งในภารกิจ ควรกําหนดใหสะทอนถึงกลยุทธเหลานี้เชน การ
มุงมั่นรักษาความเปนผูนําในตลาดสินคา (Cadez and Guilding, 2012), หรือ การมุงหมั่นในการสรางนวัตกรรมใหม เปนตน
สวนกลยุทธการนําไปสูการมีภู มิคุมกันในตัวที่ดีที่องคการปกครองสวนทองถิ่นได รวมกั น “จั ดตั้งกองทุน” รวมถึงการสราง
กระบวนการให “เด็ กและเยาวชน” หรื อ “โรงเรี ยน” เข ามามี ส วนรวมในการประสานงานเตรี ยมความพร อมรับ ต อการ
เปลี่ยนแปลง ถือวาใช กลยุทธในการพัฒนาองคการ (Turnaround) (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) เพื่อแกไขจุดออน
สําหรับไปควาโอกาส ดังนั้นในภารกิจควรสะทอนใหเห็นถึงแผนการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 เนื่องจากมีการดําเนินการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
ตอเนื่องแตยังไมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงควรมีการขยายผลกลยุทธการเพื่อติดตามตรวจสอบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค
ตลอดจนความสําเร็จและลมเหลวของการดําเนินการ
7.2 ผลงานวิจัยสวนใหญเปนเชิงปริมาณ ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางนวัตกรรมการ
บริหารจัดการการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศไทย
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การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Behavior Adjustment in On-time Class Attendance for Students in major of
Management, Business Taxation Course, Thepsatri Rajabhat University
พิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
อาจารย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
sukuma2529@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัด การใน
รายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ ที่เขาชั้นเรียนสายเปน
ประจําจากการเช็คชื่อในใบรายชื่อการเขาชั้นเรียน ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ จํานวน 10 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ ผลการวิจัยพบวา ผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุมตัวอยาง นักศึกษาสามารถ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง ในการเขาเรียนรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ และมีการกระตือรือรนในการเขาห องเรียนมากขึ้น
จากการสังเกตนักศึกษามีความภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา และนักศึกษามีความพึงพอใจที่ไดรับคะแนนเปนแรงเสริม
มีความกระตือรือรนในการเขาชั้นเรียนเร็วขึ้น เพื่อจะไดรางวัล หรือคําชมเชย จึงสามารถนําวิธีการนี้ไปใชกับการปรับพฤติกรรม
ของนักศึกษาคนอื่น ๆ ไดตอไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การตรงเวลา การภาษีอากรธุรกิจ
Abstract
The objective of this research was to solve the problem of class attendance on time of students in
the major of management who studied in Business Taxation course. Research samples were include 3rd year
student Management Regular class attendance By checking the name on the attendance list In the course of
Business Taxation 10 persons, selected by a purposive sampling technique. Research instrument was a
student class attendance form. The statistics used for data analysis was percentage. The finding revealed
that students could improve their behaviors in on-time class attendance in Business Taxation course.
Moreover, students were more enthusiastic and willing to be in class on time. According to the observation,
students were proud of being in class on time. In addition, giving students the extra scores made them
more pleasure and enthusiastic. It was also motivated them to get the rewards or praises. Therefore, this
technique could be used in other students and other courses.
Keywords: behavior in class attendance, on-time class attendance, business taxation
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1. บทนํา
ปญหาการเข าชั้นเรียนไม ตรงต อเวลาเปนปญหาที่ มาจากพฤติ กรรมของนักเรียนที่เกิด ขึ้นตั้งแตอดี ต จนถึง ปจจุบั น
ปญหานี้ควรจะหาวิธีการแกไขใหถูกตอง และนํามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักศึกษาในชั่วโมง จึงเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของครูผูสอนทุกคนที่จะแกไขปญหานี้เพราะเปนปญหาที่ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ในชั้นเรียน เชน ทําใหเกิดการหยุด
การสอนในชวงหนึ่งเมื่อนักศึกษาที่มาสายเดินเขาในชั้นเรียนในขณะที่ทุกคนกําลังเรียน และเมื่อเขาไปนั่งเรียนแลวก็จะสอบถาม
เพื่อนที่นั่งใกลวา อาจารยสอนอะไรบาง ทําใหเกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผูสอนตองเริ่มใหมทําใหนักศึกษาที่ตั้งใจ
เรียนอยูกอนเกิดความเบื่อหนายทําใหเสียเวลาในการเรียนการสอนผูวิจัยจึงเห็นวาปญหาการเขาเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่
สําคัญอยางยิ่งจึงไดนํามาเปนหัวขอการวิจัยดังกลาว (นพดล ฟกแกว, 2556)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายของการศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงาม
ของบุคคลโดยถายทอดความรูการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมสรางองคความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู
ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ทั้งร างกายจิตใจ สติปญ ญา ความรู คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมการดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นอยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
การผลิตนักศึกษาเพื่อออกไปแขงขันในตลาดแรงงานยุคปจจุบัน ซึ่งประสบปญหาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก มีการ
แขงขั นสูง สถานศึกษาแตล ะแหง จึงมี การมุ งเนนคุณภาพของผูที่สํ าเร็จการศึกษาจากสถานศึ กษาของตนอย างเข มงวด เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของผูสํ าเร็จการศึกษาใหต รงกับความตองการของตลาดแรงงานอย างแทจริง โดยผูที่สํ าเร็จการศึ กษาตองมี
คุณภาพ มีความรู ทักษะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น (จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย, 2552)
การเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากจะเปนสถานที่ใหความรูแลว ยังเปนสถานที่ฝกพฤติกรรมใหอยูในระเบียบวินัย
ตามความประสงคของสังคม การขาดความรับผิดชอบในการทํางานเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา และเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
อันเปนผลทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
เนื่องจากครูเปนผูที่มีหนาที่โดยตรงในการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาใหเปนไปในทางที่พึงประสงค เพื่อใหเด็กไทย
เจริญทุกดาน ตามความมุงหมายของการศึกษา พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษา เปนอุปสรรคตอ
ความเจริญกาวหนาทางการศึกษา และเปนคุณลักษณะไมพึงประสงคในสังคม
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึ กษา 2559 นี้ ผูวิจัย สอนในวิช าการภาษี อากรธุร กิจนักศึกษาชั้นป ที่ 3 สาขาวิช าการ
จัดการ มีนักเรียนที่เ ขาเรียนสายประมาณ 15 นาที เปนประจําตั้งแตชั่วโมงแรกของการทําการเรียนการสอน ผู  วิจัยซึ่งเป น
ครูผูสอนจึงนําปญหานี้มาศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา ปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของผูเรียน
กลุมเปาหมายตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเขาชั้นเรียนใหตรง
ตอเวลาของนั กศึกษาชั้ นป ที่ 3 สาขาวิ ชาการจั ดการ เพื่ อให นักศึ กษามีพ ฤติ กรรมการเข าชั้ นเรีย นดี ขึ้ น มี วินัย และความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองมากขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ
3. สมมติฐานการวิจัย
การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดีขึ้น มีวินัย
และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองดีขึ้น
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4. คําถามการวิจัย
นักศึกษาเข าเรีย นตรงเวลามากขึ้นหรื อไม หลัง จากการปรั บพฤติ กรรมการเข าชั้ นเรีย นให ตรงเวลาของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี)
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ซึ่งจะมีผลทําใหนักศึกษาไมมีสิทธิ์
สอบในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ และหากปลอยไวก็อาจจะทําใหหมดสิทธิ์สอบในรายวิชาอื่นๆ ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการเสริมแรง
ทางบวก มาปรับใชสําหรับแกปญหา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลาของนักศึกษา

นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดี
ขึ้น มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเองดีขึ้น

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด
6. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน คือ การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา
ตัวแปรตาม คือ นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดีขึ้น มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองดีขึ้น
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมาย ของการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความงอก
งามของบุคคลโดยถายทอดความรู การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สรางองคความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การ
เรีย นรู ใหบุ คคลเรี ยนรู ตลอดชี วิต การศึกษาต องเปนไปเพื่ อพั ฒนาคนไทยใหส มบูร ณ ทั้ งรางกาย จิตใจ สติ ป ญญา ความรู
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นอยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ปยะวรรณ สุทธิประพันธ (2553) วิจัยชั้นเรียน พฤติกรรมการไมตรงตอเวลาและการไมรับผิดชอบเขาชั้นเรียนวิชา
อนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจาภาคการศึกษา 2/2553 มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและการขาดความรับผิดชอบเขาชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจําภาคการศึกษา 2/2553 กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษา จํานวน 5 คน ที่มักจะมี
พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและขาดความรับ ผิดชอบเขาชั้ นเรีย น ผลการวิจัย พบวา หากมีการกระตุนหรือมี
กิจกรรมที่ทําใหนักศึกษาไดตื่นตัวอยูเสมอโดยไมทิ้งชวงระยะเวลามากนัก ก็จะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน เพราะทําให
ไมรูสึกเบื่อหรือจําเจ หรืออาจตองการคะแนนพิเศษ หรือไมตองการถูกหักคะแนนไป ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรม หรือการทดสอบ
อยูบอยครั้งเพื่อใหเกิดความตื่นตัวเชน สัปดาหละครั้ง โดยไมควรทิ้งระยะเวลาหางนานเกินไป
ชาญชาย กิจบํารุง (2551) การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเรียนกับนักเรียน
ชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุ ง โรงเรียนอาชีวดอนบอสโก บานโป ง วัตถุประสงคของการวิ จัย เพื่อแกไ ข
ปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2551 กลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง ที่เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะ ผลการวิจัย
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พบวา จากการแกปญหาโดยใหนักเรียนทําสัญญาการเรียน กลุมเปาหมายมีการแสดงพฤติกรรมตอการเขาชั้นเรียนในวิชางาน
เชื่อมและโลหะแผน ในจํานวนครั้งที่ตรวจสอบ พบวามีพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลา และมาเรียนกอนเวลา 3-5 นาที
อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร (2554) ไดทํ าการศึกษาการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา พบว า
นักศึกษามีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากขึ้น โดยนั กศึกษาพยายามปรับ ตัวโดยมาเขาเรียนตรงเวลา และมีความ
ภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา และจากคะแนนที่ไดรวมถึงคําชมเชยจากครูผูสอน
8. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ ที่เขาชั้นเรียนสายเปนประจําจากการเช็คชื่อในใบรายชื่อการเขาชั้น
เรียน ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ จํานวน 10 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ดานพื้นที่ ทําการศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระยะเวลาในการวิจัย เดือน ธันวาคม 2559 ถึง เดือน มีนาคม 2560
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยดําเนินการสร าง และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเครื่องมือเพื่อ
การวิจัย
2. สรางแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวบ
ผลการวิจัย
3. นําแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการ
สรางแบบบันทึกพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ แลวพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
4. นําแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ที่สรางขึ้นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากการบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ โดยใชระยะเวลา 15 สัปดาห ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
ดังนี้
1. ผูวิจัยชี้แจงถึงพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา และแจงนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเขาเรียนไมตรงเวลา
รวมถึงอธิบายถึงผลที่จะตามมา และวิธีการแกปญหาดวยการเสริมแรงบวกโดยการใหคะแนนเพิ่มแกนักศึกษาที่เขาชั้นเรียนได
ตรงเวลา
2. ผูวิจัยดําเนินการ 2 ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะที่ 1 บันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชา
การภาษีอากรธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในเดือนธันวาคม 2559 เปนระยะเวลา 5 ครั้ง และเจาะจงเลือก
นักศึกษาทีเ่ ขาหองเรียนไมตรงเวลา 3 ครั้งขึ้นไป เปนกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการในระยะที่ 2
2.2 ระยะที่ 2 ผูวิจัยชี้แจงวิธีการดําเนินการแกกลุมตัวอยาง ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียนโดยวิธีการเสริมแรงทางบวก โดยการใหคะแนนแกนักศึกษาที่มาสายทุกครั้งที่นักศึกษาสามารถเขา ชั้นเรียนไดตรง
เวลาครั้งละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใชเวลา 10 สัปดาห
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3. ผูวิจัยบันทึกผลคะแนนจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาหลังปรับพฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม
การเขาชั้นเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. ผูวิจัยนําผลพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรมมาวิเคราะหโดยการหาคารอยละ และนําผลคะแนนมา
เทียบกับระดับเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด
วิธีวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรม โดยการเสริมแรงบวก เปนระยะเวลา
สองเดือนครึ่ง (10 สัปดาห) เริ่มเดือน มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 กลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยนับจํานวนครั้งที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา แลวเสริมแรง
บวกดวยการใหคะแนนเพิ่มพิเศษ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ โดยมีการกําหนดคาของคะแนนออกเปน 5 ชวง ๆ ละ
2 คะแนน ดังนี้ (อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร, 2554)
เขาชั้นเรียนตรงเวลา
10 ครั้ง หมายถึง อยูในระดับดีเยี่ยม
=
10 คะแนน
เขาชั้นเรียนตรงเวลา
8 ครั้ง หมายถึง อยูในระดับดี
=
8 คะแนน
เขาชั้นเรียนตรงเวลา
6 ครั้ง หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
=
6 คะแนน
เขาชั้นเรียนตรงเวลา
4 ครั้ง หมายถึง อยูในระดับนอย
=
4 คะแนน
เขาชั้นเรียนตรงเวลา
2 ครั้ง หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด
=
2 คะแนน
0 ครั้ง หมายถึง ไมมาเรียน
=
0 คะแนน
9. ผลการวิจัย
การปรับพฤติกรรมการเขาชั้ นเรียนให ตรงเวลาของนักศึ กษาสาขาวิชาการจั ดการ ในรายวิช าการภาษีอากรธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 10 คน ที่มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห ใน
เดือนมกราคม 2560 - มีนาคม 2560 ดําเนินการดังนี้ โดยแบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 : เปนระยะการสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษี
อากรธุรกิจ ทั้งหมดจํานวน 21 คน ใชเวลา 5 สัปดาห พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 52.38 และนักศึกษามีพฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62
ระยะที่ 2 : เป นระยะที่ ใช การบั นทึ กพฤติกรรมการเข าชั้ นเรีย นโดยวิธีการเสริม แรงทางบวก คือการใหค ะแนน
นักศึกษาที่ มาสายทุกครั้งที่ สามารถเขาชั้ นเรีย นได ตรงเวลาครั้งละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใช เ วลา 10
สัปดาห พบวา นักศึกษา จํานวน 10 คน เขาชั้นเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ 100
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10. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหผลการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการ
ภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบวา
ระยะที่ 1 เปนระยะการสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทั้งหมด จํานวน 21 คน
ใชเวลา 5 สัปดาห พบวานักศึกษามีพฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.38 และนักศึกษามี
พฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62
ระยะที่ 2 เป นระยะที่ ใช การบั นทึกพฤติ กรรมการเข าชั้ นเรี ย นโดยวิ ธีการเสริม แรงทางบวก คื อการให ค ะแนน
นักศึกษาที่มาสายทุกครั้งที่สามารถเขาชั้นเรียนไดตรงเวลาครั้งละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใชเวลา 10
สัปดาห พบวา นักศึกษา จํานวน 10 คน เขาชั้นเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ 100
11. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุมตัวอยาง นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเอง ไดเมื่อทราบ
ขอตกลงเบื้องตนในการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา กับครูผูสอน ซึ่งจากขอมูลที่บันทึกไว นักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเอง ในการเขาเรียนรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ พบวามีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายาม
ปรับตัวใหเขาเรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพิ่ม ตามที่ตกลงกันไวในทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียน
การสอน จากการสังเกตนักศึกษามีความภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา และจากคะแนนที่ไดรวมถึงคําชมเชยจาก
ครูผูสอน ดังนั้นการเสริมแรงบวกดวยวิธีการใหคะแนนเพิ่ม จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถแกปญหาในเรื่องการเขาเรียนไมตรง
เวลาของนั กศึ กษาไดดี อีกแนวทางหนึ่ ง หรื ออาจกล าวได วาการใหแ รงเสริม ทางบวกดว ยการให คะแนน และการกล าวชม
สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในดานการไมตรงตอเวลาของนักนักศึกษาไดเปนอยางดี เพราะนักศึกษามีความ
พึงพอใจที่ไดรับคะแนนเปนแรงเสริม มีความกระตือรือรนในการเขาชั้นเรียนเร็วขึ้น เพื่อจะไดรางวัล หรือคําชมเชย จึงสามารถ
นําวิธีการนี้ไปใชกับการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาคนอื่นๆ ไดตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะวรรณ สุทธิประพันธ
(2553) ไดศึกษา พฤติกรรมการไมตรงตอเวลาและการไมรับผิดชอบเขาชั้นเรียน พบวา หากมีการกระตุนหรือมีกิจกรรมที่ทําให
นักศึกษาไดตื่นตัวอยูเสมอโดยไมทงิ้ ชวงระยะเวลามากนักก็จะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน เพราะทําใหไมรูสึกเบื่อ หรือ
จําเจ และตองการคะแนนพิเศษหรือไมตองการถูกหักคะแนน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชาย กิจบํารุง (2551) ได
ศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเรียน พบวา จากการแกปญหาโดยใหนักศึกษาทํา
สัญญาการเรียน พบวามีพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลา และมาเรียนกอนเวลา 3-5 นาที และสอดคลองกับงานของ อภิเชษฐ
เพ็ชรอินทร (2554) ไดศึกษาการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการกระตือรือรนใน
การเขาหองเรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวโดยมาเขาเรียนตรงเวลา และมีความภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรง
เวลา และจากคะแนนที่ไดรวมถึงคําชมเชยจากครูผูสอน
12. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการ
ภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาพบวานักศึกษาเขาเรียนไมตรงเวลา และไมมีความรับผิดชอบ ดังนั้นครูผูสอนควรใหความสนใจใน
เรื่องการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา เพราะจะเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในเรื่องของเวลา และเปนผู
ตรงตอเวลาเพื่อประโยชนในการอยูรวมกับผูอื่น และการทํางานในอนาคต เพราะการซื่อสัตยในเรื่องของเวลาถือเปนคุณธรรม
จริยธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินชีวิต
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2. จากการศึกษาพบวานักศึกษาเขาเรียนไมตรงเวลา และไมมีความรับผิดชอบ ดังนั้นควรรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัวเพื่อปลูกฝงความรับผิดชอบในดานของการตรงตอเวลาชี้ใหเห็นถึงขอดี-เสียของการ
ตรงตอเวลาและเปนตัวอยางที่ดี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนสาย
2. ควรมีการศึกษาเปนกรณีศึกษารายบุคคลกับผูเรียนที่มาเรียนสายเปนประจํา
13. เอกสารอางอิง
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ปจจัยทางการตลาดทีส่ งผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูป ระกอบการ
ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
The Marketing factors that affect the decision to sell products in the market
of entrepreneurs in Takhli District, Nakhonsawan Province
วิมลรัตน เปลี่ยนกลิ่น1* และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา2
1

2

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารยที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*
June_jocker@hotmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ
ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 80 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการในอําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค มี 4 ดาน สามารถสรุปไดดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑ พบวา มีรับประกันรับคืนสินคาที่ชํารุดจากการผลิต
รูปแบบของผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ และมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑเปนที่ตอบสนองตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 2) ดานราคา พบวา มีการใหขอมูลราคาสินคาที่ยุติธรรมเหมาะสม
มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา สถานที่จําหนายสะอาดสวยงาม
มีความสะดวกในการหาซื้อ และมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ และ 4) ดานการสงเสริมการตลาด เชน การใหสวนลด
มีของแถม การบริการของผูขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอการจําหนายสินคา ตลาดนัด ผูขาย
Abstract
The research objective to study The Marketing factors that affect the decision to sell products in
the market of entrepreneurs in Takhli District, Nakhonsawan Province. The research samples were 80 vendors
of market products in Takhli district, Nakhonsawan province. Research samples were selected by a purposive
sampling technique. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis
were percentage, mean and standard deviation.
The research found that The Marketing factors that affect the decision to sell products in the market
of entrepreneurs in Takhli District, Nakhonsawan Province There are four aspects can be summarized as
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follows. 1) The product has been found to guarantee a return of defective product. Variety of products
Design and create new products. And there is a standard product certification mark that fulfills customer
needs. It very good. 2) The price was found to be fair price information. Various payment methods available.
3) Distribution channels found that the place is clean and beautiful. It is easy to find. And always ready
for sale. And 4) Marketing promotion, such as discounts, giveaway, seller services. And advertising through
various media.
Keywords: factors affecting the distribution, flea market, seller
1. บทนํา
ในยุคเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับ
รัฐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยผานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในโอกาสตางๆ มา
โดยตลอดตอมาพระองคไดทรงเนนย้ําและใหแนวทางความคิดและแนวทางการแกไขเพื่อไหประชาชนในสังคมไทยไดรอดพน
และผานวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยสามารถใชชีวิตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานทางสายกลางและในความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอเพียง ความพอประมาณ ความประหยัด ความมัธยัสถ
และความมีเ หตุมีผลตลอดจนการใชค วามรอบคอบ และการใชความรูรอบตัวที่จะนํามาใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ความพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึง การใชจายอยูในความพอดี ไมฟุมเฟอย ใชจายใหอยูในกําลังของตนเองไมเกินตัว
ไมเบียดเบียนผูอื่นจนผูอื่นเดือดรอน ความประหยัด หมายถึง การใชจายใหอยู ในขอบเขตในความพอดีมีเหตุมีผลไมมากไม
นอยเกิดไป ความมีเหตุมีผล หมายถึง การใชหลักในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยการพิจารณาจากความคิด และป จจัยตางๆ
ที่มีความเกี่ยวของอยางรอบคอบ โดยใชความซื่อสัตยสุจริต ความเพียง ความอดทนตอการทํางานเปนคุณธรรมต อการดําเนิน
ชีวิต ในสังคมปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยาง คือ มีปญหาการวางงานมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และปญหาของการกลายสภาพ
จากคนซื้อเปนผูประกอบการมากขึ้นจากเดิม เพราะเนื่องมาจากเศรษฐกิจมีความตกต่ํามีคนวางงานเปนจํานวนมาก ทําใหคน
วางงานนั้นมีความสนใจที่จะเสี่ยงในการลงทุนเปนผูประกอบการเอง (นารีรัตน ฟกเฟองบุญ, 2554)
ตลาดนัดเปนธุรกิจการคาปลีกอีกแบบหนึ่ง และเปนแหลงรวมของทั้งผูซื้อและผูขาย ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย
กวาแหลงซื้อขายอื่นๆ ซึ่งตลาดนัดจะมีสินคาที่หลากหลายมากมายที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
นั้นๆ ไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย (ชัย
ฤทธิ์ ทองรอด และวราภรณ สารอินมูล, 2559) ที่สัมพันธกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาด
นัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่มีความหลากหลายและแตกตางกันในทุกๆ ดาน
จากปญ หาสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ย นแปลงไปผูวิจัยจึง สนใจที่ จะศึกษาปจ จั ยทางการตลาดที่ส งผลตอการตั ดสินใจ
จําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอม และการ
พัฒนาธุรกิจของตนเองใหไดรับกําไรจากการดําเนินธุรกิจหรือรายไดที่ไดจากการทําอาชีพเสริม และเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ และพัฒนาธุรกิจขายสินคาใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุภัทรา เพี้ ยนดิษฐ (2553) กล าววา พฤติ กรรมในการซื้อสินคาของผู บริโ ภคในตลาดน้ําไทรนอย จัง หวัดนนทบุ รี
พบวา ผูบริโภคมาซื้อสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซื้อสินคากับญาติ ใชเงินซื้อสินคา 201-500 ซื้อเพื่อใช/รับประทาน
เอง สิ่งจูงใจในการซื้อเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคา พบวา
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาในตลาดนัดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย
นอกจากนี้พบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดนัดตางกัน
เรณู แสงอาวุธ (2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎร
ธานี พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ การใชบริการมาก เรี ยงตามลําดับ ไดแก ดานราคา ชองทางการจัด จําหน าย ผลิตภัณฑ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการสงเสริมการตลาด นอกจากนี้พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ใชบริการตลาดนัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มยุรี นิลสม (2549) กลาววา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสินคาจากตลาดนัดเคลื่อนที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ ดานเพศแตกตางกันในเรื่อง ความคุมคาเมื่อซื้อสินคาคุณ ภาพของ
สินคา ชวงเวลาที่ซื้อ วงเงินที่ใชจาย ประเภทพอคาแมคา ดานอายุแตกตางกันในเรื่องชวงเวลาที่ซื้อ วงเงินที่ใชจาย แรงจูงใจใน
การซื้อ และดานอาชีพแตกตางกันในเรื่องคุณภาพของสินคา จํานวนครั้งในการซื้อ ชวงเวลาที่ซื้อ แรงจูงใจในการซื้อ
มาลินี เสียงใส (2555) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา สวนใหญเดินทางไปที่ตลาดคายวีรวัฒน
โยธินในชวงเวลา 17.00 - 18.00 น. งบประมาณ 201 - 500 บาท เหตุผลที่ซอื้ คือ มีสินคามากมายหลายประเภท เดินทางดวย
รถสวนตัว สวนปญหาที่พบคือหาที่จอดรถยาก สินคาที่ซื้อ สวนใหญคืออาหาร นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบสว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาของผูบริโภคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางไรก็ตามเพศหญิงใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานราคามากกวา
เพศชาย และผูบ ริโภคที่มีอายุ และอาชี พตางกันมีค วามคิ ดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื ้อสิ นคาใน
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 1) ตลาดนัดวันอังคาร
ตอนเชา 2) ตลาดนัดเชาวันอาทิตย 3) ตลาดนัดคลองถม รวมจํานวน 100 คน ชวงเดือนกุมภาพัน ธ 2560 (สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค, 2551, หนา 10)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 80 คน ใน
เดือนกุมภาพันธ 2560 ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางตามวิธีของทาโร ยามาเน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ใ ช แ บบสอบถามเรื่ องป จ จั ย ทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจจํ า หน า ยสิ น ค าในตลาดนั ด ของ
ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
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1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นดําเนินการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากนั้นนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาตามกรอบของงานวิจัย
โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 204-208) ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอยที่สุด
2. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ดํ าเนิ น การแก ไ ขตามข อ เสนอแนะ จากนั้ นนํ าไปเสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู กต องอี กครั้ ง แล วพิ ม พ เ ป น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมรานคาหลัก ที่ศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (reliability) จากวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ซึ่ง
พบวา แบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.920
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณและใหคะแนนตามเกณฑ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลจริงแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ จากนั้นวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึ่งใชส ถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ได แก การแจกแจงความถี่ ค ารอยละ เพื่ออธิบายขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนาย
สินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
5. ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะหข อมู ลเกี่ ยวกับป จจั ยสวนบุค คล ของผู ตอบแบบสอบถามนํ ามาวิเ คราะหโ ดยแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (n= 80 คน)

รอยละ

ชาย
หญิง

37
43

46.30
53.80

15-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46 ปขึ้นไป

11
28
27
14

13.80
35.00
33.80
17.50

เพศ

อายุ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (n= 80 คน)

รอยละ

10
17
42
11

12.50
21.30
52.50
13.80

27
1
17
24
11

33.80
1.30
21.30
30.00
13.60

1
20
25
34

1.30
25.00
31.30
42.50

26
53
1

32.50
66.30
1.30

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา
ปริญญาตรีและสูงกวา
ประเภทของสินคาที่ขาย
อาหารและเครื่องดื่ม
สินคาสําหรับเด็ก
เสื้อผา
เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑความงาม
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
มากกวา 5,000 บาท
หรือ 5,000 – 10,000 บาท
10,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่
ไมเกิน 1 ป
2-4 ป
5 ปขึ้นไป

จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาใน
ตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000 บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่
2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 66.30
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่สง ผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผู ประกอบการ ใน
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด โดยวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว
ดังนี้
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ
ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาพรวม
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา
ในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี

ระดับปจจัย

X

S.D.

แปลผล

1. ดานผลิตภัณฑ

3.38

0.42

ปานกลาง

2. ดานราคา

3.53

0.47

มาก

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย

3.53

0.43

มาก

4. ดานการสงเสริมการตลาด

3.41

0.40

ปานกลาง

3.46

0.22

ปานกลาง

จังหวัดนครสวรรค

ภาพรวม

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน
อําเภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค ภาพรวมอยูใ นระดั บปานกลาง มี ค าเฉลี่ ย เท ากับ 3.46 เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมาดาน
การสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38
6. สรุปผลการวิจัย
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสิ นคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอํ าเภอตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง
26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000
บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่ 2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ
66.30
2. ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค
2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก
1) อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และมีรับประกันรับคืนสินคาที่ชํารุดจากการผลิต 2) คุณภาพของผลิตภัณฑ 3) ประเภท
และรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย 4) ภาพรวมของผลิตภัณฑ 5) มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหมๆ 6) เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ และ 7) ตรายี่หอของผลิตภัณฑ
2.2 ดานราคา พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 1) มีการ
ใหขอมูลราคาสินคา 2) มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย 3) ราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม 4) มีระดับราคาที่หลากหลาย
5) ราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน และ 6) สามารถตอรองราคาได
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2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย ไดแก 1) ความสะดวกในการหาซื้อ 2) สถานที่จําหนายสะอาดสวยงาม 3) มีวิธีแสดงการผลิตสินคาใหลูกคาชม และ 4) มี
สินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ไดแก 1) การสงเสริมการขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม 2) ความรวดเร็วในการใหบริการของผูขาย และมีสินคา
ตั ว อย า งให ท ดลอง 3) สถานที่ ซื้ อ สะดวกต อ การเดิ น ทางและจอดรถ 4) การบริ ก ารของผู ข าย และ 5) การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัย ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหน ายสินค าในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ปจจั ย ทางการตลาดที่ ส งผลต อการตัด สิ นใจจํ าหน ายสินค าในตลาดนั ด ของผู ประกอบการ ในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค มี 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา
ผูขายสินคาตามตลาดนัด อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีระดั บปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา
ภาพรวมอยูในระดั บมาก และเมื่ อพิจารณาเป นรายดานอยูใ นระดับมากถึ ง 2 ดาน คือ ดานราคา และด านช องทางการจั ด
จําหนาย สวนดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีรับประกันรับคืนสินคาที่
ชํารุดจากการผลิต มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ตรายี่หอของผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑเปนปจจัยที่
นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยสิ่งที่มีตัวตนและไมมีตัวตน อาจเปนสินคา บริการ
สถานที่ บุคคลหรือความคิดก็ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การซื้อสินคาในตลาดนัดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก
ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย นอกจากนี้พบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะ
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดนัดตางกัน
1.2 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานราคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการใหขอมูลราคาสินคา มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สามารถตอรองราคาได เนื่องจากราคาเปนปจจัยเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ตองจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยที่ผูบริโภคตองเต็มใจที่จะจายและธุรกิจของผูขายสามารถดําเนินตอไปไดจากผลกําไรที่ไดรับจาก
สินคานัน้ ๆ ราคาจะสามารถปรับเปลี่ยนได เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเรณู แสงอาวุธ
(2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎรธานี พบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับการใชบริการมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และการส งเสริ มการตลาด นอกจากนี้พ บวาป จจัย ส วนบุ ค คลมี ค วามสั มพั นธ กับ พฤติ กรรมการใช บ ริการตลาดนั ด อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และยังสอดคลองกับงานของ มนตชิตา พรหมวรานนท (2545) พบวา ป จจุบันมีการเปดเสรี
ทางการคามากขึ้นทําใหธุรกิจคาปลีกขามชาติเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นและมีความไดเปรียบในทุกๆ ดาน ทั้งฐานะการเงินมี
สาขาครอบคลุมในทุกพื้นที่และราคาขายคอนขางต่ํา มีสินคาและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย สงผลกระทบต อธุรกิจคา
ปลีกดั้งเดิมของไทยอยางมาก เห็นไดชัดจากการปดตัวลงของรานโชวหวยจํานวนมาก ดังจะเห็นไดวา ผูประกอบการคาปลีกของ
ไทยจําเปนตองมีการปรับตัวอยางมาก เพื่อรับมือกับการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น
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1.3 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผู ประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสะดวกในการ
หาซื้อ มีค าเฉลี่ยสูง ที่สุด สวนรายขอที่ มีคาเฉลี่ย ต่ําสุ ด คื อ มี สินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ เนื่องจากช องทางการจั ด
จําหนายเปนปจจัยของกระบวนการในการเคลื่อนยายสินคาไปยังผูบริโภค ซึ่งมีสถานที่เปนจุดวางการจัดจําหนายสิ นคา เพื่อ
นําเสนอสินค าหรือบริการกับผูบริ โภคทํ าใหเกิ ดความพึงพอใจสูง ที่สุด ซึ่ งสอดคลองกั บงานวิจัยของกาญจนา เจริญคงธรรม
(2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสูงประการหนึ่ง คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกความสะดวกใน
การเดินทางมาราน
1.4 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการ
ขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
เนื่องจากการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยเกี่ยวกับขอเสนอที่มีคุณคาพิเศษหรือสิ่งจูงใจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอผูบริโภค เพื่อชักจูงโนมนาว และกระตุนเตือนใหเกิดการจดจําสินคาได ทําใหเกิดการตอบสนองในการซื้อสินคาโดยผูบริโภค
ในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา เพี้ยนดิษฐ (2553) กลาววา พฤติกรรมในการซื้อสินคาของผูบริโภคในตลาดน้ํา
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ผูบริโภคมาซื้อสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซื้อสินคากับญาติ ใชเงินซื้อสินคา 201500 ซื้อเพื่อใช/รับประทานเอง สิ่งจูงใจในการซื้อเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการซื้อสินคา พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
8. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ขอเสนอแสนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้
8.1.1 ดานผลิตภัณฑ ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑทดี่ ูดี และแปลกตาเพื่อจะไดจูงใจในการขายสินคา
8.1.2 ดานราคา ควรจัดใหมีการชําระสินคาไดหลายวิธี เพิ่มชองทางการชําระสินคาใหสะดวก และสามารถตอรอง
ราคาของสินคาไดอยางเหมาะสม
8.1.3 ด านชองทางการจัด จําหน าย เพิ่ มวิธีการสั่ง สินคาแบบอื่น เชน สั่งผานอินเตอรเน็ ต การโทรสั่ งซื้อจากแคต
ตาล็อก เปนตน
8.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ และการแจกของแถม
8.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 ในการวิ จัย ครั้ ง ต อ ไปควรมี การขยายขอบเขตไปยั ง ตลาดนั ด อื่ นๆ ตามภู มิ ภ าคต างๆ เพื่ อ นํ าผลที่ ไ ด จาก
การศึกษามาเปรียบเทียบ (benchmarking) แลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบที่ไดนํามาประยุกตใหเหมาะสมจะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบ
ลองผิดลองถูกทําใหทราบถึงศักยภาพ หรือขีดความสามารถทีแ่ ทจริงของธุรกิจของผูขาย ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
8.2.2 ควรมีการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกของผูขายเกี่ยวกับสภาพการแขงขัน ลักษณะทางภูมิศาสตร ตนทุนการดําเนิน
ธุรกิจของผูขาย เพื่อที่จะไดขอสรุปที่กวางมากขึ้น
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8.2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะมีผลตอผูขายสินคาในตลาดนัด เชน พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ ริโ ภคที่ส อดคล องกั บพฤติ กรรมการขายของผูข ายหรื อศึ กษาเปรีย บเทีย บระหว างพฤติกรรมการซื้ อของผูบ ริโ ภค และ
พฤติกรรมการขายของผูขาย โดยใชตัวแปรนอกเหนือจากตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตาคลี ในมุมมองของประชาชน
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
Management of solid waste of Tambon Administration Organization Takhli
In view of the public Takhli District Nakhonsawan
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การวิ จัยครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค เพื่อศึ กษามุมมองของประชาชนปจจั ยที่มี ผลต อการบริ หารจัดการขยะมู ลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลตาคลี จํานวน 384 หลังคาเรือน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล
โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
คาสถิติในการเปรี ยบเทียบคือ One-Way Anova กรณี พบความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least
Significant Difference Test) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเองโดยการสุมตัวอยางแบบโควตา
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
ตาคลี ในมุมมองของประชาชน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ดานการจัดเก็บคาธรรมเนียม ดานการเก็บขยะมูลฝอย ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาคลี ควรใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ทีม่ ีอิทธิพลตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในมุมมองของประชาชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
ตาคลี ใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนและสามารถพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลตาคลี มุมมองของประชาชน
Abstract
The research objective to study Management of solid waste of Tambon Administration Organization
Takhli In view of the public Takhli District Nakhon sawan. The sample used in this study were people living
in the District Administrative Office Takhli 384 households. The research instrument used in this research
was questionnaire surveys. The data analysis was done by using the ready-to-use statistic program in
order to find percentage, mean, and Standard Deviation value (S.D). The statistic values used to compare
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were One-Way Anova. In case of differences, the test will be conducted in pairs LSD (Least Significant
Difference Test). The researcher has done the process of data collection by herself by using the quota
random sampling.
The research found that Different personal factors affect Management of solid waste of Tambon
Administration Organization Takhli In view of the public Takhli District Nakhon sawan not different. When
considering each side, descending order is as follows. Fee collection Waste collection Service staff And
public relations. This shows that the administrators of Tambon Subdistrict Administrative Organization It
is important to focus on factors that influence the management of solid waste in the public view. To guide
the improvement of solid waste management of Tambon Subdistrict Administration Organization To satisfy
the public and improve the management of waste to be more efficient and effective.
Keywords: management of solid waste, Tambon Administration Organization Takhli, view of the public
1. บทนํา
ในยุคเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับ
รัฐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยผานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในโอกาสตางๆ มา
โดยตลอดตอมาพระองคไดทรงเนนย้ําและใหแนวทางความคิดและแนวทางการแกไขเพื่อไหประชาชนในสังคมไทยไดรอดพน
และผานวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยสามารถใชชีวิตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานทางสายกลางและในความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอเพียง ความพอประมาณ ความประหยัด ความมัธยัสถ
และความมีเ หตุมีผลตลอดจนการใชค วามรอบคอบ และการใชความรูรอบตัวที่จะนํามาใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ความพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึง การใชจายอยูในความพอดี ไมฟุมเฟอย ใชจายใหอยูในกําลังของตนเองไมเกินตัว
ไมเบียดเบียนผูอื่นจนผูอื่นเดือดรอน ความประหยัด หมายถึง การใชจายใหอยู ในขอบเขตในความพอดีมีเหตุมีผลไมมากไม
นอยเกิดไป ความมีเหตุมีผล หมายถึง การใชหลักในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยการพิจารณาจากความคิด และปจจัยตางๆ
ที่มีความเกี่ยวของอยางรอบคอบ โดยใชความซื่อสัตยสุจริต ความเพียง ความอดทนตอการทํางานเปนคุณธรรมต อการดําเนิน
ชีวิต ในสังคมปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยาง คือ มีปญหาการวางงานมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และปญหาของการกลายสภาพ
จากคนซื้อเปนผูประกอบการมากขึ้นจากเดิม เพราะเนื่องมาจากเศรษฐกิจมีความตกต่ํามีคนวางงานเปนจํานวนมาก ทําใหคน
วางงานนั้นมีความสนใจที่จะเสี่ยงในการลงทุนเปนผูประกอบการเอง (นารีรัตน ฟกเฟองบุญ, 2554)
ตลาดนัดเปนธุรกิจการคาปลีกอีกแบบหนึ่ง และเปนแหลงรวมของทั้งผูซื้อและผูขาย ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย
กวาแหลงซื้อขายอื่นๆ ซึ่งตลาดนัดจะมีสินคาที่หลากหลายมากมายที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
นั้นๆ ไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย (ชัย
ฤทธิ์ ทองรอด และวราภรณ สารอินมูล, 2559) ที่สัมพันธกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาด
นัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่มีความหลากหลายและแตกตางกันในทุกๆ ดาน
จากปญ หาสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ย นแปลงไปผูวิจัยจึง สนใจที่ จะศึกษาปจจั ยทางการตลาดที่ส งผลตอการตั ดสินใจ
จําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอม และการ
พัฒนาธุรกิจของตนเองใหไดรับกําไรจากการดําเนินธุรกิจหรือรายไดที่ไดจากการทําอาชีพเสริม และเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ และพัฒนาธุรกิจขายสินคาใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุภัทรา เพี้ ยนดิษฐ (2553) กล าววา พฤติ กรรมในการซื้อสินคาของผู บริโ ภคในตลาดน้ําไทรนอย จัง หวัดนนทบุ รี
พบวา ผูบริโภคมาซื้อสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซื้อสินคากับญาติ ใชเงินซื้อสินคา 201-500 ซื้อเพื่อใช/รับประทาน
เอง สิง่ จูงใจในการซื้อเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคา พบวา
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาในตลาดนัดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย
นอกจากนี้พบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดนัดตางกัน
เรณู แสงอาวุธ (2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎร
ธานี พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ การใชบริการมาก เรี ยงตามลําดับ ไดแก ดานราคา ชองทางการจัด จําหน าย ผลิตภัณฑ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการสงเสริมการตลาด นอกจากนี้พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ใชบริการตลาดนัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มยุรี นิลสม (2549) กลาววา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสินคาจากตลาดนัดเคลื่อนที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ ดานเพศแตกตางกันในเรื่อง ความคุมคาเมื่อซื ้อสินคาคุณภาพของ
สินคา ชวงเวลาที่ซื้อ วงเงินที่ใชจาย ประเภทพอคาแมคา ดานอายุแตกตางกันในเรื่องชวงเวลาที่ซื้อ วงเงินที่ใชจาย แรงจูงใจใน
การซื้อ และดานอาชีพแตกตางกันในเรื่องคุณภาพของสินคา จํานวนครั้งในการซื้อ ชวงเวลาที่ซื้อ แรงจูงใจในการซื้อ
มาลินี เสียงใส (2555) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา สวนใหญเดินทางไปที่ตลาดคายวีรวัฒน
โยธินในชวงเวลา 17.00 - 18.00 น. งบประมาณ 201 - 500 บาท เหตุผลที่ซื้อ คือ มีสินคามากมายหลายประเภท เดินทางดวย
รถสวนตัว สวนปญหาที่พบคือหาที่จอดรถยาก สินคาที่ซื้อ สวนใหญคืออาหาร นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบสว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาของผูบริโภคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางไรก็ตามเพศหญิงใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานราคามากกวา
เพศชาย และผูบ ริโภคที่มีอายุ และอาชี พตางกันมีค วามคิ ดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื ้อสิ นคาใน
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 1) ตลาดนัดวันอังคาร
ตอนเชา 2) ตลาดนัดเชาวันอาทิตย 3) ตลาดนัดคลองถม รวมจํานวน 100 คน ชวงเดือนกุมภาพันธ 2560 (สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค, 2551, หนา 10)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 80 คน ใน
เดือนกุมภาพันธ 2560 ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางตามวิธีของทาโร ยามาเน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ใ ช แ บบสอบถามเรื่ องป จ จั ย ทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจจํ า หน า ยสิ น ค าในตลาดนั ด ของ
ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นดําเนินการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากนั้นนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาตามกรอบของงานวิจัย
โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 204-208) ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอยที่สุด
2. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ดํ าเนิ น การแก ไ ขตามข อ เสนอแนะ จากนั้ นนํ าไปเสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู กต องอี กครั้ ง แล วพิ ม พ เ ป น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมรานคาหลัก ที่ศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (reliability) จากวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ซึ่ง
พบวา แบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.920
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณและใหคะแนนตามเกณฑ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลจริงแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ จากนั้นวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึ่งใชส ถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ได แก การแจกแจงความถี่ ค ารอยละ เพื่ออธิบายขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนาย
สินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
5. ผลการวิจัย
ผูวจิ ัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะหข อมู ลเกี่ ยวกับป จจั ยสวนบุค คล ของผู ตอบแบบสอบถามนํ ามาวิเ คราะหโ ดยแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (n= 80 คน)

รอยละ

37
43

46.30
53.80

11
28
27
14

13.80
35.00
33.80
17.50

10
17
42
11

12.50
21.30
52.50
13.80

27
1
17
24
11

33.80
1.30
21.30
30.00
13.60

1
20
25
34

1.30
25.00
31.30
42.50

26
53
1

32.50
66.30
1.30

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา
ปริญญาตรีและสูงกวา
ประเภทของสินคาที่ขาย
อาหารและเครื่องดื่ม
สินคาสําหรับเด็ก
เสื้อผา
เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑความงาม
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
มากกวา 5,000 บาท
หรือ 5,000 – 10,000 บาท
10,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่
ไมเกิน 1 ป
2-4 ป
5 ปขึ้นไป

จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาใน
ตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000 บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่
2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 66.30
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2499

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่สง ผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผู ประกอบการ ใน
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด โดยวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว
ดังนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ
ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาพรวม
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา
ในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี

ระดับปจจัย

X

S.D.

แปลผล

1. ดานผลิตภัณฑ

3.38

0.42

ปานกลาง

2. ดานราคา

3.53

0.47

มาก

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย

3.53

0.43

มาก

4. ดานการสงเสริมการตลาด

3.41

0.40

ปานกลาง

3.46

0.22

ปานกลาง

จังหวัดนครสวรรค

ภาพรวม

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนั ดของผูประกอบการ ใน
อําเภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค ภาพรวมอยูใ นระดั บปานกลาง มี ค าเฉลี่ ย เท ากับ 3.46 เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมาดาน
การสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38
6. สรุปผลการวิจัย
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสิ นคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอํ าเภอตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผูต อบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง
26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000
บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่ 2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ
66.30
2. ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค
2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก
1) อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และมีรับประกันรับคืนสินคาที่ชํารุดจากการผลิต 2) คุณภาพของผลิตภัณฑ 3) ประเภท
และรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย 4) ภาพรวมของผลิตภัณฑ 5) มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหมๆ 6) เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ และ 7) ตรายี่หอของผลิตภัณฑ
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2.2 ดานราคา พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 1) มีการ
ใหขอมูลราคาสินคา 2) มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย 3) ราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม 4) มีระดับราคาที่หลากหลาย
5) ราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน และ 6) สามารถตอรองราคาได
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย ไดแก 1) ความสะดวกในการหาซื้อ 2) สถานที่จําหนายสะอาดสวยงาม 3) มีวิธีแสดงการผลิตสินคาใหลูกคาชม และ 4) มี
สินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ไดแก 1) การสงเสริมการขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม 2) ความรวดเร็วในการใหบริการของผูขาย และมีสินคา
ตั ว อย า งให ท ดลอง 3) สถานที่ ซื้ อ สะดวกต อ การเดิ น ทางและจอดรถ 4) การบริ ก ารของผู ข าย และ 5) การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัย ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหน ายสินค าในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ปจจั ย ทางการตลาดที่ ส งผลต อการตัด สิ นใจจํ าหน ายสินค าในตลาดนั ด ของผู ประกอบการ ในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค มี 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา
ผูขายสินคาตามตลาดนัด อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีระดับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา
ภาพรวมอยูในระดั บมาก และเมื่ อพิจารณาเป นรายดานอยูใ นระดับมากถึ ง 2 ดาน คือ ดานราคา และด านช องทางการจั ด
จําหนาย สวนดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีรับประกันรับคืนสินคาที่
ชํารุดจากการผลิต มีคาเฉลีย่ สูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ตรายี่หอของผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑเปนปจจัยที่
นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยสิ่งที่มีตัวตนและไมมีตัวตน อาจเปนสินคา บริการ
สถานที่ บุคคลหรือความคิดก็ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การซื้อสินคาในตลาดนัดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก
ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย นอกจากนี้พบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะ
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดนัดตางกัน
1.2 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานราคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการใหขอมูลราคาสินคามีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สามารถตอรองราคาได เนื่องจากราคาเปนปจจัยเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ตองจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยที่ผูบริโภคตองเต็มใจที่จะจายและธุรกิจของผูขายสามารถดําเนินตอไปไดจากผลกําไรที่ไดรับจาก
สินคานั้นๆ ราคาจะสามารถปรับเปลี่ยนได เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเรณู แสงอาวุธ
(2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎรธานี พบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับการใชบริการมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และการส งเสริ มการตลาด นอกจากนี้พ บวาป จจัย ส วนบุ ค คลมี ค วามสั มพั นธ กับ พฤติ กรรมการใช บ ริการตลาดนั ด อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และยังสอดคลองกับงานของ มนตชิตา พรหมวรานนท (2545) พบวา ปจจุบันมีการเปดเสรี
ทางการคามากขึ้นทําใหธุรกิจคาปลีกขามชาติเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นและมีความไดเปรียบในทุกๆ ดาน ทั้งฐานะการเงินมี
สาขาครอบคลุมในทุกพื้นที่และราคาขายคอนขางต่ํา มีสินคาและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย สงผลกระทบตอธุรกิจคา
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ปลีกดั้งเดิมของไทยอยางมาก เห็นไดชัดจากการปดตัวลงของรานโชวหวยจํานวนมาก ดังจะเห็นไดวา ผูประกอบการคาปลีกของ
ไทยจําเปนตองมีการปรับตัวอยางมาก เพื่อรับมือกับการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น
1.3 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสะดวกในการ
หาซื้อ มีค าเฉลี่ยสูง ที่สุด สวนรายขอที่ มีคาเฉลี่ย ต่ําสุ ด คื อ มี สินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ เนื่องจากช องทางการจั ด
จําหนายเปนปจจัยของกระบวนการในการเคลื่อนยายสินคาไปยังผูบริโภค ซึ่งมีสถานที่เปนจุดวางการจัดจําหนายสินคา เพื่อ
นําเสนอสินค าหรือบริการกับผูบริ โภคทํ าใหเกิ ดความพึงพอใจสูง ที่สุด ซึ่ งสอดคลองกั บงานวิจัยของกาญจนา เจริญคงธรรม
(2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสูงประการหนึ่ง คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกความสะดวกใน
การเดินทางมาราน
1.4 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการ
ขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
เนื่องจากการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยเกี่ยวกับขอเสนอที่มีคุณคาพิเศษหรือสิ่งจูงใจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอผูบริโภค เพื่อชักจูงโนมนาว และกระตุนเตือนใหเกิดการจดจําสินคาได ทําใหเกิดการตอบสนองในการซื้อสินคาโดยผูบริโภค
ในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา เพี้ยนดิษฐ (2553) กลาววา พฤติกรรมในการซื้อสินคาของผูบริโภคในตลาดน้ํา
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ผูบริโภคมาซื้อสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซื้อสินคากับญาติ ใชเงินซื้อสินคา 201500 ซื้อเพื่อใช/รับประทานเอง สิ่งจูงใจในการซื้อเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการซื้อสินคา พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
8. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ขอเสนอแสนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้
8.1.1 ดานผลิตภัณฑ ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ดูดี และแปลกตาเพื่อจะไดจูงใจในการขายสินคา
8.1.2 ดานราคา ควรจัดใหมีการชําระสินคาไดหลายวิธี เพิ่มชองทางการชําระสินคาใหสะดวก และสามารถตอรอง
ราคาของสินคาไดอยางเหมาะสม
8.1.3 ด านชองทางการจัด จําหน าย เพิ่ มวิธีการสั่ง สินค าแบบอื่น เชน สั่งผานอินเตอรเน็ ต การโทรสั่ งซื้อจากแคต
ตาล็อก เปนตน
8.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ และการแจกของแถม
8.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 ในการวิ จัย ครั้ ง ต อ ไปควรมี การขยายขอบเขตไปยั ง ตลาดนั ด อื่ นๆ ตามภู มิ ภ าคต างๆ เพื่ อ นํ าผลที่ ไ ด จาก
การศึกษามาเปรียบเทียบ (benchmarking) แลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบที่ไดนํามาประยุกตใหเหมาะสมจะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบ
ลองผิดลองถูกทําใหทราบถึงศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แทจริงของธุรกิจของผูขาย ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
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8.2.2 ควรมีการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกของผูขายเกี่ยวกับสภาพการแขงขัน ลักษณะทางภูมิศาสตร ตนทุนการดําเนิน
ธุรกิจของผูขาย เพื่อที่จะไดขอสรุปที่กวางมากขึ้น
8.2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะมีผลตอผูขายสินคาในตลาดนัด เชน พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ ริโ ภคที่ส อดคล องกั บพฤติ กรรมการขายของผูข ายหรื อศึ กษาเปรีย บเทีย บระหว างพฤติกรรมการซื้ อของผูบ ริโ ภค และ
พฤติกรรมการขายของผูขาย โดยใชตัวแปรนอกเหนือจากตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
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สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน
กรณีศึกษา: โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว
Survey opinions about student enhancing activities.
Case study: Ban Tab Mai School, Sakaew Province
ธนพร เชวงศักดา* และทักษญา สงาโยธิน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลับบูรพา
*
chavengsakda@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ใหตรงตามความสนใจของ
นักเรียนอยางแทจริง โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการประชุมกลุมกับครูจํานวนทั้งหมด 14 คน และสัมภาษณนักเรียน
จํานวนทั้งหมด 20 คน ผลการวิจัยพบวา ชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดเนื่องจากเปนกิจกรรมที่นาสนใจ ดานกิจกรรม
สรางเสริมสมรรถนะการเรียนรูนักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อสอบแขงขันในระดับที่สูงขึ้น ดานกิจกรรมสรางเสริม
คุณลักษณะและคานิยม นักเรียนสวนใหญตองการไปปฏิบัติธรรมที่วัด ดานกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ
และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสรางรายไดหรือสรางอาชีพได อันดับหนึ่ง คือ
การปลูกผักปลอดสารพิษ และนักเรียนสวนใหญตองการใหมีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้นจากครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง
คําสําคัญ: ความคิดเห็น กิจกรรมเสริมทักษะ นักเรียน
Abstract
This research aims to survey the opinion about arranging the skill enhancement activities as
student’s interest truly by using the qualitative research and having a meeting with total 14 teachers
and interview to total 20 students, the result of this research is found that the sampling group likes
activities provided by school because these activities are interesting. In part of learning performance
enhancement activities, most of students require cramming for an examination in order to take a higher
level of competitive examination. For characteristic and popularity enhancement activities, most of students
would like to go for Dhamma practice at temple. Moreover, most of students require skills that can
continue to make income or occupation in case of working, living and life skill enhancement activities,
the first required skill is a skill of non-toxic vegetable planting and most of them would like to get more
time to do these activities from 1 hour to 2 hours.
Keyword: opinion, skill enhancement activity, student
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1. บทนํา
โครงการผูนําเพื่ อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนเป นโครงการที่ชวยขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโครงการ
ประชารั ฐ ด านการศึ กษาพื้ นฐานและการพั ฒ นาผู นํา ตามแนวยุ ท ธศาสตร 10 ด าน โดยมี พ ล.อ.ประยุ ท ธ จั นทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี เปนผูนําที มรวมกับ 12 องค กรเอกชน โดยในระยะแรกลงพื้นที่ปฏิ บัติจริงและร วมวางแผนบริหารจัดการ
รวมกับผูบริหารโรงเรียน 3,342 แหงทั่วประเทศ และมีเปาหมายจะขยายโรงเรียนโครงการประชารัฐใหครบ 7,424 โรงเรียน
ในทุกตําบล ทั่วประเทศ ภายใน 3 ป (โครงการสานพลังประชารัฐ,2559) อีกทั้ง ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับบริษัทไทยเบพเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนภาคเอกชนในการทํางานดา นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ไดลงพื้นที่สํารวจความตองการ การบริหารของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ทั้งนี้เพื่อเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน บุคลากร นักเรียน รวมถึงหลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน โดยเนนการ
สรางอาชีพเปนหลัก
ผูวิจัย ไดมี โอกาสรวมลงพื้นที่ วิจัยในจัง หวัด สระแกว และโรงเรียนที่สนใจจะทําการวิ จัยคื อ โรงเรี ยนบ านทั บใหม
จังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีครูจํานวนทั้งหมด 14 คน และนักเรียนจํานวนทั้งหมด
235 คน ซึ่งโรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกวมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และไดมี
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท คือ กิจกรรมสรางเสริม
สมรรถนะการเรียนรู, กิ จกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิ ยม, กิจกรรมสรางเสริ มทักษะการทํ างาน การดํ ารงชี พ และ
ทักษะชีวิต แตเนื่องจากกิจกรรมสริมทักษะที่ทางโรงเรียนกําหนดนั้น ไดกําหนดกิจกรรมโดยคณะผูบริหารและครู จึงอาจยัง
ไมใชกิจกรรมที่นักเรียนตองการเรียนอยางแทจริง ทําใหนักเรียนไมมีความสนใจเรียนเทาที่ควร ทางผูวิจัยจึงสนใจทราบความ
คิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง เพื่อเปนแนวทางให โรงเรียนสามารถจั ดกิจกรรมเสริ มทักษะไดตรงตามความสนใจของ
นักเรียนอยางแทจริง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการวิจัยเรื่อง สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะของนักเรีย น
กรณีศึกษา : โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว เพื่อใหโรงเรียนไดนําขอมูลจากการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
รูปแบบของกิจกรรมใหตรงตามความสนใจและความตองการของนักเรียน โดยถือวาเปนการเรียนรูโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง
และเพื่อนักเรียนจะไดนําความรูนี้ไปปรับใชเพื่อสรางรายได สรางอาชีพในอนาคต ใหมีชีวิตความเปนอยูท ี่ดีขึ้นได
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน ใหตรงตามความสนใจของนักเรียน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมเสริมทักษะแบงออกเปน 3 หมวด คือ
1. สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู ซึ่งมีกลุมกิจกรรมพัฒนาดานการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
เทคโนโลยี การเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู อาทิ กิจกรรมสนุกกับภาษาไทย หุนยนตวิเศษ กลคณิตศาสตร เที่ยวไกลไรพรมแดน
นิทานหรรษา เปนตนสินคาที่สูงขึ้น
2. สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม ซึ่งมีกลุมกิจกรรมปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคม
ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงและสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย
อาทิ กิจกรรมมือปราบขยะ ตามรอยพอ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ภูมิใจในบานเกิด เปนตน
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3. สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งมีกลุมกิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด
และความตองการของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ฝกการทํางาน ทักษะทางอาชีพ และอยูอยางพอเพียง พัฒนา
ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต สรางเสริมสมรรถนะทางกาย อาทิ กิจกรรมรองได รองดี ชีวีมีสุข รอยลูกปด คู Buddy พี่
รหัส วันกีฬาครอบครัว เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรุ ณวรรณ บุ ย เที ย นทิ ฆั ม พร (2550) ได ศึ กษาเรื่ อง การพั ฒ นาทั กษะชี วิต ของเยาวชนด ว ยพุ ท ธภาวนา มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอย าง ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การฝกอบรมพุทธภาวนาเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูถึงคุณคาของอาหาร ความ
กตัญู ไดฝกฝนการเจริญภาวนา ทําใหมีสมาธิ มองเห็นโทษของอบายมุข และมองเห็นคุณคาของการเปนลูกที่ดี และชวงเวลา
ที่มีการอบรม 3 วัน 2 คืนเปนเวลาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาถ (2550) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนเรงสูฝ น
ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนงานวิชาการ สวนใหญดําเนินงานโดยสวนวิชาการ มีการจัดการสํารวจปญหา ความตองการ
และจัดลําดับความสําคัญ เปดโอกาสชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ ดานการจัดแผนการเรี ยน จะ
พิจารณาจากจุดมุงหมายของหลักสูตร และอาจมีการดําเนินการดวยวิทยากรจากภายนอกมาใหค วามรู ดานการจัดกิจกรรม
นักเรียน จะเลือกกิ จกรรมตามความสนใจของผู เรีย นและสนับสนุนโดยการจั ดอุ ปกรณ สถานที่ สิ่ งอํ านวยความสะดวกให
เพียงพอ
ธิ ด า ฐิ ติ พ านิ ช ยางกู ร (2550) ได ศึ กษาเรื่ อ ง ป จ จั ย บางประการที่ ส ง ผลต อ ความมั่ น คงทางอารมณ แ ละ
ความสามารถในการเผชิญกับปญหาและฟนผาอุปสรรคของนักเรียน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธที่ดีของนักเรียนและครูจะสงผลทางบวกในดานอารมณ ทํา
ใหมองโลกในแงดีซึ่งจะชวยขจั ดความเครียดและเปนแรงผลั กดันใหเ กิ ดการพัฒนา เห็นคุณค าในตนเองได รวมถึง สามารถ
จัดการกับปญหา อุปสรรคที่เขามาในชีวิตประจําวันและการเรียนการทํางานใหสําเร็จและเปนไปในทางที่สรางสรรคตอชีวิต
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิ จัย นี้ผู วิจัย ได กําหนดกลุ มตั วอย างคื อ ครูโ รงเรีย นบ านทั บใหม จั ง หวั ดสระแก วจํานวนทั้ งหมด 14 คนและ
นักเรียนโรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว จํานวนทั้งหมด 20 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ
4.2 วิธีการรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการประชุมกลุมกับครู โดยการประชุมพูดคุย กับครูจํานวน 14 คน
พรอมกัน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะที่ทางโรงเรียนกําหนด หลังจากนั้นจึงสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน
ซึ่งทั้งหมดใชคําถามปลายเปด
4.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตการวิจัยและสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับ
วัตถุประสงคงานวิจัย
2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสัมภาษณ
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3. นําแบบสัมภาษณที่รางได ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเพื่ออาน
และเขาใจงายและชัดเจน
4. ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบสั ม ภาษณ อีกครั้ ง แล ว นํ ามาเสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ แก ไ ขปรั บ ปรุ ง จนได เ ครื่ อ งมื อ ที่
ประสิทธิภาพ
5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกลุมตัวอยาง
4.4 ลักษณะของแบบสัมภาษณ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการแบงเปนสองกลุมดังนี้
กลุมที่ 1 ประชุมกลุม กับครู โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว โดยใชคําถามปลายเปด
สวนที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะ
กลุมที่ 2 สัมภาษณนักเรียน โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว แบงออกเปน 3 สวน โดยใชคําถามปลายเปด
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติม
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
4.5 ความเชื่อถือไดของเครื่องมือวิจัย
ความเที่ ยงตรง (Validity) ผู วิจัยได นําแบบสอบถามที่ไ ด จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข องไปให
อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของการใชภาษา
(Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามการเก็บขอมูลจริง
4.6 การจัดทําขอมูลและวิเคราะหผล
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสรางรหัส และลงรหัสขอมูล ดวยการตีความตามเนื้อหา วิเคราะหตามประเด็น
และวิ เคราะห ความหมายทางความรู สึก สํ าหรั บขอมูลที่ ไดจากการสัม ภาษณ ผู วิจัยใชการฟง และสรุปเนื้อหาตามประเด็ น
คําถาม และขอเสนอแนะ ที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการมีสวนรวมนักเรียนโรงเรียนบานทับใหม จั งหวัด
สระแกว
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการประชุมกลุมกับครูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะ
ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรรมเสริมทักษะของนักเรียนที่โรงเรียนกําหนด
กิจกรรม
วิชาการ เชน ดูวีดีทัศนสารคดี และแลกเปลี่ยนขอมูลดานวันสําคัญตางๆ
วิชาการ เชน ดูวีดีทัศนสารคดี และแลกเปลี่ยนขอมูลดานวันสําคัญตางๆ
งานฝมือ งานประดิษฐ เชน ทําพิมเสนน้ํา การบูร ดอกไมประดิษฐ
กีฬา เชน ฟุตบอล และการละเลนไทย

ความเห็นเพิ่มเติม
เพื่อฝกการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม
กับผูอื่น เสริมความรู
เนนพิมเสนน้ําเพราะเปนสินคาหลักที่จําหนาย
นักเรียนเล็กเนนกีฬาเพื่อออกกําหลังกาย
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กิจกรรม
ความเห็นเพิ่มเติม
สวดมนตประจําสัปดาห
พรอมเพรียงกันทั้งครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน
โดยทุกกิจกรรมจัดขึ้นในชั่วโมงสุดทายของการเรียนในแตละวัน เปนเวลา 1 ชั่วโมง
จากตารางที่ 1พบวากําหนดใหทํากิจกรรมดานวิชาการสัปดาหละสองวัน เชน การดูวิดีทัศนเกี่ยวกับสารคดี การหา
ขอมูลเพื่อมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับวันสําคัญตางๆ เพื่อฝกการกลาแสดงออก การแสดงความเห็นและการมี
สวนรวมกับผูอื่น ดานงานฝมือ งานประดิษฐสัปดาหละหนึ่งวัน เชน การทําพิมเสนน้ํา การบูร ดอกไมประดิษฐ โดยจะเนนทํา
พิมเสนน้ํา เนื่องจากเปนผลิตภัณฑหลักของโรงเรียนที่จําหนายสรางรายไดแกนักเรียน โดยปจจุบันลูกคาสวนใหญคือผูปกครอง
และคนในชุมชนซื้อเพื่อเปนของฝากหรือของชํารวย ดานกีฬาสัปดาหละหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึง
มัธยมศึกษาตอนตนเลนกีฬาเพื่อมีทักษะชํานาญอยางนอยคนละ 1 ประเภท สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
ตอนตน เลนกีฬาและการละเลนไทยเพื่อการออกกําลังกายใหเจริญเติบโตสมวัย สวนทุกวันศุกรกําหนดใหทํากิจกรรมสวดมนต
ประจําสัปดาห ซึ่งจะปฏิบัติพรอมกันทั้งครูและนักเรียน เพื่อสรางเสริมใหมีสติ สมาธิ มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการทํางาน
การเรียน อีกทั้งเปนการปลูกฝงใหนักเรียนละกิเลสและประพฤติตนในทางที่เหมาะสม
5.2 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน
5.2.1 เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด
ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณกิจกรรมเสริมทักษะรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด
จํานวน
ความคิดเห็น
8 คน
ชอบเพราะเปนกิจกรรมที่นาสนใจ
8 คน
ชอบ เพราะไดทํากิจกรรมที่สนุก
3 คน
เฉยๆ
1 คน
ชอบ เพราะไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
จากตารางที่ 2 นักเรี ยนสวนใหญชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนด เนื่องจากเป นรูป แบบของกิจกรรม
นาสนใจ และเปนกิจกรรมที่ส นุก รองลงมาคื อรู สึกเฉยๆกับ รูป แบบกิ จกรรมนี้ และชอบเพราะไดทํ ากิ จกรรมร วมกับ ผูอื่น
ตามลําดับ
5.2.2 เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติม
ตารางที่ 3 ผลการสัมภาษณกิจกรรมสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู
กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู
อันดับ
กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1
ติวสอบเพื่อศึกษาตอ
เพราะตองการสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
สานสามัญและสายอาชีพ
2
ทัศนศึกษา ชมพิพิธภัณฑ
เพราะอยากเรียนรูและสัมผัสจากของจริง
3
เขาคาย
เพราะฝกการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ฝกการชวยเหลือตนเอง
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ตารางที่ 3 (ตอ)
อันดับ
4
5

กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู
กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
เรียนภาษาอังกฤษ
เพราะเปนสิ่งจําเปนในการทํางานใน
อนาคต
กีฬา เชน วอลเลยบอล ฟุตบอล
เพราะตั้งใจจะเปนนักกีฬาอาชีพ

จากตารางที่ 3 ดานกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อเขาเรียนใน
ระดั บ ที่สู ง ขึ้ นทั้ง สายสามั ญ และสายอาชี พ เนื่ องจากในปจจุ บั นมี การแข ง ขั นสูง เพื่ อให มี ค วามรู มี อาชี พ ที่ มั่นคงในอนาคต
นักเรียนบางสวนตองการทํากิจกรรมนอกสถานที่ เชน ทัศนศึกษาตางจังหวัด ชมพิพิธภัณฑ เพื่อสัมผัสและเรียนรูจากของจริง
นอกเหนือจากการเรียนจากหนังสือหรือฟงจากครูเทานั้น, ตองการเขาคาย เรียนภาษาอังกฤษ และเลนกีฬา ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณกิจกรรมสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู
กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม
อันดับ
กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1
ปฏิบัติธรรมที่วัด
เพราะจะไดมีสติและสมาธิในการเรียนและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
2
สวดมนตประจําสัปดาห
เพราะฝกจิตใจและผอนคลายจะการเรียน
จากตารางที่ 4 ดานกิ จกรรมสร างเสริ ม คุณลั กษณะและค านิ ย ม นั กเรี ย นส วนใหญ ตองการไปปฏิ บั ติ ธรรมที่ วัด
เนื่องจากจะไดมีสติแ ละสมาธิในการเรีย น การตัดสินใจในทุกๆเรื่องและสามารถนําไปปรับใชใ นชีวิตประจําวั นได นั กเรีย น
บางสวนตองการใหมีกิจกรรมสวดมนต ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณกิจกรรมสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารง
ชีพ และทักษะชีวิต
กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต
อันดับ
กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1
ปลูกผักปลอดสารพิษ
เพราะประหยัดคาใชจายในครัวเรือนได และสามารถนําไป
จําหนายเพื่อสรางรายได
2
ซอมจักรยานยนต
เพราะสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได
3
ซอมไฟ-ประปา
เพราะชวยประหยัดเงินไดเยอะ และสามารถนําความรูนี้ไปสอน
คนอื่นๆได
4
ทําเบเกอรี่
เพราะจะนําความรูนี้ไปตอยอดสรางอาชีพ
จากตารางที่ 5 ดานกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการ
เรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสรางรายไดหรือสรางอาชีพได อันดับหนึ่งคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ เนื่องจากสามารถ
ประหยัดคาใชจายในครัวเรือนได และสามารถนําไปจําหนายเพื่อสรางรายได นักเรียนบางสวนตองการเรียนทักษะการซอม
จักรยานยนต, ซอมไฟ-ประปา ทําขนมเบเกอรี่
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5.2.3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ตารางที่ 6 ผลการสัมภาษณขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อันดับ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1
อยากใหมีเวลามากขึ้น เชน ครั้งละ 2 ชั่วโมง
2
อยากใหมีการสอนงานที่สามารถนําไปสรางรายไดได
3
พัฒนาโรงเรียนและเพิ่มอุปกรณกีฬาใหมากขึ้น
4
ตองการใหมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอน
จากตารางที่ 6 นักเรียนสวนใหญตองการใหมีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้น จากเดิมครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง
และตองการใหมีการสอนทักษะความรูที่สามารถนําไปตอยอดหรือปรับใชในการดําเนินชีวิตได นักเรียนบางสวนตองการให
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณพื้นสนามที่เปนดินแดง และใหเพิ่มอุปกรณดานกีฬาใหมากขึ้น รวมทั ้งตองการให
บุคลากรจากภายนอกมาสอน ตามลําดับ
6. สรุปผลการวิจัย
คณะครูโรงเรียนบานทับใหม กําหนดใหทํากิจกรรมดานวิชาการสัปดาหละสองวัน เชน การดูวิดีทัศนเกี่ยวกับสารคดี
การหาขอมูลเพื่อมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับวันสําคัญตางๆ ดานงานฝมือ งานประดิษฐสัปดาหละหนึ่งวั น
เชน การทําพิมเสนน้ํา การบูร ดอกไม ดานกีฬาสัปดาหละหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา
ตอนตนเลนกีฬาเพื่อมีทักษะชํานาญอยางนอยคนละ 1 ประเภท สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนตน เลน
กีฬาและการละเลนไทยเพื่อการออกกํ าลังกายใหเจริญเติ บโตสมวัย ส วนทุกวันศุกรกําหนดใหทํากิจกรรมสวดมนตป ระจํ า
สัปดาห
โดยนักเรียนสวนใหญชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรีย นกําหนด สวนกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติ ม
ดานกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อเขาเรียนในระดับที่สูง ขึ้นทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ ดานกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม นักเรียนส วนใหญตองการไปปฏิบัติ ธรรมที่วัด ดานกิจกรรม
สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสราง
รายไดหรื อสร างอาชีพ ได เชน การปลูกผักปลอดสารพิ ษ ด านข อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม นั กเรี ยนส วนใหญตองการให มีเวลาทํ า
กิจกรรมมากขึ้น จากเดิมครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบาน
ทับใหม จังหวัดสระแกว” สามารถอภิปรายผลตามรายละเอียดดังนี้
นักเรียนสวนใหญใหความเห็นวา ชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดเนื่องจากเปนกิจกรรมที่นาสนใจ ด าน
กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรูนักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อสอบแขงขันในระดับที่สูงขึ้น ดานกิจกรรมสราง
เสริมคุณลักษณะและคานิยม นักเรียนสวนใหญตองการไปปฏิบัติธรรมที่วัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณวรรณ บุยเทียน
ทิฆัมพร (2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
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ปลายจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
การฝกอบรมพุทธภาวนาเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูถึงคุณคาของอาหาร ความกตัญู ไดฝกฝนการเจริญภาวนา ทําใหมี
สมาธิ มองเห็นโทษของอบายมุข และมองเห็นคุณคาของการเปนลูกที่ดี และชวงเวลาที่มีการอบรม 3 วัน 2 คืนเปนเวลาที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ดานกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํ างาน การดํารงชี พ และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการ
เรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสรางรายไดหรือสรางอาชีพได อันดับหนึ่งคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ และนักเรียนสวน
ใหญตองการใหมีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้นจากครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดจะเปนการจัดกิจกรรมใหตรง
ตามความสนใจและความตองการโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัย
นาถ (2550) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนเรงสูฝน ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนงานวิช าการ
สวนใหญดําเนินงานโดยสวนวิชาการ มีการจัดการสํารวจปญหา ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญ เปดโอกาสชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ ดานการจัดแผนการเรียน จะพิจารณาจากจุดมุงหมายของหลักสูตร และอาจ
มีการดําเนินการดวยวิทยากรจากภายนอกมาใหค วามรู ดานการจัดกิจกรรมนักเรียน จะเลือกกิจกรรมตามความสนใจของ
ผูเรียนและสนับสนุนโดยการจัดอุปกรณ สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ
8. ขอเสนอแนะดานการวิจัย
1.ศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบอื่น เชน นโยบายโรงเรียนในฝน เปนตน
2.สํารวจความตองการในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน
8.1 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1.ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมรายไดหรือสรางอาชีพใหแกนักเรียนเปนอันดับแรก
2.ควรจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจและความตองการของนักเรียน
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ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ
Cost and Return of Rubber Production in Phetchabun Province
นภาลัย บุญทิม
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
b_napalai@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการปลูกยางพารา 2) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพารา
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญจะปลูกยางพาราพันธุ RRIM 600 มีพื้นที่ปลูกโดยเฉลี่ยนอยกวา 20 ไร ไรละ 76 ตน
ระยะเวลาในการปลูก 10 ป กรีดยางไดในปที่ 7 จําหนายยางกอนถวยเปนหลัก การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน พบวา
ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไร เทากับ 10,623 บาท ประกอบดวย ตนทุนกอนกรีดยาง เทากับ 6,585 บาท สวนใหญ คือ คาปุยบํารุง
2,184 บาท รองลงมาคาพันธุยาง 1,903 บาท สวนตนทุนการผลิตเทากับ 4,038 บาท ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมเทากับ 7.44 บาท
ซึ่งสวนใหญ คือ คาจางกรีดยาง จํานวน 2,238 บาท รองลงมาคาปุยบํารุง จํานวน 1,359 บาท เนื่องจากเกษตรกรขาดความ
ชํานาญจึงจางคนงานกรีดโดยคิดคาจางจากรายไดจากการจําหนายยาง และเกษตรกรใสปุยบํารุงตนในปริมาณมากเมื่อเปดกรีด
เพื่อใหตนยางสมบูรณและไดน้ํายางในปริมาณที่มากขึ้น จึงสงผลใหตนทุนในการผลิตสูง สําหรับผลตอบแทนจากจําหนายยาง
กอนถวยมีกําไรเฉลี่ยตอไร เทากับ 5,733 บาท ถาหากเกษตรกรสามารถกรีดยางเองไดจะชวยลดตนทุนคากรีดยางลงและสงผลให
มีกําไรสูงขึ้นอีกดวย ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน พบวา อัตราสวนกําไรขั้นตนมีคาเทากับ 60% ซึ่งเปนที่นาพอใจ
มีระยะเวลาคืนทุน 8 ป และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา
คุมคากับการลงทุน
คําสําคัญ: ตนทุน ผลตอบแทน ยางพารา
Abstract
This research had objectives 1) Studied process of rubbers 2) Studied cost and return of rubbers.
Result of study found most farmers were planting timber species RRIM 600, the area had grown by an
average of less than 20 acres, an average of 76 trees per hectare, the duration of the 10-years-old, rubber
plantation in seven years, rubber cup lump essentially. Result of the analysis of cost and return found
that the average total cost was 10,623 baht per acre divided to cost before rubber was equal to 6,585
baht, most fertilizers were 2,184 baht, subordinate the rubber plant were 1,903 baht. Manufacturing cost
average 4,038 baht that manufacturing cost per kilogram was 7.44 baht, labor of rubber 2,238 baht,
subordinate of fertilizer expense 1,359 baht. Because farmers lack the expertise to hire workers by tapping
charge, revenue from sales of rubbers and farmers fertilizer nourish in large quantities when tapped to
complete the rubber and latex in greater quantities as a result, the production cost was high. The return
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of rubber cup lump profit equal to 5,141 baht per acre. If farmers can be tapped to reduce costs and
contribute to higher earnings as well. Result of the ratio analysis found gross profit margin was 60%
satisfaction. Payback period of 8 years. And benefit per cost ratio was greater than one showed that
return of rubbers worth the investment.
Keywords: cost, return, rubber
1. บทนํา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายไดใหกับประเทศไทย ซึ่งนิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกและภาคใต
เมื่อน้ํายางที่กรีดไดมีคุณภาพจะทําใหราคายางคอนขางสูง จึงทําใหเกษตรกรทั่วประเทศใหความสนใจและตอ งการปลูกเปน
อยางมาก ประกอบกับนโยบายสงเสริมใหขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค
กลาง เนื่องจากทั่วโลกยังมีความจําเปนในการใช ย างพาราเป น จํา นวนมาก ทุ ก วั น นี้ อั ต ราการขยายตั ว ของปริ ม าณการ
ผลิ ต และการใชยางพาราหรือยางธรรมชาติ เฉลี่ยรอยละ 4.5 ตอป คาดการณวา ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลก ในป 2558
จะสูงถึง 10.6 ลานตัน จึงสงผลใหราคาและความตองการยางพาราจึงนาจะอยูในระดับสูงพอสมควร (ยางพาราวันนี้, 2557)
ยางพาราจึ ง เป น พื ช ที่ ทํ าให เ กิ ด การสร างงานในชนบทหลากหลายมากขึ้ น ทํ า ให มี ก ารใช แ รงงานในครั วเรื อนอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตลอดป จากการประเมิ น ของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร พบว า เมื่ อ มี ก ารปลู ก ยางในภาค
ตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ สามารถลดการเคลื่ อนย ายแรงงานในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อจากร อยละ 41 เป น ร อ ยละ 28
จึง สามารถตรึง แรงงานใหอ ยูใ นพื้นที ่ไ ด ลดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทสูเมือง ทํ าให สังคมครอบครั วอบอุน อีกทั้ ง
ยางพารายังเปนพืชที่ทดแทนปาไมที่ลดจํานวนลง เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศใหมีมากขึ้น ซึ่งภายในสวนยางยังมีพืชชนิดอื่นๆ
สามารถปลูกรวมกับยางได จึงทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น เปนที่อาศัยของสัตวตางๆ ตามธรรมชาติ (บานจอมยุทธ,
2557) ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกยางพารา 63 จังหวัดกระจายในทุกภาคของประเทศไทย และมีพื้นที่ราว 22 ลานไร (ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย,
2558) การที่เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น สงผลใหเปนที่สนใจของกลุมทุนขนาดใหญ กลุมนักธุรกิจ
นักลงทุนและนั กการเมืองจํ านวนมาก รูป ธรรมที่เห็นชั ดเจน คือ ความเคลื่อนไหวซื้อขายที่ดินสํ าหรับปลูกสร างสวนยางกั น
อยางคึ กคั ก โดยกลุมธุ รกิ จ กลุ มทุ นทั้ งจากส วนกลาง นั กธุ รกิจ นั กลงทุ นในพื้ นที่ และเจ าของสวนยางรายใหญใ นภาคใต ที่
ตองการขยายหรือยายไปลงทุนปลูกสรางสวนยางในภาคเหนือ และอีสานแทน เพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และที่ดิน
ในภาคใต นั้นมี ราคาแพง ส ง ผลให การซื้ อขายเปลี่ ย นมือที่ ดิ นในหลายจั ง หวั ด ทางภาคเหนื อและอี สานคึ กคั กขึ้นอย างมาก
เชนเดียวกั บราคาซื้อขายที่ พุงสูง ขึ้นจากเดิ มหลายเทาตัวที ่นาสนใจ คือ มีก ารประกาศซื้อขายที่ด ิน หรือที่ด ินพรอ มสวน
ยางพาราผานสื่อออนไลนกันแพรหลายอยางที่ไมเคยปรากฎมากอนกับพืชเกษตรชนิดอื่นอีกดวย จากการที่เกษตรกรสวนใหญ
หั นมาปลู กยางพาราเป นจํานวนมาก เกษตรกรจึ ง ต องเผชิ ญ กั บ “ป ญ หาราคายางตกต่ํา ” (สุกัญญา มูลกลาง, 2557) ซึ่ง
เกิดจากในหลายๆ ประเทศปลูกยางมากขึ้น ประเทศใหญๆ หันเขาไปปลูกในพื้นที่ทมี่ ีคาใชจายที่ต่ํากวา สงผลใหยางพาราลนตลาด
ดังนั้น เมื่อผลผลิตมีมากยอมสงผลใหราคาตกต่ําตามไปดวย
สําหรับจังหวัดเพชรบูรณนั้น ยางพารากลายเปนพืชเศรษฐกิจไปแลว เนื่องจากสภาพพื้นที่และอากาศที่เหมาะสม
สําหรับ ปลูกยาง ตนยางดูแ ลงาย เกษตรกรจึงนํ ามาปลูกเมื่อหลายป กอน และผลผลิตน้ํายางคอนขางดี เกษตรกรรายอื่นๆ
จึงหันมาปลูกกันมากขึ้น อีกทั้งยังขยายพื้นที่ปลูกไปยังอําเภอตางๆ ทั่วจังหวัด อีกทั้งยังมีการซื้อขายที่ดินเพื่อลงทุนปลูกยาง
คอนขางมาก สงผลใหราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ในจังหวัดมีมากกวา 10,000 ไร เนื้อที่กรีดยางได
ในป 2557 เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา ปลูกแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว และบางสวนยัง
มีการปลูกแทนพื้นที่มะขามหวานอีกดวย (ผลพยากรณการผลิตยางพารา, 2557) ซึ่งตลาดรับซื้อจะอยูที่ อ.ชนแดน และ อ.หนองไผ
แตในปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญปญหาราคายางตกต่ํา รายไดไมพอกับคาใชจาย จึงสงใหเกษตรกรสวนใหญเรียกรองใหรัฐบาล
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ชวยแกป ญหาที่เ กิดขึ้ น เพื่อใหส ามารถประกอบอาชีพปลูกยางพาราเพื่ อการดํ ารงชีพต อไปได จากสภาพป ญหาที่เกิ ดขึ้ น
เกษตรกรในจังหวัดบางรายมีการประกาศขายสวนยางพาราเพื่อนําเงินไปใชหนี้ และนําไปใชในการดํารงชีวิต รวมทั้งนําไป
ลงทุนในการประกอบอาชีพใหมแทนการปลูกยางพารา แตก็ยังมีเกษตรกร และผูลงทุนอีกเปนจํานวนมากที่สนใจจะทํา สวน
ยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งบุค คลดังกลาวควรจะตองมีการศึกษาถึ งลัก ษณะของพื้นที่ที่เหมาะสมในปลูก วิธีการปลู ก
ตนทุน และผลตอบแทนที่จะไดรับกอนที่จะทําการตัดสินใจลงทุน
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราใน
จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อทราบถึงตนทุนตอหนวยของยางพารา โดยนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนการบริหารตนทุน วางแผนลดตนทุน
ในการปลู กยางพารา หรื ออาจนํ าข อมู ลไปใช ป ระกอบการกํ าหนด Zoning ตามนโยบายของรั ฐบาล ถ าพื้ นที่ ใ นจัง หวั ด
เหมาะสม อี กทั้ งยั ง มี ตนทุ นในการปลู กที่ต่ํ ากวาจั ง หวั ด อื่ น จ.เพชรบูร ณ อาจจะได รั บ อนุ ญ าตให ป ลูกยางพาราได อี กทั้ ง
งานวิจัยนี้ยังทําใหทราบถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับ และงวดระยะเวลาคืนทุน รวมถึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจที่จะลงทุนในการปลูกยางพารา และขอมูลจากงานวิจัยในทางบัญชียังสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดราคา
ยางพาราในตลาดทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศไดอีกดวย
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ
2.2 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่องคกรใชประโยชนไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไว
เชน ตนทุนวัตถุดิบและแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคาหรือบริการ เปนตน ตนทุนมักจะถูกวัดมูลคาเปนจํานวนเงินที่จะตองจาย
ไปเพื่ อให ไดม าซึ่ง สินค าหรื อบริ การ โดยอาจจะเปนตนทุ นที่เกิดขึ้ นจริ ง (Actual Cost) หรือที่ เรียกกันวาต นทุนในอดีต และตนทุ น
ประมาณการ (Budgeted Cost) ซึ่งเปนตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558)
ผลตอบแทน (Return) หมายถึง ผลประโยชนที่พึงจะไดรับจากการลงทุนที่ทําใหสวนของผูลงทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ผลตอบแทนอาจหมายความรวมถึ งผลตอบแทนจากสินทรัพ ยรวม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่ง ในแตล ะอย างจะมี
รูปแบบในการวัดผลที่ แตกตางกันไป ทั้ง นี้ขึ้ นอยู กับ วัตถุ ประสงคข องการวิเคราะหเ ปนสําคั ญ สวนใหญอัต ราผลตอบแทน
นอกจากใชประโยชนเพื่อประเมินผลของโครงการปฏิบัติงาน ยังใชเปนประโยชนในการตัดสินใจลงทุน วางแผน ควบคุม และ
ปรับปรุงการดําเนินงาน (เพชรี ขุมทรัพย, 2554)
รายได (Revenue) หมายถึง จํานวนเงินสด ลูกหนี้ หรือผลตอบแทนที่กิจการไดรับมาจากการขายสินคาหรือใหบริการ
แกลูกคา (วัฒนา ศิวะเกื้อ, ดุษฎี สงวนชาติ และนันทพร พิทยะ, 2553)
กําไร(ขาดทุน) หมายถึง ผลต างระหวางรายได ทั้ง หมดและคาใช จายทั้ งหมดของกิจการ ในกรณีที่ รายไดสู งกว า
คาใชจาย จะทําใหเกิดผลกําไร ในขณะที่รายไดต่ํากวาคาใชจายจะทําใหเกิดผลขาดทุน
ยางพารา เปนพืชยืนตนขนาดใหญมีอายุยืนยาวหลายสิบปเปนพืชใบเลี้ยงคู การเลือกพันธุยางพารามาปลูกนั้นควรได
คํานึงถึงวัตถุประสงคของการปลูก ใหผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโตดี มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถปรับตัวไดดีใ น
สภาพแวดลอมตางๆ ตานทานโรครายแรงในพื้นที่ไดดี (มานะ สังขวาทิน, 2554) การปลูกยางพาราจะแตกตางไปตามชนิดของ
วัสดุปลูกทีน่ ํามาปลูก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่และวัตถุประสงคของผูปลูก นอกจากนี้ ยางพารามีค วาม
ตองการธาตุอาหารตางๆ ในปริมาณที่แตกต างกัน ธาตุอาหารที่ยางพาราตองการในปริ มาณมากหรือที่เรี ยกวา ธาตุอาหาร
หลัก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม การใสปุยยางพาราสามารถแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนเปดกรีด
และระยะหลังเปดกรีด หลังจากไดทําการปลูกยางและปฏิบัติดูแลรักษาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลาประมาณ 6-7 ป หรือตน
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ยางมีขนาดรอบตน 50 ซม. ตนยางจะเจริญเติบโตจนสามารถเปดกรีดได การกรีดยางนับเปนขั้นตอนทีส่ ําคัญมาก เพราะการเลือกใช
วิธีการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง เชน มีดกรีดยาง การเปดกรีด วิธีการกรีด ระบบการกรีด วิธีการใชสารเคมีเรงน้ํายาง เปนตน จะ
เปนการรักษาตนยางใหสามารถกรีดไดเปนระยะเวลานานและใหผลผลิต สูงสม่ําเสมอ
การผลิตยางกอนเปนการแปรรูปน้ํายางเพือ่ นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยางแทง ดังนั้น การผลิตยางกอนถวยจึง
ตองวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ ระบบกรี ดที่ ชาวสวนใช ปริ มาณน้ํายางตอตนในแตละครั้ งกรี ด ขนาดของแปลงกรี ด
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงของน้ํายางที่กรีดได ขอมูลเหลานี้จะใชในการคํานวณปริมาณการใชกรด การเตรียมวัสดุอุปกรณ และ
กําหนดเวลาในการทํางาน จํานวนแรงงานที่ใช เปนตน (สมดุลย พวกเกาะ, 2559)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในป จจุ บันเกษตรกรในพื้ นที่ ภาคเหนื อเปนจํานวนมากให ความสนใจในการลงทุ นทํ าสวนยางพารา แต เนื่ องจาก
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมเกษตรกรจึงยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการทําสวนยางและยางพาราตองใชระยะเวลา
ยาวนานกวาจะไดผลผลิต อีกทั้งราคายางพารายังมีความออนไหวตามความตองการของตลาด (ชไมพร ไชยลังกา, 2545) จึงได
มีงานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา โดย อรบุผา ศรีลาวงศ (2551) พบวา ตนทุนระยะกอนกรีด
ยางอายุ 1-6 ป มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 2,165.74 บาท/ไร/ป ตนทุนระยะกอนกรีดเก็บน้ํายางอายุ 7-19 ป มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ
5,960.67 บาท/ป/ไร รายไดจากการทําสวนยางเฉลี่ยเทากับ 17,940.28 บาท/ป/ไร ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 10 ป
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (IRR) เทากับ 25% ซึ่งตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราจะขึ้นอยูกับระยะเวลา
(อายุของยางพารา)
นอกจากนี้ งานวิจัยของ จุมพฏ สุขเกื้อ และพัชรินทร ศรีวารินทร (2551) พบวา เกษตรกรสวนใหญปลูกยางพันธุ
RRIM 600 โดยใชตัวชี้วัดทางการเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 138,298 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน
(BCR) เทากับ 1.08 อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (IRR) เทากับ 9.20 และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของการปลูกยาง
อยูที่ 13.37 ป ซึ่งผลการวิเคราะหทางการเงินดัวกลาวชี้ใหเห็นวาการทําสวนยางเปนโครงการที่มีความคุมคาในการลงทุน
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกยางพารากับการยางแหงประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ และ
เปนเกษตรกรที่ทําการเปดกรีดแล ว ประกอบดวย อําเภอเมืองเพชรบูรณ อํา เภอชนแดน อําเภอหลม สัก อําเภอหลม เกา
อําเภอหนองไผ อํา เภอน้ํา หนาว อํา เภอเขาค อ อํา เภอวั ง โป ง จํา นวน 887 ราย (การยางแห ง ประเทศไทย, 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย สามารถคํานวณตามลักษณะพารามิเตอรที่ตองการจะทดสอบ เมื่อพารามิเตอรเปนสัดสวน (π)
โดยกําหนดใหสัดสวนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ความเชื่อมั่น 95% กลุม ตัวอยางจึง มีคาเทากับ 268 ราย สําหรับ ขั้นตอน
การเลือกกลุมตั วอย างจะใชวิธีการเก็บตั วอยางเจาะจง (Purposive Selection)
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยจะใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และเลือกขอคําถามที่มีผลประเมินคา IOC ≥ 0.50 จากนั้น
นํามาแกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ สําหรับขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร การปลูกยางพารา
การผลิตยางกอนถวย ตนทุนการปลูกยางพารา แบงเปน ตนทุนกอนกรีดยาง และตนทุนการผลิต และผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา
3.3 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะหและสรุปผลขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และคํานวณคารอยละ คํานวณหาตนทุนเฉลี่ยตอไร
รายได กําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรขั้นตน งวดระยะเวลาคืนทุน และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน
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4. ผลการวิจัย
4.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 51.1 มีอายุ 41 – 50 ป
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 67.5 ลักษณะการปลูกยางพาราของ
เกษตรกรสวนใหญจะปลูกเปนอาชีพเสริม จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 57.1 มีพื้นที่ปลูกยางนอยกวา 20 ไร จํานวน
119 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ตนยางที่ปลูก 76 – 80 ตน/ไร จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 71.6 พันธุยางพาราที่ใชปลูก RRIM 600
จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 92.9 ซื้อพันธุมาปลูก จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 70.5 ระยะเวลาในการปลูก 10 ป จํานวน 116 คน
คิดเปนรอยละ 43.3 กรีดยางไดในปที่ 7 จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 53.7 เกษตรกรจะรวมกลุมกันขาย จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 81.7
4.2 กระบวนการปลูกยางพารา
4.2.1 การเตรียมพื้นที่ปลูกและวิธีการปลูกยางพารา
พื้นที่ปลูกยางพาราสวนใหญมีทั้งเปนที่ราบและที่เนิน สําหรับพื้นที่ราบเกษรตรจะตองเตรียมพื้นที่ปลูกดวยการไถ พรวน
ดินปรับพื้นที่ สวนพื้นที่เนิน หรือเขา เกษตรกรจะไมปรับพื้นที่เลย จากนั้นจะทําการขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 มีระยะหางระหวางตน เทากับ
3x7 ตนพันธุที่ใชปลูกจะเปนแบบยางชําถุง เมื่อปลูกตนยาง เกษตรกรสวนใหญจะใสปุยรองกนหลุมประมาณ 1 กํามือ ถึง ครึ่งกิโลกรัม ตอหลุม
อาจใชเปนปุยเคมีหรือปุยคอกก็ได นอกจากนี้บางพื้นที่ยังตองใสฟูราดานลงไปในหลุมปลูกดวย เนื่องจากปองกันปลวกมาทําลายรากและตนยาง
4.2.2 การดูแลรักษาตนยาง
(1) ระยะกอนกรีด การดูแลตนยางในระยะกอนกรีด เกษตรกรสวนใหญจะใสปุยปละ 2 ครั้ง ตามที่สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแนะนํา แตเกษตรกรบางรายก็เลือกที่จะใสปุยตามความพรอมทางการเงินของตนเอง เนื่องจากไมอยากเปนหนี้
ถาตองใสปุยตามสูตร นอกจากนี้การรดน้ําตนยางสวนใหญจะรดในชวง 1 ปแรก หลังจากนั้นอาจรดน้ําบาง เนื่องจากเปนพื้นที่บนเขา
มีอากาศที่เย็นและชื้น การดูแลตนยางจึงไมจําเปนมากนัก และเกษตรกรตองกําจัดวัชพืชโดยใชยาฆาหญาหรือการตัดหญารอบ
ตนยางอยางสม่ําเสมอ ในชวง 3 ปแรก เกษตรกรบางรายจะทําการปลูกพืชแซมในพื้นที่วางระหวางตนยาง เชน ขาวโพด พริก กาแฟ เปนตน

ภาพที่ 1 ตนยางในชวง 1-3 ปแรก
(2) ระยะหลังกรีด การดูแลตนยางระยะหลังกรีด จะมีวิธีการดูแลเหมือนกับตนยางระยะกอนกรีด
แตการใสปุยจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อชวยเรงน้ํายางซึ่งจะใสปุยปละ 2 ครั้งในชวงกอนเปดกรีดและหลังปดหนากรีด สวนยาฆาหญา
จะใชในปริมาณที่นอยมากหรือไมใชเลย เนื่องจากเกษตรกรเชื่อวาการใชยาฆาหญาจะสงผลใหน้ํายางนอยลง
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ภาพที่ 2 ตนยางหลังเปดกรีด
4.2.3 การกรีดยางจะเกิดขึ้นเมื่อตนยางมีขนาดรอบตน 50 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งถือตนยางที่สมบูรณ
เหมาะสมกับการกรีดมากที่สุด ซึ่งจะใหน้ํายางปริมาณมากและตนยางจะมีอายุนาน สําหรับวิธีการกรีดนั้น เกษตรกรสวนใหญ
จะกรีดแบบครึ่งหนาหรือครึ่งตนมากที่สุด และอาจมีการกรีดแบบ 1 ใน 3 หนา บางสวน โดยจะทําการกรีด 2 วัน เวน 1 วัน

ภาพที่ 3 ตนยางที่กรีดแบบครึ่งหนา
4.2.4 การจําหนายยางพาราเกษตรกรสวนใหญจะทํายางกอนถวยจําหนายเปนหลัก และมีบางอําเภอกําลัง
เริ่มที่จะสนใจทํายางแผนเนื่องจากไดราคาที่สูงกวา สําหรับการผลิตยางกอนถวยจะตองผสมกรด 2 ชอนแกง (30 cc) ผสมน้ํา
สะอาด 3 กระปองนม (900 cc) จะใชกรดเจือจาง 900 มิลลิลิตร โดยสามารถใชได 40 – 45 ตน/ครั้งกรีด จากนั้นเกษตรกรจะกรีด
น้ํายางลงในถวยแลวหยอดกรดใหจับตัว ทําเชนนี้ทําหลายๆ ครั้งกรีดจนกวาจะไดยางกอนเต็มถวยจึงแคะกอนยางออกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ 4 ยางกอนถวย
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การจําหนายยางกอนถวยจะเกิด ขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง หนึ่งปจะจําหนายประมาณ 7-9 เดือน โดยจะเริ่มขายในชวง
เดือน มิถุนยาน ถึง กุมภาพันธในปถัดไป วิธีการจําหนายยางนั้นจะมีทั้งที่พอคาคนกลางมารับซื้อที่สวน หรือนําไปขายใหกับ
โรงงานในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย เปนตน หรือมีการกอตั้งกลุมในการจําหนายยาง โดยจะทําการเปดตลาดคายางซึ่งจะให
เกษตรกรในกลุมนํายางมารวมกันที่ตลาดลวงหนา จากนั้นจะทําการเปดประมูลยางกับพอคาคนกลาง พอคาที่ใหราคาสูงสุดก็
จะประมูลยางทั้งหมดไป โดยพอคาจะมารับและนําเงินมาจายใหที่ตลาดยาง
4.3 ตนทุนและผลตอบแทน
4.3.1 ตนทุนการปลูกยางพารา สามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
(1) ตนทุนกอนกรีดยาง (อายุ 1-6 ป) เปนตนทุนที่เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงกรีด มีตนทุนกอน
กรีดยางเฉลี่ยรวม เทากับ 230,454 บาท ซึ่งสวนใหญ คือ คาปุยบํารุง 76,430 บาท คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมาเปน คาพันธุยาง
66,859 บาท คิดเปนรอยละ 17.9 คาเตรียมพื้นที่ปลูก 32,639 บาท คิดเปนรอยละ 8.8 คาปุยรองกนหลุม 20,017 บาท คิดเปนรอยละ
5.4 ยาฆาหญา 16,131 บาท คิดเปนรอยละ 4.3 อุปกรณกรีดยาง 12,020 บาท คิดเปนรอยละ 3.2 คาจางปลูก 4,972บาท
คิดเปนรอยละ 1.3 และคาจางดูแลสวนยาง 1,386 บาท คิดเปนรอยละ 0.4 และมีตนทุนกอนกรีดยางเฉลี่ยรวมตอไร เทากับ 6,585 บาท
(2) ตนทุนการผลิต คํานวณจากพื้นที่ที่เปดกรีดแลวโดยเฉลี่ย มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยรวมตอป
เทากับ 76,722 บาท ซึ่งสวนใหญ คือ คาจางกรีดยาง 42,518 บาท คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมาเปนคาปุยบํารุง 25,814 บาท
คิดเปนรอยละ 43.7 น้ํากรด 3,418 บาท คิดเปนรอยละ 3.8 คาใชจายอื่นๆ 3,249 บาท คิดเปนรอยละ 3.6 ยาฆาหญา 1,032 บาท
คิดเปนรอยละ 1.1 และคาจางดูแลสวน 691 บาท คิดเปนรอยละ 0.8 และมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยรวมตอไร เทากับ 4,038 บาท
4.3.2 ผลตอบแทนจากการจําหนายยาง พบวา รายไดจากการจําหนายยางกอนถวยเฉลี่ยตอปของจังหวัด
เพชรบูรณ เทากับ 1,422,788 บาท รายไดเฉลี่ยตอไร เทากับ 9,771 บาท สําหรับกําไรจากการจําหนายยางพารารวมตอป
เทากับ 854,983 บาท และกําไรตอไร เทากับ 5,733 บาท
4.4 วิเคราะหทางการเงิน ขอมูลตนทุนในการลงทุน คาใชจายในการผลิต รายไดจากการขายยางพารา กําไร(ขาดทุน)
และขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ประมาณรอยละ 7 (เช็คราคา.คอม, 2560) ซึ่งเปน
ธนาคารที่เกษตรกรใชเปนแหลงเงินกู สามารถนํามาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ดังนี้
4.4.1 อั ต ราส วนกํ าไรขั้ นต น จากการจํ าหนายยางพารา มี ค าร อยละ 60 แสดงว า ถ าเกษตรกรขาย
ยางพารา 100 บาท จะมีกําไรสุทธิ 60 บาท
4.4.2 ระยะเวลาคืนทุน (PB) สําหรับการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณจะมีร ะยะเวลาคืนทุน 8 ป
เนื่องจากยางพาราสวนใหญจะสามารถเปดกรีดไดเฉลี่ยในปที่ 7 แลวสามารถคืนทุนไดในปที่ 8 ซึ่งถือวาเกษตรกรสามารถคืน
ทุนไดทันทีในปที่เปดกรีด ซึ่งถือวาการปลูกยางพารานั้นเปนพืชที่นาลงทุน
4.4.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ของการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ มีคาเทากับ
1.1 แสดงวา ผลตอบแทนมากกวาตนทุน เมื่อ B/C ratio มากกวา 1 ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณจะ
ไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง อายุ 41 – 50 ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ปลูกยางพาราเปน
อาชีพเสริม มีพื้นที่ปลูกนอยกวา 20 ไร จํานวน 76 – 80 ตน/ไร พันธุที่ใชปลูก RRIM 600 เกษตรซื้อพันธุยางปลูกเอง ระยะเวลา
ในการปลูก 10 ป กรีดยางไดในปที่ 7 จําหนายยางดวยการรวมกลุมกันขาย
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5.2 กระบวนการปลูกยางพารา
เกษตรกรสวนใหญจะเตรียมพื้นที่ดวยการไถ พรวน วางแนวปลูกในระยะ 3x7 จากนั้นขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50
ใสปุยรองกนหลุม ปลูกดวยตนพันธุแบบยางชําถุง ในชวง 3 ป แรก เกษตรกรปลูกพืชแซมในพื้นที่วางระหวางตนยาง เช น
ขาวโพด พริก กาแฟ เปนตน สําหรับการดูแลสวนยางในระยะกอนกรีดและระยะหลังกรีดจะดูแลเหมือนกันดวยการ ใสปุยปละ
2 ครั้ง รดน้ํา และใชยาฆาหญาในการกําจัดวัชพืช การกรีดยางจะเกิดขึ้นเมื่อตนยางมีขนาดรอบตน 50 เซนติเ มตรขึ้นไป
ซึ่งจะกรีดแบบครึ่งหนาหรือครึ่งตน โดยจะกรีด 2 วัน เวน 1 วัน เพื่อทํายางกอนถวย โดยเกษตรกรจะกรีดน้ํายางลงในถวยแลว
หยอดกรดใหจับตัว ทําเชนนี้ทําหลายๆ ครั้งกรีดจนกวาจะไดย างเต็ม ถวยจึง แคะกอนยางออกครั้ง หนึ่ง การจําหนายยางกอน
ถวยจะเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง หนึ่งปจะจําหนายประมาณ 7-9 เดือน ซึ่งจะมีพอคาคนกลางมารับซื้อที่สวน นําไปขายใหกับ
โรงงาน และการกอตั้งกลุมในการจําหนายยาง
5.3 ตนทุนในการปลูกยางพารา แบงเปน
5.3.1 ตนทุนกอนกรีดยาง (อายุ 1-6 ป) เฉลี่ย/ไร สวนใหญเปนคาปุยบํารุงตน เทากับ 2,184 บาท/ไร
เพื่อใหตนยางเจริญเติบโตและมีขนาดของตนตามมาตรฐานการกรีดซึ่งก็คือ 50 เซนติเมตร เพื่อเกษตรกรจะไดกรีดยางไดเร็ว
และมีน้ํายางในปริ ม าณมากๆ จึ ง ทําให เกษตรกรจํ าเป นตองซื้อปุ ย มาบํ ารุง ต นคอนข างมาก นอกจากนี้เ กษตรกรมีต นทุ น
เกี่ยวกับคาพันธุยางคอนขางสูงรองลงมา เทากับ 1,910 บาท/ไร เนื่องจากเกษตรกรในบางพื้นที่ไมไดรับการอุดหนุนพันธุยาง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของเกษตรกรไมเปนไปตามเกณฑ หรือมีเกษตรกรบางรายสนใจและเริ่ม
ปลูกยางหลังจากหมดโครงการสนับสนุนพันธุยางแลว ซึ่งจะตองซื้อพันธุยางมาปลูกเองจึงสงผลใหมีตนทุนคาพันธุยางคอนขางสูง
5.3.2 ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเกษตรกรเปดกรีดยางและทํายางกอนถวยเพื่อจําหนาย เทากับ 4,038
บาท/ไร /ป ตนทุนการผลิ ตต อกิ โลกรัม เท ากั บ 7.44 บาท ส วนใหญ จะเป นคาจางกรี ดยาง เทากั บ 2,238 บาท/ไร/ป เนื่องจาก
เกษตรกรยังไมมีค วามรูและความชํานาญในการกรีดยางที่ถูกตอง ซึ่งปจจุบันทางการยางแหงประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ ได
ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรโดยการฝกอบรมการกรีดยางในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัด เพื่อชวยในการลดตนทุนคา จางกรีด
ยางซึ่งสวนใหญจะจางคนกรีดจากทางภาคใต นอกจากนี้คาปุยบํารุงถือเปนคาใชจายที่สูงรองลงมา เทากับ 1,359 บาท/ไร/ป
เนื่องจากเกษตรกรต องการน้ํายางในปริม าณมากๆ สําหรั บการกรีดในแต ละรอบ จึง จําเปนตองใสปุ ย คอ นขางมาก อีกทั ้ง
ปุยเคมีราคาสูง เกษตรกรบางรายอาจไมไดใสปุยตามทฤษฎีการบํารุงตน แตใสปุยตามจํานวนเงินที่ตนพอจะซื้อได กลาวคือ มี
ทุนมากก็ใสปุยไดตามมาตรฐาน ถามีเงินทุนนอยก็ใสนอยตามสภาพของเงินทุนหมุนเวียน แตก็มีเกษตรกรบางรายหันมาใชปุย
คอก ปุยอินทรีย ผสมกับปุยเคมี เพื่อตองการลดคาใชจายสวนนี้
5.4 ผลตอบแทนจากการจําหนายยางพารา
รายไดจากการจําหนายยางพาราสวนใหญในจังหวัดเกิดจากการจําหนายยางกอนถวย ซึ่งเกษตรกรอาจจะรวมกลุมกัน
จัดตั้งตลาดคายางพาราขึ้นเพื่อใชตอรองราคายางกอนถวยจากพอคาคนกลางหรือโรงงาน หรือพอคาคนกลางอาจเขาไปรับซื้อที่สวน
หรือเกษตรกรจะนําไปขายที่โรงงาน สําหรับปริมาณขายเฉลี่ยตอป 78,688 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 18 บาท
เกษตกรมีรายไดจากการจําหนายยางกอนถวยเฉลี่ยไรละ 9,771 บาท เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตตอไร 4,038 บาท
พบวา เกษตรกรมีกําไรจากการปลูกยางพารา เทากับ 5,733 บาทตอไร
5.5 การวิเคราะหทางการเงิน อัตราสวนกําไรขั้นตนมีคาเทากับ 60% ซึ่งเปนที่นาพอใจ มีระยะเวลาคืนทุน 8 ป และ
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราคุมคากับการลงทุน
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ตนทุนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ จะแบงออกเปน ตนทุนกอนกรีดยางสวนใหญจะเปนคาปุยบํารุงตน
และคาพันธุยาง สําหรับคาปุยบํารุงตนยางนั้นเกษตรกรตองใสทุกป โดยแบงใสปละ 2 ครั้ง เพื่อใหตนยางเจริญเติบโตและมี
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ขนาดรอบตน 50 เซนติเมตร เพื่อที่จะไดเปดกรีดตนยางได จึงทําใหตนทุนคาปุยของเกษตรกรคอนขางสูง สําหรับคาพันธุยางนั้น
ในชวงป 2548 – ป 2549 ทางรัฐบาลสนับสนุนใหเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปลูกยางพาราดวยการให สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) แจกพันธุยางใหแกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของรัฐบาล จึงชวยใหลด
ตนทุนในการซื้อพันธุยางลงได แตก็ยังมีเกษตรกรอีกเปนจํานวนมากที่ตองซื้อพันธุยางมาปลูกเองเนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไป
ตามเกณฑ หรือเกษตรกรไมกลาปลูกในชวงที่รัฐบาลสนับสนุน โดยมาตัดสินใจปลูกในระยะหลังจากที่นิยมปลูกกันมากขึ้น ดังนั้น
ตนพันธุที่จําหนายในตลาดจึงมีราคาแพง ประมาณตนละ 15 – 50 บาท จากสถานการณดังกลาวจึงทําใหตนทุนคาพันธุยาง
ของเกษตรกรในอําเภอตางๆ มีคาสูงกวาตนทุนสวนอื่น ดังนั้น คาปุยบํารุงตนและคาพันธุยาง จึงถือเปนตนทุนหลักในการปลูก
ยางพารา และทําใหตนทุนในการลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรคอนขางสูงมากอีกดวย
ในจังหวัดเพชรบูรณนั้นจะจําหนายยางกอนถวยเปนสวนใหญ คาจางกรีดถือเปนตนทุนที่สูงที่สุดสําหรับตนทุนการ
ผลิตยาง สอดคลองกับ จุมพฏ สุขเกื้อ และพัชรินทร ศรีวารินทร (2551) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับตนทุนและผลประโยชนที่เกษตรกร
ไดรับจากการปลูกยางพาราไววา คาจางแรงงานกรีดเปนคาใชจายที่สูงที่สุดของตนทุนการผลิตทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรยัง
ขาดความชํานาญจึงไมสามารถกรีดยางเองได หรือกรีดเองแลวทําใหหนายางเสีย น้ํายางออกนอย จึงจําเปนต องจางคนที่มี
ความชํานาญมากรีดซึ่งสวนใหญจะเปนชาวสวนยางจากทางภาคใต ซึ่งจะแบงคาจางออกเปน 50 : 50 , 60 : 40 และ 55 : 45
โดยคิดจากยอดขายยางกอนถวย จึงทําใหคาจางกรีดยางคอนขางสูงกวาคาใชจายอื่นๆ เปนจํานวนมาก เกษตรกรจึงเขารวม
โครงการอบรมการกรีดยางจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จากนั้นจึงทําการกรีดยางเอง โดยมีเจาหนาที่ของ
สกย. เขาไปตรวจดู สวนยางที่มีการเปด กรีดแล วคอยใหความรูเกี่ย วกับหน ายางที่ เปดกรี ด จึง ชวยให ตนทุนในการผลิตของ
เกษตรกรคอนขางต่ํา ถือเปนการชวยลดตนทุนการผลิตในแต ละปไดเปนอยางดี อีกทั้ง ยังสงผลให เกษตรกรมี กําไรจากการ
จําหนายยางมากขึ้นดวย
6.2 ผลตอบแทนจากการจําหนายยางกอนถวยในจังหวัดเพชรบูรณมีผลกําไรคอนขางดี เนื่องจากมีการจัด ตั้ง กลุม
จําหนายยางดวยการเปดตลาดคายางขึ้น โดยเกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมและเกษตรกรทั่วไปจะนํายางมาจําหนายที่ตลาด
จากนั้นพอคาคนกลางจะประมูลราคายาง ทางกลุมจะจําหนายยางใหกับพอคาที่ให ราคาในรอบนั้นสูงที่สุด หลังจากประมูล
เสร็จพอคาจะนํารถบรรทุกพรอมกับเงินมารับยางที่ซื้อไปสงโรงงาน ซึ่งการประมูลขายยางนั้นจะทําทุกๆ 15 วัน จึง ทําให
เกษตรกรจะมีร ายไดจากการขายยางอยางสม่ําเสมอ ดัง นั้น จากการจัดตั้งกลุมจะชวยใหเกษตรกรสามารถขายยางไดใ น
พื้นที่ของตน โดยไมตองเดินทางไปขายยางถึงโรงงานในจังหวัดอื่น และไมตองเสียคาขนสง อีกทั้งเกษตรกรยังมีอํานาจในการ
ตอรองราคาขายและชวยลดการกดราคาของพอคาคนกลางอีกดวย
6.3 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ
60 อีกทั้ง ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการปลูก
ยางพาราคุมคากับการลงทุน นอกจากนี้การลงทุนปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณนั้นมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 8 ป จากผล
การวิเคราะหดังกลาวจึงไมแปลกที่เกษตรกรจะนิยมปลูกยางพารากันเปนจํานวนมากเพราะการลงทุนกับยางพาราสงผลให
เกษตรกรมีรายไดอยางตอเนื่องทุกเดือน เปรียบเสมือนกับมีงานประจําทํา มีอาชีพเปนหลักแหลงไมตองเขาเมืองเพื่อหางานทํา
ตามโรงงาน นอกจากนี้ เกษตรกรยังใชหลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกพืชชนิด อื่นๆ เสริมในพื้นที่ของตน จึง
สงผลใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้นอีกดวย
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
7.1.1 จากการวิจัยพบวา ตนทุนการผลิตเมื่อเกษตรกรเปดกรีดยางสวนใหญจะเปนคาจางกรีดยาง เนื่องจาก
เกษตรกรยังไมมีความรูและความชํานาญในการกรีดยางที่ถูกตอง ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูเกี่ยวกับการกรีด
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ยางในทุกพื้นที่ และสงเสริมใหแตละอําเภอมีการจัดตั้งกลุมขายยางขึน้ เพื่อใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองราคาขาย และยัง
ชวยลดการกดราคาจากพอคาคนกลางอีกดวย
7.1.2 จากการวิจัยพบวา คาปุยบํารุงถือเปนคาใชจายที่สูงรองลงมา เนื่องจากปุยเคมีราคาคอนขางสูง และ
เกษตรกรใชปุยจํานวนมากเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํายาง อีกทั้งในป ที่ผานมาเกษตรกรตองประสบปญหาราคายางตกต่ํ า สงผลให
เกษตรกรบางรายไมกรีดยางจําหนายเพราะกลัวจะขาดทุน จึงทําใหขาดรายได เกษตรกรบางรายทําการลดปริมาณปุยตาม
สภาพเงินทุนหมุนเวียน บางรายตองการจะโคนตนยางทิ้ง หรือขายสวนยางเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นแทน โดยที่เ กษตรกร
ไมเคยมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย เพื่อดูรายได คาใชจาย และผลกําไรขาดทุนที่แทจริงจากการทําสวนยางเลย ดังนั้น
เกษตรกรควรมีการจดบันทึกปริมาณยาง ราคา และคาใชจายตางๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงตนทุน รายได และผลกําไร (ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริง
และที่สําคัญจะทําใหรูวาที่เราไดรับกําไรนอยลง หรือขาดทุนนั้นเกิดจากราคายางหรือเกิดจากคาใชจายสําหรับดูแลสวนยาง
7.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
7.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพารา
7.2.3 สํารวจความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตยาง
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณสําราญ ถวิล ไพร ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย สาขาเพชรบู รณ คุณพะเยาว สีนวนสลุ ง
หัวหนาปฏิบัติการ คุณมณีรัตน เกิดเวียงใหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 3 ของการยางแหงประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ
คุณสุทธินี นาคสูตร พนักงานสงเคราะหสวนยาง และเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณเปนอยางสูง ที่ ไดใหความ
กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในการลงพื้นที่ และใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูวิจัย และขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ดวย
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สมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน บริษทั แอรเซิรฟ จํากัด
The Competency of Staff of Airserve Co., Ltd.
หมัดเฟาซี รูบามา* นพวัลภ มงคลศรี และวิไลวรรณ คงประเสริฐ
ภาควิชาการบริหารจัดการทองถิ่น คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
*
Madpouzee@hu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด โดยใชแบบวัด
สมรรถนะการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลพนักงานบริษัท โดยวิธีการ
สุมอยางงาย จํานวน 96 คน ผลการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด ในภาพรวมมีสมรรถนะ
มากที่สุด คือ สมรรถนะดานความซื่อสัตย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.555 รองลงมา คือ
สมรรถนะดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.624 สมรรถนะดานบุคลิก ลักษณะและความประพฤติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0. 624 สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.521 และสมรรถนะดานความคิดริเริ่ม มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.35
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.528 ตามลาดับ
คําสําคัญ: สมรรถนะการปฏิบัติงาน พนักงานบริษัท
Abstract
The purpose of this research was to 1) to measure the performance of employees of Airserve
Co., Ltd. using the performance appraisal method. The benchmark of Airserve Co., Ltd. is a tool to collect
employee information. The results show that the performance of the employees of Airserve Co., Ltd., in
the most comprehensive performance, is the performance of honesty. The average was 3.98 and the
standard deviation was 0.555, followed by the Responsibility for responsibility. The average was 3.77 and
the standard deviation was 0.624. Personal and behavioral traits. The average was 3.66 and the standard
deviation was 0. 624 Performance There was an average of 3.38 and a standard deviation of 0.521 and
an Initial performance. The average was 3.35 and the standard deviation was 0.528, respectively.
Keywords: performance competency, employees
1. บทนํา
การเติ บโตขององคกร เป นการสรางความมั่ นคงทางธุร กิจ องคกรจะประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายที่ วางไว
จะต องอาศั ยปจจัย ที่สําคัญ หลายปจจัย พนั กงานถื อเปนป จจั ยสําคัญที่ มีส วนช วยในการผลักดัน ให องค กรสามารถดําเนิ น
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กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสรางกําลังสําคัญในการผลักดันใหองคกรขับเคลื่อนไปขางหนาสูเปาหมายที่กําหนด
ไว พนักงาน เปรียบเสมือนขุมทรัพยที่มีคามหาศาล ซึ่งการบริหารใหองคการเติบโต กาวหนา แบบยั่งยืน และถาวร ตองให
ความสําคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการ ใหพนักงานแสดงถึงศักยภาพที่มีออกมาเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ดวยเหตุ นี้เ องจึง ถื อไดวา สมรรถนะเป นป จจั ยในการทํ างานที่เ พิ่ม ขีด ความสามารถในการแขง ขันให แก องคการ
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจั ยชวยให พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550) แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาองคกรนั้น จําเปนตอง
พัฒนาคนภายในองคกรดวย ฉะนั้นความผูกพันตอองคกรก็มีความสําคัญไมแพกัน ซึ่งความผูกพันตอองคกรจะคอ ยๆพัฒนา
สมรรถนะไปอยางชา ๆ แตจะอยูอยางมั่นคงเปนแรงผลักและแรงจูงใจใหพนักงานหรือบุคคลกรปฏิบัติงานอยางอุ ทิศตนเพื่อ
องคกร แตในทางกลับกัน ถาพนักงานไมมีความผูกพันตอองคกร และความภักดีตอองคกร เมื่อมีปญหา เกิดความอึดอัดไมพึง
พอใจตองานที่ทํา หรือมีสิ่งเราอื่นเขามาเชน มีหนวยงานใหม มีขอเสนอดีๆเขามา ก็จะลาออกจากงานซึ่งจะสงผลกระทบตอ
องคกร ตองมาสรางคนใหม ๆ เปนการเสียเวลา และทรัพยากรอยางมาก (ษมาภรณ ปลื้มจิตร, 2553) ตลอดจนขวัญและ
กําลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงานที่อยูในองคกร ผูบริหารขององคกรยอมตองการใหพนักงานหรือบุคลากรของตน มีความ
รักและจริงใจตอองคกรและเต็มใจที่จะทุมเทการทํางานใหกับองคกร และพรอมที่จะเดินไปยังจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อพัฒนา
องคกรใหมีความเจริญกาวหนา นั่นหมายถึงการที่จะทําใหพนักงาน มีความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย และภักดีที่จะ
รวมมือและปฏิบัติ งานใหกับองคกรตลอดไป โดยองคกรตองดูแลรักษาความก าวหนาในอาชีพการงาน และความตองการ
พื้นฐาน ใหกับพนักงาน ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีความมุงมั่นที่จะทํางานและสรางความสําเร็จใหกับองคกรโดยไมเห็นแกความ
เหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก แตการที่องคกรจะคาดหวังและมุงผลใหพนักงานภายในองคกรปฏิบัติเชนนั้นไดจําเปนอยางยิ่งที่
องคกรจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เปนแรงเสริม เพื่อกระตุนและคอยผลักดันใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร ซึ่งจะเกิด
แรงผลักดันแรงจูงใจและกระตุนใหพนักงานพรอมปฏิบัติหนาที่ของตนสุดความสามารถใหกับองคกร เพราะดวยรูสึกวาตนเองมี
สวนรวมในการเปนเจาขององคกร (สุพิณดา คิวานนท, 2550)
จากความสําคัญและอิทธิพลของสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสงผลตอการทํางานภายในองคกร ทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนพนักงาน บริษัท แอรเซิรฟ จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใช
ประโยชน ในการนําเสนอตอผูบริหารเพื่อที่จะไดรวมมือกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคกร เพื่อรักษาพนัก งานที่มีคุณคาตอ
องคกรไวใหนานที่สุด
2. วัตถุประสงค
เพื่อวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) เปนเรื่องที่กําลังไดรับความสนใจจากคนหลายระดับในองคการเพราะเปน
แนวคิดใหมที่เขามามีบทบาทตอการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะเปนแนวคิดทางจิตวิทยาที่เห็นวา องคประกอบสําคัญที่
ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลเทานั้น แตจะเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
อื่น ๆ ของบุคคล เชน แรงจูงใจ อุปนิสัย ทัศนคติหรือวุฒิภาวะทางอารมณ แนวคิดเรื่องสมรรถนะจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน
กิจกรรมของการบริหารงานบุคคลนับตั้งแตการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (Recruitment) การฝกอบรมและพัฒนา (Training
& Development) การโยกยายตําแหนงหนาที่ (Rotation) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และ
การบริหารผลตอบแทน (Compensation)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิตติวัฒน ถมยา (2553) ไดทาการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายกลยุทธและวางแผน สายออก
บัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายกลยุทธและ
วางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 204 คน เครื่องมือ ที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช คาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายกลยุ ทธและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มี
แรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลาดับ คาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ความสําเร็จของงาน รองลงมา คือ การปกครองบั งคับบัญชา
ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ
ปจเจก ทัพพรหม (2550) ศึ กษาเรื่อง ความสั มพันธ ระหว างการรับรู วัฒนธรรมองคกรความผู กพันต อองค กรและ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบวาความผูกพันตอองคกรของพนักงานในระดับปานกลาง
โดยมีแนวโนมไปในทางปานกลางจนถึงสูง หมายถึ ง พนักงานมีค วามรูสึ กภาคภู มิใจ คิ ดวาตนเองเป นสวนหนึ่งขององคกรที่
พรอมจะทาทุกอยางเพื่อใหองคกรอยูรอดและพัฒนายิ่งขึ้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน แตพนักงานที่มีระดับการศึกษาสถานภาพสมรสและอัตราเงิ นเดือนตางกัน มีความผูกพันต อ
องคกรแตกตางกัน
ธรรมศั กดิ์ ศรีสงคราม (2553) ได ศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะหลั กในการปฏิ บัติงานของข าราชการพลเรือน
จังหวัดมุกดาหาร ที่มีประสบการณการทํางานและสังกัดกลุมภารกิจตางกัน พบวาขาราชการพลเรือนที่มีประสบการณการทา
งานสูง จะมีสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงานสูงเชนกัน ที่เปนเชนนี้ สาเหตุเนื่องมาจากประสบการณการทํางาน เปนตัวแปรที่
สงผลทําใหสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตางกัน ฉะนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการพัฒนา
รูปแบบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับประสบการณการทางาน และสังกัดตามกลุมภารกิจของหนวยงานนั้น
เพื่อใหไดกรอบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติงาน
เสนห จุยโต (2553) ไดพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ตนแบบสมรรถนะหลัก
ขององคการบริหารสวนจังหวัดมี 6 ประการ ไดแก ความรอบรูดานวัฒนธรรมองคการ การคิดคนนวัตกรรมใหม การทํางานมุง
ผลสัมฤทธิ์ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการทํางานเปนที ม ตนแบบ
สมรรถนะหลักของเทศบาลมี 6 ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวม การทํางาน
เปนทีม การคิดนอกกรอบ/ริเริ่ม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพและการจัดการความขัดแยงในชุมชน ตนแบบสมรรถนะหลัก
ขององคการบริหารสวนตําบลมี 6 ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ ความรอบรูดานวัฒนธรรมองคการ การสรางเครือขายและ
การมีสวนรวม จิตสํานึกประชาธิปไตย ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการทํางานเปนทีม
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร
ดานประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด จํานวน 127 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
ดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด จํานวน 96 คน โดยใชวิธีการ
คํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1979) กําหนดระดับความคาดเคลื่อนที่ระดับ ความเชื่อมั่นที่ .95 คา
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 % ดังสูตรตอไปนี้
n = N
1+ N(e2)
โดย n = จํานวนของขนาดตัวอยาง
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N = จํานวนรวมของประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยในการศึกษานี้กําหนดใหเทากับ 0.05)
แทนคา n =
127
= 96
2
1+ 127(0.05 )
ดังนั้น จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จึงเทากับ 96 คน
4.3 ตัวแปร สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
1. สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะดานความคิดริเริ่ม
3. สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ
4. สมรรถนะดานความรับผิดชอบ
5. สมรรถนะดานความซื่อสัตย
4.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ร วบรวมขอมูล โดยใช แบบสอบถามเป นเครื่องมื อในการรวบรวมข อมู ล ดวยการศึ กษาค นควาจาก
เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข อกับ สมรรถนะในการปฏิบั ติงาน และนํ ามาจากแบบประเมินการปฏิบั ติงานของบริ ษัทในการ
ประเมินการจางงาน และศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารตาง ๆ และดําเนินการสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญหรือหัวหนางานผูประเมิน
ดานสมรรถนะในการทํ างานของพนั กงานในบริษัท จํ านวน 3 ทาน เพื่ อตรวจสอบความเที่ย งตรงของเนื้ อหา โดยพิจารณา
ขอความแบบสอบถามวามี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครอบคลุมหรือไม กอนนําไปใชกับกลุมประชากรตัวอยางจริงแลวนํามา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ดังนี้
1) คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหรวมกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจายของขอมูล
5. ผลการวิจัย
ในสวนนี้จะอธิบายถึงผลของการศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอรเซิรฟ จํากัด จากการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 96 คน และนํามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
สามารถนําเสนอได ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอย พบวา พนักงานสวน
ใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 86.5 และเปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
13.5 จําแนกตามอายุของพนักงาน พบวาสวนใหญมีอายุ 31-40 ป จานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมา อายุต่ํากวา
30 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และ อายุ 41 - 50 ป จํานวน 18 คน คิดเปน รอยละ 18.8 จํ าแนกตามระดั บ
การศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาต่ํา กวา
ปริญญาตรี จํานวน 41คน คิดเปนรอยละ 42.7 จําแนกตามสถานภาพ พบวา พนักงานสวนใหญมีสถานภาพ สมรส จํานวน 52
คน คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมามีสถานภาพ โสด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 45.8 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา
พนักงานสวนใหญมีรายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 88.5 และ รองลงมา ต่ํากวา 10,000 บาท
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีอายุงาน อยูระหวาง
1 - 5 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาต่ํากวา 1 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และ อยูระหวาง 6 10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0
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สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแอรเซิรฟ จํากัด นํามาวิเคราะหโดย
ใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว สามารถแสดงได
ดังตาราง 1 ตอไปนี้
ตาราง 1 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแอรเซิรฟ จํากัด
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
1. สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน
2.สมรรถนะดานความคิดริเริ่ม
3.สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ
4.สมรรถนะดานความรับผิดชอบ
5.สมรรถนะดานความซื่อสัตย

X

3.38
3.35
3.66
3.77
3.98

S.D
.521
.528
.624
.624
.555

จากตาราง 1 พบวา การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จากัด ภาพรวมมีระดับสมรรถนะมากที่สุด คือ
สมรรถนะดานความซื่อสัตย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.555 รองลงมาคือ สมรรถนะ
ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.624 สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและ
ความประพฤติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0. 624 สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.521 และสมรรถนะดานความคิดริเริ่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35
และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.528 ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีผลการศึกษาดังนี้
1 . ดานผลการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 เมื่อพิจารณารายขอคําถาม
พบวา พนักงานสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ ถูกตอง เสร็จตามเวลาที่กําหนดมากที่สุด รองลงมา สามารถวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในงาน และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานขององคกร โดยสามารถ
แสดงไดดังตาราง 2 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลความหมาย
X
สามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ ถูกตอง เสร็จตามเวลาที่กําหนด
3.42 .574
มาก
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานขององคกร
3.34 .477
ปานกลาง
สามารถวางแผนและกํ าหนดแนวทางในการป องกั นความผิ ด พลาดที่ อาจ 3.40 .513
ปานกลาง
เกิดขึ้นในงาน
รวม
3.38 .521
ปานกลาง
2 . ดานความคิดริเริ่ม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เมื่อพิจารณารายขอคําถามพบวา
สามารถนาความรู ใ หม ม าประยุ ก ต ใ ช กับ องค กรได อ ย างไม มี ข อขั ด แย ง ในการปฏิ บั ติ ง านมากที่ สุ ด รองลงมาคื อการให
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ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางกัน และสนใจที่จะเรียนรูและริเริ่มในสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา โดยสามารถ
แสดงไดดังตาราง 3 ตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานความคิดริเริ่ม
สมรรถนะดานความคิดริเริ่ม
ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลความหมาย
X
สามารถนาความรูใหมมาประยุกตใชกับองคกรไดอยางไมมีขอขัดแยงในการ 3.39 .569
ปานกลาง
ปฏิบัติงาน
สนใจที่จะเรียนรูและริเริ่มในสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
3.32 .492
ปานกลาง
การใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางกัน
3.35 .523
ปานกลาง
รวม
3.35 .528
ปานกลาง
3 . ดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายขอ
คําถาม พบวา ดานการแตงกายถูกระเบียบในการปฏิบัติงานทุกครั้งมากที่สุด รองลงมา การใชวาจาที่สุภาพกับผูบริหาร และ
เพื่อนรวมงาน และการเปนคนอารมณดีมีบุคลิกหนาทําความรูจัก โดยสามารถแสดงไดดังตาราง 4 ตอไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ
สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ
ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลความหมาย
X
การแตงกายถูกระเบียบในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
3.74 .653
มาก
การใชวาจาที่สุภาพกับผูบริหาร และเพื่อนรวมงาน
3.73 .624
มาก
การเปนคนอารมณดีมีบุคลิกหนาทําความรูจัก
3.53 .597
มาก
รวม
3.66 .624
มาก
4 . ดานความรับผิดชอบ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายขอคําถามพบวา
พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจในหนาที่ภารกิจที่รับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถอยูปฏิบัติงานไดจนงานสําเร็จแม
จะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติ และพนักงานสามารถมาปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กําหนด โดยสามารถแสดงไดดังตาราง 5 ตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานความรับผิดชอบ
สมรรถนะดานความรับผิดชอบ
ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลความหมาย
X
พนักงานสามารถมาปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กําหนด
3.76 .557
มาก
สามารถอยูปฏิบัติงานไดจนงานสําเร็จแมจะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติ
3.78 .440
มาก
พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจในหนาที่ภารกิจที่รับผิดชอบ
3.78 .527
มาก
รวม
3.77 .624
มาก
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5 . ดานความซื่อสัต ย ภาพรวมอยูใ นระดับ มาก โดยมีค าเฉลี่ย เท ากั บ 3.98 เมื่อพิจารณารายขอคํ าถามพบว า
พนักงานไดปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพยสินของหนวยงานมากที่สุด รองลงมาคือการไมเอาความลับของหนวยงานไป
เปดเผยใหผูอื่นรับรู และพนักงานไดรับความไววางใจ จากหัวหนางานใหงานที่สําคัญ หรือเปนความลับของหนวยงานทํา โดย
สามารถแสดงไดดังตาราง 6 ตอไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานความซื่อสัตย
สมรรถนะดานความซื่อสัตย
ระดับความคิดเห็น
S.D
แปลความหมาย
X
พนักงานไดปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพยสินของหนวยงาน
3.99 .571
มาก
การไมเอาความลับของหนวยงานไปเปดเผยใหผูอื่นรับรู
3.98 .562
มาก
พนั ก งานได รั บ ความไว ว างใจ จากหั ว หน างานให ง านที่ สํ า คั ญ หรื อ เป น 3.97 .532
มาก
ความลับของหนวยงานทํา
รวม
3.98 .555
มาก
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับไดดังนี้
คือ สมรรถนะดานความซื่อสัตยของพนักงานมีคาเฉลี่ยความเห็นมากที่สุด รองลงมาคือสมรรถนะดานความรับผิดชอบ
สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะดานความคิดริเริ่มนอยที่สุด
แสดงใหเห็นวาพนักงานบริษัทแอรเซิรฟ จํากัด มีสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานในบริษัทฯ แตก็ยังมีการ
ปฏิบัติงานที่ควรพัฒนาคือดานการคิดริเริ่ม ที่พนักงานสวนใหญยังไมคอยไดแสดงศักยภาพออกมามากนัก ถาหากสามารถ
พัฒนาสมรรถนะดานนี้ได ก็จะทําใหสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถเพิ่มขึ้นได
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยควรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานดานการคิดริเริ่มใหมีความสามารถมากขึ้น เพื่อ
ใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสามารถพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ตองขอขอบคุณ การสนับสนุน และคอยใหความชวยเหลือ แนะนํา จากผูจัดการสาขาภูเก็ต หัวหนาฝาย
ตางๆ และพนักงานในบริษัทแอรเซิรฟ จํากัด อาทิเชน นายประจวบ ลาวัลย ตําแหนง หัวหนาฝายบุคคล นางสาวรัศมีแข เระ
นุย ตําแหนง ผูจัดการฝายธุรการ นางสาวไลลา ชางเหล็ก ตําแหนง เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร และนางสาวขวัญชนก ชีพเหล็ก
ตําแหนง เจาหนาที่ฝายบัญชี รวมถึงบุคคลที่ไมไดกลาวนามทุกทาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
9. เอกสารอางอิง
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ศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจ กับขาวไรพันธุพนื้ เมือง
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ีของชุมชนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
Comparison of rice crop acres planted native species in order to improve the
quality of life of the community, Phu Lan Kha range, Chaiyaphum province
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บทคัดยอ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม ของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะจง ผูใหขอมูลมี 3 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมผูรูในชุมชนที่ผูอาศัยอยูในชุมชน
2) กลุมผูนําทองถิ่นทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และ 3) กลุมเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรที่ปลูกขาวไร
พันธุพื้นเมือง
ผลการวิจัยพบวา 1) มิติทางสังคม การปลูกพืชเศรษฐกิจกอใหเกิดความสุขทางกาย สวนการปลูกขาวไรนั้นกอใหเกิด
ความสุขทางใจ 2) มิติทางเศรษฐกิจ การปลูกพืชเศรษฐกิจมีตนทุนในการผลิตสูงแตไดคาตอบแทนสูง สวนการปลูกขาวไรมี
ตนทุนในการผลิตต่ําไมกอใหเกิดรายไดแตถือเปนความมั่นคงทางอาหารของครอบครัวและชุมชน และ 3) มิติทางสิ่งแวดลอม
พืชเศรษฐกิจมีใชสารเคมีในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต ทําใหมีสารพิษตกคางสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชน สวนการปลูก
ขาวไรชาวบานเลือกใชพันธุพื้นเมืองที่เหมาะแกการปลูกในที่ดอนและยังสามารถนํามาปลูกเปนพืชแซมสวนทั้งในสวนยางพารา
และมันสําปะหลัง นอกจากเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว การปลูกขาวไรยังชวยเพิ่มปุยและฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม
จากการการใชสารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่ดําเนินตอเนื่องมาเปนเวลาอันยาวนาน
คําสําคัญ: พืชเศรษฐกิจ ขาวไร คุณภาพชีวิต เทือกเขาภูแลนคา
Abstract
The research aims to study outcomes of Comparison of rice crops and local upland rice varieties
planting in terms of social, economic and environmental dimension in the communities located in Phu
lan kha Range. This research applied qualitative data collection through in-depth interview using three
groups of purposive sampling namely 1) groups of local intellectuals, 2) groups of communities leaders
who were officially approved as well as those who were non - officially approved and, 3) groups of
agriculturists who planted industrial crops and local upland rice varieties.
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The findings on the outcomes of industrial crops and local upland rice varieties revealed that:
1) on social dimension, the industrial crops planting resulted in happiness experienced through physical
senses, the local upland rice varieties planting created spiritual happiness. 2) on economic dimension,
the industrial crops planting resulted in high costs and high returns. On the other hand, the local upland
rice varieties planting, though resulted in low costs and non-return could be considered food security at
household and communal level. 3) on environmental dimension, the industrial crops required chemical
sustances in almost all steps of production. Consequently, toxic residues released during the production
processes have negative impact on the communities’ environment. With properly selected varieties, the
local upland rice could be planted not only on highland but also could be planted along in para rubber
plantations or in cassava farms.
Keywords: industrial crops, upland rice varieties, quality of life, Phu lan kha range
1. บทนํา
เกษตรกรไทยในอดีตมักมีวัฒนธรรมการเพาะปลูก เปนวิธีการผลิตที่เนนความผสมผสานหลากหลาย มีการปลูกทั้ง
พืชอาหาร พืชใชสอย หรือพืชสมุนไพร บางพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะทํานาขาว เลี้ยงสัตว ปลูกผักและหาเก็บจากแหลงอาหารตาม
ธรรมชาติ ทําใหความสามารถในการพึ่งตนเองดานอาหารของเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงกับระบบการผลิตในแปลงนา ได
อยางสอดคลอง (นาถพงศ พัฒนพันธชั ย : 2552) การปลูกขาวหรือการทํ านาเปนอาชีพหลักของคนทุ กภาค ชาวบานหรื อ
เกษตรกรมี วิถีชี วิต ที่ผูกพันเกี่ย วข องกั บการทํ านามาโดยตลอด เพราะฉะนั้น วัฒ นธรรมการทํานาปลูกขาวจึง มี อิทธิพ ลต อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบาน การที่คนไทยนิยมการปลูกขาวก็เพราะวาที่ตั้งของประเทศไทย มีเ นื้อที่
สวนใหญเปนพื้นที่ราบเหมาะแกการปลูกขาว อยูในเขตมรสุ ม มีดินตะกอนอุ ดมสมบูรณ สามารถเก็บน้ําไว ได และลักษณะ
อุณหภูมิดินฟา อากาศ ที่เหมาะสม นอกจากนั้นไดคนพบวาคนไทยมีความชํานาญในการเพาะปลูกมานานนับศตวรรษ โดย
การขุดคนพบโบราณวัตถุเครื่องปนดินเผาและขาว (สุวิทย ธีรศาศวัต : 2546)
แนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อแกไขปญหาระยะสั้นและระยะยาวหนึ่งในแนวคิดสําคัญนั้นคือ ทฤษฎีใหมและ
แนวคิดเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
อัญเชิญทฤษฎีใหมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการบริหารประเทศ โดยยึดหลักสายกลางเพื่อให
ประเทศหลุดพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สามารถดํารงไดอยูอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพอยางยั่งยืน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันยุคโลกาภิวัฒน
(พอพันธ อุยยานนท : 2547) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ยึดปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและพอประมาณอยางมีเหตุผล สามารถ
พึ่งพาตนเองได นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง ทิศทางการพัฒนาประเทศจึงถูก
กําหนดเปนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหัพภาค ในดานเศรษฐกิจมหัพภาค รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร
“ประเทศไทยจะเป นครั วของโลก” ซึ่ง เนนอาหารปลอดภัย และไม เ ปนพิ ษต อสิ่ง แวดลอม ในนัย นี้ ระบบเกษตรอิ นทรี ย
(Organic agriculture) จึง เปนกระบวนการผลิตที่ได มาซึ่งอาหารปลอดภัย โดยระบบเกษตรอิ นทรีย หมายถึง ระบบการ
จัดการผลิตดานการเกษตรแบบองครวมที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนนการใชวัตถุดิบ
จากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย ที่มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (genetic engineering) มีการ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2533

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

จัดการกับผลิตภัณฑโดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรียและคุณภาพที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑในทุ กขั้นตอน (สํ านักงานมาตรฐานสิ นคาเกษตรและอาหารแห งชาติ ,2546) การดําเนินนโยบายการพัฒ นาและ
สงเสริมเกษตรอินทรีย ตั้งแตการบรรจุวิธีการเกษตรอินทรียไวเปนสวนหนึ่งของแผนเกษตรยั่งยืน ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-44 จนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 59 (สศช.,2551) มีการทําแผนพัฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 54 ที่ไดดําเนินการไปแลว (ลดาวัลย คําภา, 2553) และกําลังทําการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย พ.ศ.2556 – 59 (สศก.,2556ก) เปนวิถีการเกษตรที่ผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งใชปจจัยการผลิตที่หาไดในทองถิ่นแตความหวังของรัฐบาลไทยที่ฝากไวกับ “เกษตรอินทรีย” ที่จะมา
ชวยลดการใชสารเคมีเกษตรในปุยและสารกําจัดศัตรูพืชตามขอแถลงของรัฐบาลในป พ.ศ. 2547 วา “จะขับเคลื่อนแนวทาง
เกษตรอินทรีย โดยภายใน 4 ปจะทําใหมีพื้นที่เกษตรอินทรีย 2 ลานไร และจะลดการนําเขาปุยและยาเคมีใหไดรอยละ 50”
(คมชัดลึกออนไลน,2556) ดูเลื่อนลอยมากอยู เพราะ ก) เกษตรอินทรียยังเปนเพียงสวนเล็กนอยมากของระบบการผลิตทาง
การเกษตร แมใ นประเทศที่พัฒนาแลวที่ตลาดอินทรี ยไดพัฒนาเปนทางเลือกแกผู บริโภคอยางชัดเจนและแพรหลาย อยาง
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ใน พ.ศ.2554 พื้นที่การเกษตรอินทรียนับไดเพียงรอยละ 2.2 ของพื้นที่การเกษตรในยุโรป และเพียง
รอยละ 0.7 ในสหรัฐอเมริกา (Willer and Lernoud,2013) ข) ในขณะนี้ยังไมมีเทคโนโลยีเกษตรอินทรียใดๆ ที่จะมาทดแทน
ธาตุ อ าหารพื ช (ป ล ะหลายแสนตั น เฉพาะธาตุ ไ นโตรเจน และฟอสฟอรั ส ) และสารกํ าจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ยั ง จํ า เป นสํ าหรั บ
ความสามารถแขงขันของเกษตรกรรมเชิงพาณิชยสวนใหญของประเทศในปจจุบัน การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทานั้นที่จะนําไปสู
การสรางเทคโนโลยีใหมมาทดแทนได (อัมพิกา เมืองทอง,2554;ปรารถนา หงสฤทธิพันธุ, 2555;ธนวิตต ตียาพันธ,2556)
เทือกเขาภูแลนคา เปนกลุมเขาหลายลูกที่พาดผานพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดชัยภูมิ เปนพื้นที่สําคัญในการปลูกพืช
เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ บางหมูบานตัง้ อยูในเขตปาสงวน โดยชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทําการเกษตรเชิงพาณิชย
โดยนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ซึ่งปจจุบันเกษตรกรกําลังเผชิญปญหาผลผลิตมีราคา
ตกต่ําในขณะที่ราคาปจจัยการผลิต เชน ปุย น้ํามัน คาแรงงาน มีแนวโนมสูงขึ้น ชาวบานเกิดความไมแนนอนของรายได เกิด
ภาระหนี้สินและรูสึกไมมั่นคงทางอาชีพ ทําใหชุมชนขาดคุณภาพชี วิตที่ดี เกษตรกรบางสวนจึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนวิถีใ น
ดํารงชีวิตตางจากวิถีเดิมที่เคยเกิดขึ้น โดยการหันกลับมาใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากคํากลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกับขาวไรพันธุพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ในมิติทางดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เพื่อนําผลจากการวิจัยไปใช
ประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปลูกปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไร ในมิติ สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล อมของ
ชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะจง
3.2 ประชากร คือ เกษตรกรที่อาศัยอยูบนเทือกเขาภูแลนคา ประกอบดวย 1) ตําบลทามะไฟหวาน อําเภอแกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ 2) ตําบลทาหินโงม อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 3) ตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมจํานวนทั้งสิ้น
187,930 คน (http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about2.1.php)
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3.3 กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรผูใหขอมูลประกอบดวย 3 กลุม คือ 1) กลุมผูรูในชุมชนที่ผูอาศัยอยูในชุมชน 2)
กลุมผูนําทองถิ่นทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 3) กลุมเกษตรกรที่ปลู กพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรที่ปลูกขาวไรพั นธุ
พื้นเมือง
3.4 ขั้นตอนดําเนินการสัมภาษณ คือ
1) กอนเริ่มการสัมภาษณ ผูวิจัยจะเริมทําการสนทนาสรางความคุนเคยกับ ผูใหสัมภาษณ โดยการแนะนําตัว แจ ง
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงและแจงขอมูลแกผูใหสัมภาษณวา การบันทึกเสียงและขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณจะถูกเก็บเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทานั้น
2) ผูวิจัยเริ่มทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางตามรายประเด็น 3) หลังจากสัมภาษณ ผูวิจัยทําการรวบรวมรายละเอียด
จากการจดบันทึก วัน เดือน ป เวลา ชื่อของผูใหสัมภาษณ และการบันทึกเสียง ขอสังเกตตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ประเภทคือ 1) การเก็บขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร
เอกสารวิชาการตางๆ เชน ตํารา วารสาร บทความ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธและเอกสารอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อตองการศึกษาขอมูลพื้นฐานเรื่องที่จะศึกษามีประเด็นนาสนใจอยางไรบางและมีผูศึกษามากนอยเพียงใด รวมทั้งนําขอมูลที่
ไดเ ปนแนวทางในการศึ กษา นอกจากนั้ นยัง ชวยให ผูวิจัยพัฒ นากรอบแนวคิด และแนวทางการสัม ภาษณ และ 2) การเก็ บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
1) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิอื่นๆในสวนที่เกี่ยวของกับการการปลูกพืชเศรษฐกิจและการปลูกขาวไร
พันธุพื้นเมืองของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
2) สัมภาษณจากผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณา
4. ผลการวิจัย
เพื่อศึกษาผลจากการปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ของชุมชนใน
เทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
1.1 มิติทางสังคม การปลูกพืชเศรษฐกิจกอใหเกิดความสุขทางกาย เชน ชุมชนมีรายไดจากการผลิตพืชกอใหเกิดการ
มีสาธารณูปโภคในทองถิ่น รูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเพิ่มผลิตเพื่อ เชน การใชยาฆาแมลงการใชป ุยเคมี การใช
เครื่องจักร เกษตรกรที่อยูในภาคเกษตรเชิงพาณิชยจะมีความคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมดานเกษตร
ของชุมชนนอยลง สวนการปลูกขาวไรสามารถเก็บผลผลิตไวบริโภคได 1- 2 ป ผลผลิตสามารถนําไปแปรรูปตามภูมิปญญาของ
ชุมชนนั้นๆ นําไปทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนา หรือนําไปฝากหรือชวยเหลือญาติมิตรในยามขัดสนกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ในชุมชน กอใหเกิดความสุขทางใจของเกษตรกรและสงผลใหเกิดความตระหนักในการใชชี วิตและความเปนอยูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิตทิ างสังคม
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
การปลูกขาวไร
ชุมชนมีรายไดจากการผลิตพืชกอใหเกิดการมีสาธารณูปโภค สามารถเก็บผลผลิตไวบริโภคได 1-2 ป ผลผลิตสามารถนําไป
ในทองถิ่น
แปรรูปตามภูมิปญญาของชุมชนนั้นๆ
รูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเพิ่มผลิต เชน การใช ผลผลิ ต จากการปลู ก ข า วไร ส ามารถนํ า ไปทํ า บุ ญ บํ า รุ ง
ยาฆาแมลงการใชปุยเคมี การใชเครื่องจักร
พระพุทธศาสนา หรือนําไปฝากหรือชวยเหลือญาติมิตรในยาม
ขั ด สน ก อ ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ อั น ดี ใ นชุ ม ชน ก อ ให เ กิ ด
ความสุขทางใจของเกษตรกร
เกษตรกรที่ อยูใ นภาคเกษตรเชิ งพาณิช ยจะมีค วามคติค วาม สงผลใหเกิดความตระหนักในการใชชีวิตและความเปนอยูตาม
เชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมดานเกษตรของ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนนอยลง
1.2 มิติ ทางเศรษฐกิจ การปลูกพืชเศรษฐกิจมีตนทุนในการผลิตสูงแต ไดคาตอบแทนสูง มีต ลาดรองรั บกอใหเกิ ด
รายไดและเปนการกระจายรายไดที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน พืชเศรษฐกิจมีตลาดรองรับผลผลิตแตผูผลิต ไมสามารถ
กําหนดราคาไดเองตองอาศัยกลไกทางการตลาดจึงทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหนี้สินของเกษตรกร สวนการปลูกขาวไร
นั้น มีต นทุนในการผลิ ตต่ํ าไมกอให เ กิด รายได แต ถือเปนความมั่นคงทางอาหารและลดค าใช จายของครอบครัวในชุ ม ชน
เกษตรกรมีอิส ระในการคั ดเลื อกพันธุ ที่จะทํ าการเพาะปลูก สามารถเก็บ เมล็ ด พันธุไ ว เพาะปลูกในฤดูกาลผลิ ตต อไปได มี
ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้นและขั้นตอนในการผลิตไมซับซอน อาศัยแรงงานในครอบครัวหรือการขอแฮงกันของคนในชุมชน
(แลกเปลี่ยนแรงงาน) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางเศรษฐกิจ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
การปลูกขาวไร
มีตนทุนในการผลิตสูงแตไดคาตอบแทนสูง กอใหเกิดรายได มีต นทุ นในการผลิ ตต่ํ าไมกอใหเ กิด รายได แตถื อเปนความ
และเป นการกระจายรายได ที่ ช วยขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จใน มั่นคงทางอาหารและลดคาใชจายของครอบครัวในชุมชน
ชุมชน
พื ช เศรษฐกิ จ มี ต ลาดรองรั บ ผลผลิ ต แต ผู ผ ลิ ต ไม ส ามารถ เกษตรกรมีอิส ระในการคัด เลือกพั นธุที่ จะทํ าการเพาะปลู ก
กําหนดราคาไดเองตองอาศัยกลไกทางการตลาด
สามารถเก็บเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตตอไปได
เกษตรกรมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหนี้สิน
มีร ะยะเวลาในการเพาะปลู กสั้ นและขั้นตอนในการผลิ ต ไม
ซับซอน สามารถอาศัยแรงงานในครอบครั วหรือการขอแฮง
กันของคนในชุมชน (แลกเปลี่ยนแรงงาน)
1.3 มิติทางสิ่งแวดลอม พืชเศรษฐกิจมีใชสารเคมีในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตทําใหมีสารพิษตกคางสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศ เชน สารพิษตกคางในดินทําใหดินเสื่อมโทรมพืชพันธุพื้นบ านบางชนิดสูญพันธุไป แหลงน้ําที่ชาวบานใชอุปโภค
บริโ ภคมีส ารพิ ษตกค างในอยูใ นระดับ ที่เ ปนอันตรายต อรางกายของมนุ ษย และสัต ว สวนการปลูกขาวไร ในชุมชนชาวบาน
เลือกใชพันธุพื้นเมืองที่เจริญเติบโตไดดีเหมาะแกการเพาะปลูกในที่ดอนสอดคลองกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่ น และยังนํามาปลูก
เปนพืชแซมสวนทั้งในสวนยางพาราและมันสําปะหลัง ซึ่งนอกจากเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแลวยังการปลูกขาวไร
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ยังช วยเพิ่มปุ ยฟ นฟูดิ นที่เ สื่อมโทรมจากการการใชส ารเคมี ในการปลูกพืชเศรษฐกิ จในชุมชนที่ดํ าเนินมาอย า งตอเนื่องและ
ยาวนาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางสิ่งแวดลอม
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
การปลูกขาวไร
พืช เศรษฐกิ จมี ใช ส ารเคมี เกื อบทุ กขั้นตอนการผลิ ต ทํ าให มี การปลู ก ข า วไร ใ นชุ ม ชนชาวบ า นเลื อกใช พั น ธุ พื้ น เมื อ งที่
สารพิ ษ ตกค า งส ง ผลกระทบต อระบบนิ เ วศ เช น สารพิ ษ เจริญเติ บโตไดดี เหมาะแกการเพาะปลูกในที่ดอนสอดคลอง
ตกคางในดินทําใหดินเสื่อมโทรมพืชพันธุพื้นบานบางชนิดสูญ กับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และยังนํามาปลูกเปนพืชแซมสวน
พันธุไป
ทั้งในสวนยางพาราและมันสําปะหลัง ซึเปนการใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงน้ําที่ชาวบานใชอุปโภคบริโภคมีสารพิษตกคางในอยูใน การปลูกขาวไรยั งช วยเพิ่ มปุ ยฟ นฟู ดินที่เ สื่อมโทรมจากการ
ระดับที่เปนอันตรายตอรางกายของมนุษยและสัตว
การใชสารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจในชุม ชนที่ ดําเนินมา
อยางตอเนื่องและยาวนาน
5. ขอเสนอแนะ
5.1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําไปใช
5.1.1) หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะเขามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ควรศึกษารูปแบบในการพัฒนาที่สอดคลองกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมทั้งทางชีวภาพและกายภาพเพื่อจะไดแนวทาง
ที่สอดคลองและเหมาะสมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคาอยางยั่งยืนสืบไป
5.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย
5.2.1) ควรทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาศั กยภาพดานการพัฒนาสินค าทางการเกษตรของชุมชนในเทือกเขา
ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยแนวทางเกษตรอินทรียหรือเกษตรตามทฤษฎีแนวใหมเพื่อรองรับกระแสของสังคม เรื่องการบริโภค
สินคาเกษตรปลอดสารพิษ
6. เอกสารอางอิง
คูมือเกษตรกรและนักพัฒนาการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพกับเกษตรกรรมที่ยั่งยืน . มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยื น
(ประเทศไทย). (2545). นนทบุรี: พิมพดี.
ฉัตรทิพย นาถสุภาและคณะ. (2541). ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา. สกว.มูลนิธิภูมิปญญา.
กรุงเทพ:อัมรินทรพริ้นติ้งแอนพลับลิซซิ่ง.
ฉัตรทิพย นาถสุภา , ยศ สันตสมบัติ , พอพันธ อุยยานนท . (2547). วิธีการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทย : โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทย.กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี:้ ศึกษากรณีครูโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
The Knowledge and Understanding of the Secured in Obligation: Case Study
on Educators in Schools under Phuket Provincial Administrative
Organization Responsibility
สมพร รุจกิ ิตติอังศุธร
สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต
SOMPORN.R@pkru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้และศึกษาเปรียบเทียบ
ความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ประเภทการค้ําประกัน การจํานอง และการจํานําของครูโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 โรงเรียน จากผลการวิจัยพบวา 1) ครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตมีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนีโ้ ดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้เชิงลึกประเภทการค้ําประกันในระดับนอย การจํานองในระดับมาก และการจํานําในระดับ
ปานกลาง และ 2) เมื่อเปรียบเทียบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้แยกตามประเภท พบวาเพศมี
ความแตกตางกันในเพศหญิงสูงกวาเพศชาย สถานภาพและประสบการณการทํางานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ: ความรูแ ละความเขาใจ หลักประกัน จังหวัดภูเก็ต
Abstract
The objective of this research was to study perception and understanding of the secured in
obligation using comparative study of suretyship, mortgage, and pledge, the sample group including
educators in school under Phuket Provincial Administrative Organization responsibility, 5 in total.
The result found that: 1) The educators in school under Phuket Provincial Administrative Organization
responsibility have knowledge and understanding of the secured in obligation mostly in highest level, and
have knowledge and understanding of the secured in obligation profound about suretyship in least,
mortgage in high and pledge in medium. 2) The comparative study of knowledge and understanding of
the secured in obligation found that: the sex had different is female more than male, status and work
experience not different is statistically significant at 0.05
Keywords: knowledge and understanding, secured, Phuket Province
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1. บทนํา
ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกเหนือจากปจจัยสี่ พื้นฐานของการดํารงชีวิตแล ว
“เงิน” ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในการดํารงชีวิตในยุคระบบเศรษฐกิจเงินตรา (ทิวา เงินยวง, 2541, 109) ผูคนและ
ธุรกิจตาง ๆ ก็ลวนแลวแตพึ่งพิงเงินตราเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนการปรับปรุงหรือขยาย
ธุรกิจก็ตาม จึงทําใหธุรกิจที่ไมพรอมทางดานเงินทุนตองทําการกูยืมเงินจากแหลงเงินตาง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งการ
กูยืมเงินนั้นก็มีดอกเบี้ยที่สูงต่ําไมเทากันแตกตางกันออกไป โดยที่ในแตละการกูยืมผูใหกูยืมก็มักจะใหผูกูยืมตองใหหลักประกัน
ในการชําระหนี้ดวย ซึ่งหลักประกันในการชําระหนี้ตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวนั้นก็มีอยางหลากหลาย
เชน การขายฝาก การค้ําประกัน การจํานํา การจํานอง เปนตน สุดแลวแตผูใหกูยืมกับผูกูยืมจะตกลงกัน อยางไรก็ตามหนึ่งใน
หลายอาชีพที่มีการกูหนี้ยืมสินกันมากเปนอันดับตน ๆ คือ อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จากขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2558 พบวาครูมีหนี้สินคางชําระสะสมเปนจํานวนเงินมากถึง 5,388 ลานบาท1 (ธเนศน นุนมัน, 2558) โดยมีแหลงเงินทุนให
กูยืมที่สําคัญ เชน สหกรณออมทรัพยครูในแตละจังหวัด ธนาคารพาณิชย โครงการกูเงินในรูปแบบตาง ๆ ทีอ่ ยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการส งเสริม สวั สดิการและสวัส ดิภ าพของครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา (สกสศ.) (ศรีณรงค
ชูศรีนวล, 2552) และแหลงกูหนี้นอกระบบ เปนตน ดวยเหตุนี้ครูจึงเปนหนี้หลายแหลงและเมื่อรวมจํานวนหนี้แลวพบวามีหนี้
เกินกวาที่จะชําระไหว สงผลใหตองถูกบังคับชําระหนี้ดวยวิ ธีที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย กระทบตอความนา เชื่อถือและ
เสถียรภาพการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง
ในการกูหนี้ของครูนั้น ยอมหนีไมพนที่แหลงเงินทุนใหกูยืมจะบังคับใหตองมีหลักประกันในการกูยืมเพื่อเปนประกันใน
การชําระหนี้กลับคืน การใหหลักประกันนั้นก็เปนไปตามแนวคิดที่วา การมีประกันก็คือทําใหหนี้ที่เปนประธานมีหลักฐานมั่นคง
ดวยมีผูรับผิดสํารองตอไปจากลูกหนี้ ถาพลาดพลั้งจะเรียกชําระจากลูกหนี้ไมได เจาหนี้ก็ยอมเรียกจากผูค้ําประกัน ยิ่งถามี
สัญ ญาจํานอง จํ านํา ก็ ยิ่ งทํ าใหค วามหวั ง ที่จะได รับ การชํ าระหนี้ คื นนั้ นมั่ นคงยิ่ ง ขึ้น (ประเสริ ฐ ศุ ภ มาตรา, ขุ น, 2496, 7)
ซึ่งหลักประกันที่นิยมกันในปจจุบันแบงได 2 ประเภท คือ
1.1 การประกันดวยบุคคล หรือที่เรียกวา การค้ําประกัน
1.2 การประกันดวยทรัพยสิน ไดแก การจํานอง และการจํานํา
โดยแตละหลักประกันนั้นก็มีความแตกตางกันออกไป เหนือสิ่งอื่นใดของหลักประกันดังกลาว คือ ความรูและเขาใจ
หลักประกันนั้น กลาวคือ ผูใหหลักประกันทราบถึงรายละเอียดของสัญญากูยืม สิทธิและหนาที่ของผูใหหลักประกัน รวมตลอด
ทั้งความระงับสิ้นไปแหงหลักประกันมากนอยเพียงใด เหลานี้ลวนเปนรายละเอียดที่สําคัญของผูใหหลักประกันที่จะตองทราบ
เมื่อใดที่เกิดการฟองรองคดีตอศาลผูใหหลักประกันจะไดตอสูคดีไดอยางถูกตอง และจะอาศัยความไมรูกฎหมายยกขึ้นเปน
ขออางใหพนผิดนั้นหาฟงขึ้นไม ดวยเหตุนี้จึงไดทําการศึกษาถึงความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ โดยมี
ครูประจําโรงเรียนที่อยูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตเปนกลุมตัวอยาง วามีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักประกัน
ในการชําระหนี้มากนอยเพียงใด เพื่อประมวลผลเปนรายงานในการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานนี้ตอไป

1

โครงการสรางสวัสดิการเงินกูเพื่อฌาปณกิจสงเคราะหชวยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.ค.พ.) มีผูเขารวมโครงการกวา 4.6
แสนราย ในวงเงินกูยืมกวา 4 แสนลานบาท.
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2. วัตถุประสงค
2.1 ศึกษาความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ ระหวางเพศ สถานภาพ และ
ประสบการณการทํางาน
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วิจัยนี้มุงเนนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสือ บทกฎหมาย
งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความที่ไดตีพิมพเผยแพรแกประชาชน ตลอดทั้งขอมูลที่เปนประโยชนในเว็บไซต (Website) ตาง ๆ
และเก็บสถิติจากกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามเพื่อประมวลผลเปนขอเสนอแนะตอไป
3.2 ทําการหาคาความถูกตองของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดคา TOC เทากับ 0.70
3.3 จัดทําโครงสรางแบบสอบถามเพื่อ Try out กับกลุมประชากรทีไ่ มใชกลุมตัวอยาง 30 คน
3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 โรงเรียน ใชวิธี
สุมแบบเจาะจงจํานวน 200 คน กําหนดสัดสวนโรงเรียนละ 40 คน สัดสวนเพศชาย-หญิง อยางละ 50%
3.5 ขอสอบมีคา p (ความยากและงาย) เทากับ 0.5 และมีคา r (อํานาจจําแนก) เทากับ 0.42
3.6 คาความเชื่อมั่นของขอสอบอยูที่ 0.78
3.7 จัดทําแบบสอบถามทั้งสิ้น 45 ขอ ประกอบดวย
3.7.1 การวัดระดับความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับการค้ําประกัน การจํานอง และการจํานําโดยรวม อยางละ 7
ขอ รวมทั้งสิ้น 21 ขอ มีระดับคะแนน คือ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอย = 2, และนอยที่สุด = 1 และแปรผล
คะแนนตามแนวคิดของเบสท (Best) โดยมีคาความหาง = 0.80 (ทัศพร ชูศักดิ์, 2554, 91) ดังนี้ ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.21 –
5.00 มีความรูแ ละความเขาใจมากที่สุด, ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความรูและความเขาใจมาก, ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.61
– 3.40 มีความรูแ ละความเขาใจปานกลาง, ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความรูและความเขาใจนอย, ชวงคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80 มีความรูแ ละความเขาใจนอยที่สุด
3.7.2 การวัดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการค้ําประกัน การจํานอง และการจํานําเชิงลึก อยางละ 8 ข อ
รวมทั้งสิ้น 24 ขอ มีระดับคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และมีคาเฉลี่ยเปนระดับรอยละดังนี้ รอยละ
0-49 = นอยมาก, รอยละ 50-59 = น อย, รอยละ 60-69 = ปานกลาง, ร อยละ 70-79 = มาก, และรอยละ 80-100 =
มากที่สุด (นิรชรา ไชยแสง และศศิธร ดลปดชา, 2555, 17)
4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการค้ําประกัน
การค้ําประกัน คือการที่บุคคลภายนอกยอมผูกพันตนตอเจาหนี้เพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ ซึ่ งประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ไดให ความหมายไวในมาตรา 680 วรรคแรก โดยบัญญัติวา “อั นวาค้ําประกันนั้น คือ สัญญาซึ่ ง
บุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกวา ผูค้ําประกัน ผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง เพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น”
จากความหมายดั ง กล าว การค้ํ าประกั นจึ ง ต องประกอบด วยหลั กเกณฑ 3 ประการ (ประเสริ ฐ เสี ย งสุ ท ธิ วงศ
(บรรณาธิการ), 2554, 157-160) คือ (1) ตองมีหนี้ระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ (2) ผูค้ําประกันตองเปนบุคคลภายนอกที่ไมใช
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เจาหนี้หรือลูกหนี้ และ (3) ผูค้ําประกันตองทําสัญญากับเจาหนี้โดยตรงเพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ หากขาดหลักเกณฑ
เพียงประการใดประการหนึ่งแลวยอมไมถือเปนการทําสัญญาค้ําประกันที่ชอบดวยกฎหมาย
สัญญาค้ําประกัน เปนสัญญาอุปกรณชนิดหนึ่งที่ตองอาศัยการมีอยูของหนี้ประธานหรือสัญญาประธาน หมายความ
วา ถาหนี้ระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้มิไดมีอยูหรือมีอยูแตไมชอบดวยกฎหมาย การค้ําประกันยอมไมอาจมีขึ้นได ซึ่งมูลแหงหนี้ที่
จะกอใหเกิดการค้ําประกันไดนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวมากมาย เชน หนี้ตามสัญญากูย ืม หนี้ตาม
สัญ ญาซื้อขาย และหรื อหนี้ต ามสัญ ญาเช า เป นต น ซึ่ ง หนี้ต าง ๆ นั้ นต องเปนหนี้ ที่ไ ม ขั ดต อกฎหมาย ไม ขั ดต อความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กลาวอีกนัยหนึ่งคือตองเปนหนี้ที่ชอบดวยกฎหมายและเปนหนี้ที่สมบูรณ นอกจากนี้
หนี้มีเงื่อนไขหรือหนี้ในอนาคตก็ค้ําประกันได (ป.พ.พ., มาตรา 681) เชน หนี้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ประกันคาเสียหายจากการ
ทํางาน เปนตน
ในการทําสัญญาค้ําประกัน กฎหมายมิไดกําหนดแบบไวแตอยางใด หมายความวา ผูค้ําประกันจะทําสัญญาค้ําประกัน
เปนหนังสือหรือวาจาก็ได (ปญญา ถนอมรอด, 2551, 91) กฎหมายมิไดบังคับ เพียงแตในมาตรา 680 วรรคทาย ไดบัญญัติวา
“อนึ่งสัญญาค้ําประกันนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรอง
ใหบังคับคดีหาไดไม” จากบทบัญญัติดังกลาวกฎหมายตองการเพียงหลักฐานเปนหนังสือที่จะตองลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเพียง
ฝายเดียวเปนสําคัญเทานั้นจึงจะฟองรองบังคับใหเปนไปตามสัญญาค้ําประกันได และกฎหมายก็มิ ไดกําหนดใหตองทําเป น
เอกสารฉบั บเดี ย ว อาจมี ข อความที่ร วบรวมจากเอกสารหลายฉบั บ ที่ เกี่ ย วของเปนเรื่ องเดี ยวกั นก็ไ ด (คํ าพิ พากษาฎี กาที่
3847/2541)
จะเห็นไดวา การค้ําประกันเปนการประกัน การชํา ระหนี้ด วยตัวบุค คล คือ ตัวผูค้ํ าประกั น ทําใหเจาหนี้มีสิทธิ ที่
เรียกวาบุคคลสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากผูค้ําประกันไดโดยตรง กลาวคือ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เมื่อใด เจาหนี้ชอบที่จะ
เรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ไดแตนั้นตามมาตรา 686 จึงนับไดวาการค้ําประกันเปนหลักประกันการชําระหนี้ที่สําคัญอย างหนึ่ง
เนื่องจากตลอดระยะเวลาของการกูยืมเจาหนี้อาจจะไมไดรับชําระหนี้กลับคืนจากลูกหนี้ก็เปนได นับเปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง
ของเจาหนี้ และหากการกูยืมนั้นมีปริมาณสูงแลวมิไดมีการค้ําประกันการกูยืม เมื่อลูกหนี้ไมทําการชําระหนี้อาจทําใหเจาหนี้
ไดรับความเสียหายเปนอยางมากได และยิ่งในปจจุบันที่เงินตราเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจและดําเนินชีวิต การไมชําระ
หนี้ของลูกหนี้นั้นอาจทําใหเจาหนี้กลายเปนบุคคลลมละลายได เนื่องจากเจาหนี้ก็ตองนําเงินมาหนุนเวีย นในการดําเนินธุรกิจ
หรือลงทุ นในกิจการตาง ๆ ของตนเชนกั น และสุดท ายอาจสง ผลกระทบต อเสถีย รภาพทางเศรษฐกิ จการเงินโดยรวมของ
ประเทศได ฉะนั้นการค้ําประกันจึงเปนหลักประกันอยางหนึ่งที่ทําใหเจาหนี้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะไดรับชําระหนี้จาก
บุคคลภายนอกที่เรียกวาผูค้ําประกันในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น
4.2 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจํานอง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดใหความหมายของการจํานองไวในมาตรา 702 วรรคแรก โดยไดบัญญัติวา
“อันวาจํานองนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูจํานอง เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูรับจํานอง
เปนประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง”
จากความหมายดังกลาว การจํานองจึงมีลักษณะของการนําทรัพยสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งตราไวแกเจาหนี้เพื่อ
เปนหลักประกันในการชําระหนี้ โดยไมตองมีการสงมอบทรัพยสินที่จํานองใหแ กเ จาหนี้แ ตอยางใด โดยที่ สัญ ญาจํานองเปน
สัญญาอุปกรณชนิดหนึ่งที่ตองอาศัยการมีอยูของสัญญาประธานหรือหนี้ประธานเชนเดียวกับการค้ําประกัน กฎหมายจึงใหนํา
หลักเกณฑในมาตรา 681 วาดวยการค้ําประกันมาบังคับใชโดยอนุโลม หมายความวาหนี้ที่จะจํานองเปนประกันไดนั้นตองเปน
หนี้ที่สมบูรณ (ป.พ.พ., มาตรา 707) เชน คําพิพ ากษาฎี กาที่ 112/2515 “เมื่อสั ญญาซึ่ง กอให เกิดหนี้ ตกเป นโมฆะ สัญญา
จํานองเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลผูกพันผูจํานองใหตองรับผิดเชนเดียวกัน” เปนตน

2542 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

สัญญาจํานองจะบังคับใชไดตามกฎหมายก็แตเมื่อไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (ป.พ.พ.,
มาตรา 714) และในสัญญาจํานองนั้นตองไดระบุทรัพยสินซึ่งจํานองไวดวย (ป.พ.พ., มาตรา 704) ทั้งยังตองระบุจํานวนเงินที่
เปนเงินไทยอยางแนตรงตัว หรือจะระบุจํานวนขั้นสูงสุดที่จํานองไวก็ได (ป.พ.พ., มาตรา 708) ดังนี้การนําโฉนดที่ดินไปมอบให
เจาหนี้ยึดถือไวจนกวาจะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้จนครบถวน จึงไมถือเปนการจํานอง เนื่องจากไมไดมีการทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 714 จึงไมถือเปนการตราไวเปนประกันการชําระหนี้ตามมาตรา 702 ฉะนั้นการ
มอบโฉนดที่ ดินใหเจาหนี้ไดยึดถื อไวจึงไม กอใหเจาหนี้เกิดสิท ธิพิเศษเหนื อที่ดินแตอยางใด (คําพิพากษาฎีกาที่ 505/2507)
แตอยางไรก็ตามเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิตามสัญญาที่จะยึดเอกสารนั้นไวจนกวาจะไดรับชําระหนี้ได (คําพิพากษาฎีกาที่ 1618/2518)
(ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ (บรรณาธิการ), 2554, 67; มรกต ศรีจรุณรัตน, 2547, 44) สวนผูจํานองนั้นจะเปนบุคคลภายนอก
หรือตัวลูกหนี้เองก็ได แตทรัพยสินที่จะนํามาจํานองบุคคลภายนอกหรือลูกหนี้ตองเปนเจาของอยูในขณะจํานองดวย กลาวคือ
กฎหมายไมยอมใหผูจํานองนําทรัพยสินซึ่งตนเองไมไดเปนเจาของมาจํานองโดยเด็ดขาด (ป.พ.พ., มาตรา 705) และนอกจากนี้
ทรัพยสินที่นํามาจํานองอาจจะเปนอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน อาคาร บานเรือนตาง ๆ เปนตน หรือจะเปนเรือที่มีระวางตั้งแต
หาตันขึ้นไป แพ สัตวพาหนะ2 (ปญญา ถนอมรอด, 2551, 203) และสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ที่กฎหมายไดบัญญัติใหจดทะเบียน
เฉพาะการ3 เชน เครื่องจักรที่ไดจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ก็สามารถนํามาจํานอง
ได สวนรถยนตก็ดี อาวุธปนก็ดี แมจะมีการจดทะเบียนแตก็เปนเพียงทะเบียนควบคุมการใช จึงไมสามารถนํามาจํานองได
เมื่อสัญญากูยืมมีการจํานองเพื่อเปนประกันการชําระหนี้แลว หากตอมาลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ยอมทําใหเจาหนี้
ไดรับความเสียหาย เจาหนี้ในฐานะผูรับจํานองจึงชอบที่จะใชสิทธิในการบังคับจํานองเอากับทรัพยสินที่ไดรับจํานองไวโดยตรง
แลวนําเงินที่ไดมาชําระหนี้ใหแกตนกอนเจาหนี้รายอื่น ๆ ที่มิไดมีหลักประกันในการชําระหนี้เลย (เจาหนี้สามัญ) โดยไมตอง
คํ านึ ง ถึ ง ว าระหว างการจํ านองนั้ นทรั พ ย ซึ่ง จํ านองจะได โ อนไปเป นกรรมสิ ท ธิ์ ข องใครก็ ต าม ซึ่ ง เป น ไปตามมาตรา 702
วรรคทาย4 สวนการบังคับจํานองนั้น กฎหมายไดบัญญัติใหผูรับจํานองตองบอกกลาวเปนหนังสื อไปยังลูกหนี้เพื่อใหชําระหนี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําบอกกลาว ถาลูกหนี้ละเลยไมปฏิบัติการชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําบอกกลาว
นั้น ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซึ่งจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได (ป.พ.พ., มาตรา 728)
จะเห็นไดวา การจํานองนั้นต องเปนไปตามแบบพิธีการตามที่กฎหมายได กําหนดไว (พรพล เทศทอง, 2552, 35)
จึงจะบังคับใชไดตามกฎหมาย และการจํานองเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้นี้มีความสําคัญตอเจาหนี้ในอันที่จะไดรับ
ชําระหนี้กอนเจาหนี้ รายอื่น ๆ ที่ไ มมีหลั กประกั น โดยมีสิทธิ ที่จะบัง คับชําระหนี้เ อาจากทรัพยสิ นซึ่งจํ านอง สิทธิดัง กลาวนี้
เรียกวา ทรัพยสิทธิ คือ มีสิทธิพิเศษในทรัพยสินที่จํานองโดยการบังคับจํานองเพื่อชําระหนี้จากทรัพยสินนั้นโดยตรง ซึ่งมีความ
แตกตางจากการค้ําประกัน กลาวคือ การค้ําประกันทําใหเจาหนี้เกิดบุคคลสิทธิในการที่จะบังคับชําระหนี้เอากับตัวผูค้ําประกัน
โดยตรงในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น สวนผูค้ําประกันจะชําระหนี้ดวยวิธีใด ประการใด ก็สุดแลวแตผูค้ําประกันจะดําเนินการให
2

แพ หมายถึง แพทีค่ นใชสําหรับอยูอาศัยตามลําน้ําตาง ๆ โดยไมรวมถึงแพที่ทํามาจากทอนซุงหรือไมไผที่ใชในการทองเที่ยว และ สัตว
พาหนะ หมายถึ ง สั ต ว พ าหนะต ามพระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว พ าหนะ พ.ศ. 2482 ประกอบด ว ย ช า ง ม า โค กระบื อ ลา และล อ
ที่ตองมีตั๋วรูปพรรณแลวเทานั้น จึงจะสามารถนํามาจํานองได.
3
ป.พ.พ., มาตรา 703 บัญญัติวา “อันอสังหาริมทรัพยนั้นอาจจํานองไดไมวาประเภทใด ๆ
สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ก็อาจจํานองไดดุจกัน หากวาไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย คือ
(1) เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป
(2) แพ
(3) สัตวพาหนะ
(4) สังหาริมทรัพยอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ”.
4
ป.พ.พ., มาตรา 702 วรรคท า ย บั ญ ญั ติ ว า “ผู รั บ จํ า นองชอบที่ จ ะได รั บ ชํ า ระหนี้ จ ากทรั พ ย สิ น ที่ จํ า นองก อ นเจ า หนี้ ส ามั ญ
มิพักตองพิเคราะหวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม”.
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ไดมาซึ่งการชําระหนี้ตามที่ไดค้ําประกันไว ในขณะที่การจํานองนั้นเปนการบังคับชําระหนี้เอากั บ ทรัพยสินซึ่งจํ านองไวเป น
สําคัญ แตผูรับจํานองก็ตองระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อผูรับจํานองบังคับจํานองแลวไดเงินสุทธินอยกวาหนี้ที่คางอยู กฎหมายให
ลูกหนี้ไมตองรับผิดในจํานวนเงินที่คางนั้น (ป.พ.พ., มาตรา 733) ฉะนั้นผูรับจํานองจึงตองพิจารณาจํานวนหนี้และมูลคาของ
ทรัพยสินที่จะบังคับจํานองอยางรอบคอบดวย อยางไรก็ตาม การจํานองเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเ จาหนี้ผูรับจํานอง
เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะไมตองเสียหายจนเกินไปเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น และการจํานองยังเปนสิ่งลอใจที่สําคัญที่ทํา
ใหเกิ ดการกูยื มเงิ นกันไดอยางง ายดาย แตถ าหากผูรั บจํานองไมได ใชค วามระมั ดระวังพิ จารณามูล คาของทรัพย สินที่ นํามา
จํานองใหดี อาจทําใหผูรับจํานองเกิดความเสียหายเปนอยางมากได
4.3 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจํานํา
การจํ านํ า คื อ การที่ บุ ค คลคนหนึ่ ง ส งมอบสั งหาริ ม ทรั พ ย ใ ห แ ก บุ ค คลอี กคนหนึ่ ง เพื่ อเป นประกั นการฃํ าระหนี้
ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 747 ไดใหความหมายของการจํ านําไว โดยบัญญั ติวา “อันจํานํานั้น คือสัญญาซึ่ ง
บุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูจํานํา สงมอบสังหาริมทรัพยสิ่งหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับจํานํา เพื่อเปนประกันการชําระหนี้”
จากความหมายดังกลาว การจํานําจึงตองประกอบดวย (1) ผูจํานํา (2) มีการสงมอบทรัพยสินที่เรียกวาสังหาริมทรัพย
ใหแกผูรับจํานํา และ (3) เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ จะเห็นไดวากฎหมายใชคําวา “...บุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูจํานํา...” ดังนั้น
ผูจํานําจะเปนตัวลูกหนี้เองหรือบุคคลภายนอกก็ได และเนื่องจากสัญญาจํานําเปนสัญญาอุปกรณชนิดหนึ่งที่ตองอาศัยการมีอยู
ของหนี้ประธานหรือสัญญาประธาน เชนเดียวกับสัญญาค้ําประกันและสัญญาจํานอง ฉะนั้นหนี้ประธานหรือสัญญาประธานนั้น
จึงตองสมบูรณดวย สัญญาจํานําจึงจะมีผลผูกพันผูจํานําและผูรับจํานํา ในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินซึ่งจํานํา กฎหมายไดระบุ
วาตองเปนสังหาริมทรัพย ดังนั้น ทองคํา โทรทัศน รถยนต ตูเย็น หรือสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ที่มีมูลค าและควรคาแกการจํานํา
ก็สามารถนํามาจํานําได รวมตลอดถึงสังหาริมทรัพยประเภท ชาง มา โค กระบือ ลา และลอ หากไดมีตั๋วรูปพรรณแลวก็สามารถ
นํามาจํานําไดเชนเดียวกับการจํานอง และนอกจากนี้ กฎหมายยังอนุญาตใหจํานําตราสารตาง ๆ5 เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา
ใชเงิน เช็ค ใบหุน เปนตน ไดอีกดวย แตตองทําใหปรากฎซึ่งการจํานําบนตราสารนั้น ๆ ดวย
หลักใหญใจความสําคัญที่จะทําใหการจํานําชอบดวยกฎหมาย คือการสงมอบสังหาริมทรัพยที่จะจํานําใหแกเจาหนี้
หรือผูรับจํานํา หรือจะตกลงใหไวแกบุคคลภายนอกเปนผูรักษาทรัพยสินซึ่งจํานํานั้นก็ได (ป.พ.พ., มาตรา 749) เหตุที่ตองมีการ
สง มอบทรัพ ยสิ นซึ่ง จํานํานั้นก็ เนื่ องจาก กฎหมายมิ ได มีการบั ญญั ติใ หสั ญญาจํานําตองมี ห ลักฐานเปนหนั ง สืออย างสัญ ญา
ค้ําประกันหรือตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่อยางสัญญาจํานอง จึงทําใหสัญญาจํานําอาจตกลงทํา
เปนหนั งสือหรือตกลงดวยวาจาก็ได กฎหมายจึงไดใหความสําคัญกับตั วทรัพ ยสินซึ่ งจํานําเปนสํ าคัญ ที่ จะตองมีการสงมอบ
ทรัพยสินใหแกผูรับจํานํา และการสงมอบนั้นก็ตองสงมอบดวยเจตนาใชเปนหลักประกันในการชําระหนี้ (ปญญา ถนอมรอด,
2551, 311) เมื่ อผู รั บ จํ านํ า ได รั บ มอบทรั พ ย สิ นซึ่ ง จํ า นํ าแล ว ก็ ช อบที่ จ ะยึ ด ไว จ นกว าจะได รั บ ชํ าระหนี้ แ ละค าอุ ป กรณ6
จนครบถ วน (ป.พ.พ., มาตรา 758) ทั้งผู รับ จํานํ ายัง ตองมีห นาที่ดูแ ลรักษาทรัพ ยสิ นซึ่ง จํานํ าไวให ปลอดภั ยและต องสงวน
ทรัพยสินนั้นเสมือนของตนเองดวย (ป.พ.พ., มาตรา 759)
ดังนี้ เมื่อเจาหนี้ไดมีการรับจํานําสังหาริมทรัพยไวเปนหลักประกันการชําระหนี้แลว ยอมทําใหเจาหนี้เกิดความเชื่อมั่น
ที่จะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และหากลูกหนี้ไมชําระหนี้ผูรับจํานําก็ชอบที่จะบังคับจํานําโดยเอาทรัพ ยสินซึ่งจํานําออกขาย
ทอดตลาดแลวนําเงินมาชําระหนี้กับคาอุปกรณแกตนได ถือเปนสิทธิอยางหนึ่งของผูรับจํานําที่จะบังคับชําระหนี้เอากับทรัพยสิน
นั้นไดโดยตรง โดยไมตองฟองคดีตอศาล ทั้งการจํานํานั้นยังชวยใหเกิดการทําสัญญากันงายยิ่งขึ้น กลาวคือ การจํานําตองมีการ
5

ดู ป.พ.พ., มาตรา 750 ถึงมาตรา 753.
การจํานํา นอกเหนือจากเปนหลักประกันในการชําระหนี้แลว ในมาตรา 748 ยังบัญญัติใหการจํานําเปนประกันคาอุปกรณตอ ไปนี้ดวย
คือ (1) ดอกเบี้ย (2) คาสินไหมทดแทน (3) คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา (4) คาใชจายเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งจํานํา และ (5) คาสินไหมทดแน
เพื่อความเสียหายอันเกิดแตความชํารุดบกพรองแหงทรัพยสินจํานําซึ่งไมเห็นประจักษ.
6
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สงมอบทรัพยสินที่จะจํานํา ยอมทําใหผูรับจํานําเขาครอบครองทรัพยสินนั้นทันทีที่มีการทําสัญญาจํานําเสร็จสมบูรณ แตการ
จํานํานี้มีขอเสียตรงที่ เมื่อผูจํานําไดสงมอบทรัพยสินใหแกผูรับจํานําแลว ยอมทําใหผูจํานําไมอาจใชประโยชนในทรัพยสินนั้น
ตอไปได (พรพล เทศทอง, 2552, 68) และหากทรัพยสินที่นํามาจํานําเปนทรัพยสินอันจําเปนในการทํามาหาไดของผูจํานําดวย
แลว เชน รถยนตสองแถว หรือรถจักรยานยนตรับจาง เปนตน ก็ยิ่งเปนการลดชองทางทํามาหากินของผูจํานําเลยทีเดียว ในขณะ
ที่การจํานองนั้นมิไดมีการสงมอบทรัพยสินซึ่งจํานอง ผูจํานองยังคงครอบครองทรัพยสินซึ่งจํานองและยังสามารถทําประโยชน
ตอไปได ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ผูจํานําและผูจํานองตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบกอนที่จะนําทรัพยสินมีคาตาง ๆ ไป
จํานองหรือจํานํา
5. ผลการวิจัย
5.1 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการค้ําประกันโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x = 4.48, S.D. = 0.58)
ขณะที่ผลคะแนนความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการค้ําประกันเชิงลึกมีเ พียงรอยละ 52.28 ซึ่งถือวามี ความรูและเขาใจใน
ระดับ น อย และนอกจากนั้ นยัง พบว าผูต อบแบบสอบถามร อยละ 65.00 รับ รู และเข าใจถึ งความหลุ ด พนของผู ค้ําประกั น
รอยละ 62.50 รับรูและเขาใจความหมายของการค้ําประกัน และมีเพียงรอยละ 54.00 ที่รับรูและเขาใจวาสิ่งใดที่สามารถนํามา
ค้ําประกันได ในทางกลับกันรอยละ 61.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาการค้ําประกันหนี้ในอนาคตและหนี้มีเงื่อนไขสามารถ
ค้ําประกั นได และร อยละ 54.00 มี ความไม รับ รูแ ละไมเ ขาใจวาเมื่ อผู ค้ําประกันได ชําระหนี้ ให แก เ จาหนี้ แล ว ผูค้ํ าประกั น
สามารถไลเบี้ยเอาจากคนที่ตนไดค้ําประกันนั้นได
5.2 กลุมตัวอยางมีความรูความเข าใจเกี่ยวกั บการจํ านองโดยรวมในระดับ มากที่ สุด ( x = 4.38 S.D. = 0.61)
ขณะที่ผลคะแนนในความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับการจํานองเชิงลึกมีเพียงรอยละ 71.78 ซึ่งถือวามีความรูและเขาใจในระดับ
มาก และนอกจากนั้นยังพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93.50 รับรูและเขาใจวาทรัพยสินใดสามารถนํามาจํานองได รอยละ
83.50 รับรูและเขาใจความหมายของการจํานอง และรอยละ 93.00 รับรูและเขาใจเกี่ยวกับความระงับสิ้นแหงสัญญาจํานอง
ในทางกลับกั นรอยละ 53.00 มี ความไมรับ รูและไม เข าใจวาเมื่อผู จํานองไดชํ าระหนี้ใ หแ กเจ าหนี้ เพื่อปด ปองมิให ถูกบั งคั บ
จํานอง ผูจํานองนั้นจะไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้
5.3 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจํานําโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x = 4.46, S.D. = 0.68) ขณะที่
ผลคะแนนในความรู และความเข าใจเกี่ ย วกั บ การจํานํ าเชิ งลึ กมีเ พี ยงร อยละ 62.64 ซึ่ งถื อวามี ความรู แ ละเขาใจในระดั บ
ปานกลาง และนอกจากนั้นยังพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 83.00 รับรูและเขาใจวาทรัพยสินใดสามารถนํามาจํานําได
รอยละ 84.00 รับรูและเขาใจวาคาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยสินที่จํานํา ผูใดตองรับผิดชอบ และรอยละ 67.00 รับรูและ
เขาใจความหมายของการจํานํา ในทางกลับกันรอยละ 54.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจเกี่ยวกับความระงับสิ้นแหงสัญญา
จํานํา และรอยละ 52.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาใบหุนหรือใบหุนกูระบุชื่อสามารถจํานําได
5.4 เพศ มี ความแตกต างกั นคือเพศหญิง สู งกวาเพศชาย, ประสบการณ แ ละอายุ ไ มมี ค วามแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ .05 (t-test dependent)
6. สรุปผลการวิจัย
กลุมตัวอยางมีความรูและความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ประเภทการค้ําประกันในระดับนอย
(รอยละ 52.28) การจํานองในระดับมาก (รอยละ 71.78) และการจํานําในระดับระดับปานกลาง (รอยละ 62.64) และเมื่อได
วิเ คราะห เ ปรี ย บเทีย บลั กษณะการทํ าสัญ ญาให ห ลั กประกั นทั้ ง สามตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ยแ ล วจะพบว า
การค้ําประกั นสามารถกระทําได ดวยการใหบุ คคลที่ สามเปนผูค้ํ าประกันให ส วนการจํานองเปนการนํ าทรัพ ยสิ นประเภท
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อสังหาริมทรัพยไปตราไวโดยไมตองสงมอบ และการจํานําคือการสงมอบทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย ซึ่งการจํานําเปนการ
ใหหลักประกันที่สะดวกที่สุดเมื่อเทียบกับการค้ําประกัน ดังจะเห็นไดจากประสบการณเกี่ยวกับการจํานําในระดับมากที่สุด
( x = 4.42, S.D. = 0.80) การจํานองในระดับมากที่สุด ( x = 4.38, S.D. = 0.66) และการค้ําประกันในระดับมากที่สุด
( x = 4.33, S.D. = 0.57) แตการจํานําและการค้ําประกันยังเปนหลักประกันที่เจาหนี้ตองรับความเสี่ยงที่ผูค้ําประกันอาจไม
ชําระหนี้หรือทรัพยที่จํานําราคาตกจนต่ํากวาหนี้ที่กูยืม สวนการจํานองเปนการใหหลักประกันที่ยุงยากที่สุด แตมีความมั่นคง
และสวนมากจะมีราคาที่เกินกวาหนี้ที่กูยืมกัน เจาหนี้สวนมากจะเลือกรับหลักประกันประเภทจํานอง เพราะมีความเสี่ยงนอยที่
จะไดรับการชําระหนี้ไมเต็มจํานวน
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากการศึกษาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ พบวา
7.1.1 กลุ ม ตั วอย างมี อายุ อยู ใ นช วง 31-35 ป (ร อยละ 23.00) และช วงอายุ 26-30 ป (ร อยละ 19.00)
มีประสบการณการทํางานอยูในชวง 10-15 ป (รอยละ 33.50) และชวง 5-10 ป (รอยละ 24.00) ซึ่งชวงอายุและประสบการณ
ไมมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 อยางไรก็ตามกลุ มตัวอยางสวนมากสํ าเร็ จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีรอยละ
58.50 และปริญญาโทรอยละ 22.50 มีสถานภาพสมรสสูงถึงรอยละ 59.00 ซึ่งมีความแตกตางกันคือเพศหญิงสูงกวาเพศชาย
อยางมีนัยสําคัญที่ .05 จากตัวเลขดังกลาวจะเห็นไดวาสวนมากอยูในชวงวัยทํางานและการสรางครอบครัว จึงเปนธรรมดาอยู
นั่นเองที่จะตองมีการกูหนี้ยืมสินเพื่อนํามาใชจายในครอบครัว โดยใหหลักประกันประเภทตาง ๆ แกเจาหนี้ตามที่ไดตกลงกัน
ดังจะเห็นไดจากประสบการณเกี่ยวกับการจํานําในระดับมากที่สุด ( x = 4.42, S.D. = 0.80) การจํานองในระดับมากที่สุด
( x = 4.38, S.D. = 0.66) และการค้ําประกันในระดับมากที่สุด ( x = 4.33, S.D. = 0.57) จากตัวเลขของชวงอายุและ
ประสบการณเกี่ยวกับการใหหลักประกันในการชําระหนี้ดังกลาวมีความสอดคลองกับผลวิจัยที่วาคนไทยเปนหนี้ เร็วขึ้นมาก
โดยอยูในชวงอายุปลาย 20 ยางเขา 30 ป ที่มากถึงรอยละ 30.00 ถือวาเปนหนี้ตงั้ แตอายุยังนอย และเปนหนี้เสียตั้งแตอายุยัง
นอยเชนกัน เมื่อดูขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิต พบวา ครึ่งหนึ่งของคนอายุ 30 ป มีหนี้ และสวนใหญเป นหนี้ภาคครัวเรือน
และ/หรือหนี้บัตรเครดิต และพบวาลูกหนี้ชวงอายุ 29 ป เปนหนี้ที่คางชําระกวา 90 วัน ถือเปนหนี้เสียที่สูงถึง 1 ใน 5 (สันติ
วิริยะรังสฤษฎ, 2560, 051-054)
7.1.2 ผลการประมวลคะแนนที่ไดรับจากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักประกันในการชําระหนี้ในระดับปานกลาง (รอยละ 62.23) โดยสวนใหญหรือรอยละ 76.83 มีความรูและเขาใจวาสิ่งใดที่
สามารถใชเปนหลักประกันในการชําระหนี้ รอยละ 71.00 มีความรูและเขาใจวาความหมายของหลักประกันแตละประเภท
และรอยละ 68.00 มีความรูและเขาใจเกี่ย วกับความระงับสิ้นไปแหง หลักประกันแตละประเภท จะเห็ นไดวาอัตรารอยละ
ดังกลาวบงบอกวามีความรูและเขาใจในพื้นฐานของหลักประกันอันหมายถึงการเริ่มตนในการใหหลักประกันและการระงับสิ้น
ลงแหงหลักประกันในการชําระหนี้เทานั้น ในขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผูใหหลักประกันนั้นกลับมีความรูและเขาใจใน
ระดับนอยมาก (รอยละ 31.77) เชน รอยละ 61.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาการค้ําประกันหนี้ในอนาคตและหนี้มีเงื่อนไข
นั้นสามารถค้ําประกันได รอยละ 53.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาเมื่อผูจํานองไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เพื่อปดปองมิใหถูก
บังคับจํานอง ผูจํานองนั้นจะไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้ และรอยละ 54.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจเกี่ยวกับความระงับสิ้น
แหงสัญญาจํานํา เปนตน อยางไรก็ตามเมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบความจําเปนของการมีหลักประกันของแตละประเภทแลว
จะพบวา การค้ําประกันในระดับมากที่สุด ( x = 4.33, S.D. = 0.57) การจํานองในระดับมากที่สุด ( x = 4.38, S.D. = 0.66)
และการจํานําในระดับมากที่สุด ( x = 4.42, S.D. = 0.80) ตามลําดับ บงบอกวาหลักประกันยังคงมีความสําคัญและจําเปนตอ
การเปนประกันแหงหนี้
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7.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ ระหวางเพศ สถานภาพ
และประสบการณการทํางาน พบวา
7.2.1 เพศ มีความแตกตางกันคือเพศหญิงสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญที่ .05 พบวา กลุมตัวอยางมีเพศ
หญิงที่เปนครูโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามสูงกวาเพศชาย กลาวคือ เพศที่แตกตางกันของกลุ มตัวอยางมีผลตอ
ความรับรูทางดานกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้ ถึงแมกลุมตัวอยางจะมีเพศหญิงที่สูงกวาเพศชาย แตเพศชายมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันในการชําระหนี้มากกวาเพศหญิง อาจเนื่องมาจากความสนใจทางกฎหมายของเพศชายมี
มากกวาเพศหญิง ประกอบกับเพศชายในฐานะหัวหนาครอบครัวที่มีหนาที่คอยดูแลครอบครัวใหมีอยูมีกิน (จักรกฤช ณ นคร,
2556, 47)
7.2.2 ประสบการณ และอายุไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 พบวา จากตัวเลขของชวงอายุและ
ประสบการณเกี่ยวกับการใหหลักประกันในการชําระหนี้ดังกลาวมีความสอดคลองกับผลวิจัยที่วาคนไทยเปนหนี้เร็วขึ้นมาก
โดยอยูในชวงอายุปลาย 20 ยางเขา 30 ป ที่มากถึงรอยละ 30.00 ถือวาเปนหนี้ตั้งแตอายุยังนอย และเปนหนี้เสียตั้งแตอายุยัง
นอยเชนกัน เมื่อดูขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิต พบวา ครึ่งหนึ่งของคนอายุ 30 ป มีหนี้ และสวนใหญเปนหนี้ภาคครัวเรือน
และ/หรือหนี้บัตรเครดิต และพบวาลูกหนี้ชวงอายุ 29 ป เปนหนี้ที่คางชําระกวา 90 วัน ถือเปนหนี้เสีย ที่สูงถึง 1 ใน 5 (สันติ
วิริยะรังสฤษฎ, 2560, 051-054)
8. ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการจัดโครงการเผยแพรความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการค้ําประกัน การจํานอง และ
การจํานํา ที่มีความสําคัญตอการเปนหลักประกันในการชําระหนี้ เพื่อใหครูโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดมีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับรายละเอียด สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผูให/ผูรับหลักประกันแตละประเภทเพิ่มขึ้น อันเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจที่จะใหหลักประกันใด ๆ ในอนาคตไดอยางรอบคอบ
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยประจําสาขาวิขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกทานที่ใหคําปรึกษา
ตรวจทานเนื้อหาและโครงสรางแบบสอบถาม และเปนกําลังใจอันยิ่งใหญใหแกผูวิจัย
ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตทั้ง 5 โรงเรียน และคุณครูผูตอบแบบสอบถามทุกทาน
ที่ไดสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อใหงานวิจัยฉบับนี้ไดขอมูลที่ครบถวนอันเปนประโยชนตอการจัด กิจกรรมเผยแพรความรู
ตอไป
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การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Factor Analysis of the Soft Skills of Undergraduate Students in the
Bachelor of the Business Administration Program
อมรา ดาราศรีทอง1 สกล วรเจริญศรี2 และพัชราภรณ ศรีสวัสดิ2์
1
2

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบ Soft Skills และ 2) ศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยดําเนินการการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 11 คนเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5 คน และผูเชี่ยวชาญในองคกรในสายบริหารธุรกิจ 6 คน มีประสบการณการทํางานมามากกวา 10 ป จากนั้นทําการศึกษากับ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตชั้นปที่ 4 จํานวน 1,085 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวา
1) การศึกษาองคประกอบเชิงยืนยัน Soft Skills ของนิสติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 องคประกอบ คือ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว ทักษะสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล มีความสอดคลองกลมกลื นกับขอมูลเชิงประจักษ และ 2) การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ทักษะการปรับตัว (  = 4.06, S.D. = 0.59) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไข
ปญหา (  = 3.88, S.D. = 0.52)
คําสําคัญ: Soft Skills การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the factors and 2) the levels of Soft Skills factors
for undergraduate students in a Bachelor of Business Administration Program. Interview-group included
eleven expatriates (five with educational and six with professional expertise) with more than ten years of
experience in business. Sampling-group was 1,085 students from fourth year undergraduates. The research
instrument was a Likert-type questionnaire with five level scale for rating. The data was analyzed by
Confirmatory Factor Analysis. The research results were 1) confirmatory factor analysis significantly confirmed
that the model of soft skills of the undergraduates in the Bachelor of Business Administration Program
consisting of five factors including communication skills, critical thinking for problem solving skills, teamwork
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skills, adaptability skills and interpersonal skills and was able to measure the soft skills function factors
and 2) )the soft skills of the undergraduate students in the Bachelor of Business Administrator program
showed the overall mean score at high level. and each soft skill factors were adaptability skills with the
highest mean score (  = 4.06, S.D. = 0.59), and the lowest mean score was critical thinking for problem solving
skills (  = 3.88, S.D. = 0.52).
Keywords: soft skills, confirmatory factor analysis, interpersonal skills
บทนํา
ในศตวรรษนี้ทักษะที่มีความสําคัญคือทักษะศตวรรษที่ 21 ซึงเปนทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิต ดังที่วิจารณ พานิช
(2555: 19-40) และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2559: 40-43) ไดอธิบายวาในศตวรรษนี้มีทักษะที่มีความสําคัญ 3
ทักษะไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวั ตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานของมนุษยใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญมาก และทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ก็เปนทักษะที่สําคัญสําหรับการเปนมนุษย ทุกคนตองเรียนรูคือ 3R 7C โดยที่ 3R ไดแก
อานออก (Reading), เขียนได ((W)Riting) และ คิดเลขเปน((A)Rithmetics) และ 7C ซึ่งเปน Soft Skills ที่สําคัญไดแก
ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา(Critical Thinking & Problem Solving), ทักษะดานการ
สรางสรรคและนวัตกรรม(Creativity & Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-cultural
understanding) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork & Leadership)
ทักษะด านการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ ทาทันสื่ อ(Communications Information & Media Literacy) ทักษะดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู
(Career & Learning Skills) พิริย ะ ผลพิ รุฬห (2557: 16) กลาวถึง ความเกี่ ยวเนื่องของ Soft Skills กั บรูป แบบของ
ผูประกอบการในปจจุบันที่ตองการพนักงานมีทักษะทั้งทางดานภาษา การติดตอสื่อสาร และการทํางานเปนทีม นั่นหมายความ
วาพนักงานในปจจุบันตองมี Soft Skills เปนสําคัญในการทํางาน Soft Skills เปนทักษะหนึ่งที่มีความจําเปนสําหรับการเขาสู
ตลาดงานในศตวรรษที่ 21 เปนทั กษะที่ จะช วยสนั บสนุ นและเติม เต็ม ศักยภาพของแต ละบุ คคล เปนทักษะที่ชวยให บุคคล
สามารถประยุกตใชความรูที่ศึกษามา เปนความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสังคมบุคคลแวดลอมสิ่งแวดลอ มและยัง
เปนผูที่สามารถสงมอบผลผลิตอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนชวยเสริมสรางการดําเนินชีวิตใหมีความสุขสมบูรณมากยิ่งขึ้น เปน
ทักษะที่ทั่วโลกสนใจและใหความสําคัญมากแตกลับพบวาบุคคลขาด คลาก (Clarke. 2016: 137) ไดกลาวถึงรายงานกําลัง
แรงงานในสหราชอาณาจักรจากการสํารวจนายจางๆ รอยละ 97 กลาววา Soft Skills เชน การสื่อสาร การทํางานเปนทีม มี
ความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจมากกวาวิชาการหรือความรู อีกทั้งสหราชอาณาจักรไดเผชิญวิฤตแรงงานขาด Soft Skills
โดยจากผลการสํารวจกับบริษัทระดับโลกสามไตรมาสที่ผานมายืนยันวาแรงงานในสหราชอาณาจักรมีชวงหางของ Soft Skills
ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในป 2020 ใหเกิดการสูญเสียผลผลิตและคาดวามูลคาความเสียหายอาจสูงถึง 8.4 พันลาน
ปอนด และพบสถานการณที่คลายกันนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากรายงานของกลุมพันธมิตรร วมสัญญาของชาวเมริ กัน
(America's Promise Alliance. 2007: 1) ไดดําเนินการสํารวจและพบวาในอีก 20 ป ขางหนาเยาวชนอเมริกันนับลานคนซึ่ง
เปนกําลังสําคัญสําหรับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 จะไมพรอมคือมีชวงหาง (gap) หรือขาดคุณสมบัติในการทํางาน ขาด
ทักษะประยุกต และการเปนพนักงานหรือผูจัดการที่มีประสิทธิภาพจะตองมี Soft skills ทั้งนี้เปนคํากลาวของเจมส แฮกแมน
(James Heckman) นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล และ ฟลาวิโอ คันฮา (Flavio Cunha) โดยทั้งคูกลาววา Soft
Skills เปนทักษะที่จําเปนสําหรับเยาวชนเพื่อการประสบความสําเร็ จการสํารวจของสมาคมวิท ยาลัยและนายจางแหงชาติ
(National Associate of Colleges and Employers: NACE. (2007: 9-10) ซึ่งไดทําการสํารวจขอมูลแนวโนมความตองการ
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ในป 2008 ของนายจาง 276 รายพบวานายจางจะใหความสําคัญในคุณสมบัติหรือทักษะที่เกี่ยวกับ Soft Skills และดานที่
นายจางใหความสําคัญหรือตองการใหมี กลับเปนดานที่ บัณฑิตจบใหม ขาด ไดแก ทักษะการสื่อสาร โดยผูสมั ครงานจะขาด
ความสามารถทั้งดานการเขียน การสื่อสารแบบเผชิญหนา และเกือบทั้งหมดของทักษะระหวางบุคคล ซึ่งเปนทักษะที่บัณฑิต
จบใหมมีชวงหางซึ่งตรงกับขอมูลของสํานักงานนโยบายการจางงานคนพิการกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา (Office of Disability
Employment Policy United States Department of Labor :ODEP.2007: 7) ไดเสนอมุมมองของผูประกอบธุรกิจที่ชี้
ไปในทิศทางเดียวกันกับเอ็นเอซีอีและกลุมพันธมิตรรวมสัญญาของชาวเมริกันวา Soft Skills เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ
เยาวชน รวมถึงประชาชนดวย ทั้งนี้เพื่อการประสบความสําเร็จ ในการไดงานทํา วัทและวัท(Wats & Wats. 2009: 1-10)
กลาววา Soft Skills สงผลตอความสําเร็จป 75-85 เปอรเซ็นต สวน Hard Skills หรือความรูทางวิชาการความรูทางเทคนิค
สงผลเพียง 15-25 เปอรเซ็นต สถานการณคลายกันกับประเทศจาไมกา วิลเลียม (Williams. 2015: 31-39) ที่ศึกษามุมมอง
นายจางแลวพบวากําลังแรงงานในประเทศขาด Soft Skills ซึ่งเปนทักษะเพื่อการทํางาน (Employability Skills) ไดแก การ
สื่อสาร การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล การตอรอง การแกปญหาการมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การทํางานเปนทีม จริยธรรมในการทํางาน
สําหรับประเทศไทยโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2555: ส-3 12-5) และ (2559: ข ง 1) ทําการศึกษา
ความตองการกําลังแรงงานรายงานวากําลังแรงงานระดับปริญญาตรีดานธุรกิจและการบริการมีอุปทานแรงงานมากกวาอุปสงค
และผลการประเมิ น ระดั บ ความสามารถด านต า งๆ ตามความคาดหวั ง ของสถานประกอบการพบว า กํ าลั ง แรงงานมี
ความสามารถอยูในเกณฑต่ําปานกลางถึงต่ํามากกวาความคาดหวัง โดยดานที่มีคุณสมบัติขาดหายหรือมีชวงหางจากความ
คาดหวังของนายจางในระดับมากถึงมากที่สุด คือ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการวิเคราะหและ
แกไขปญหา รองลงมาไดแกความสามารถดานคอมพิวเตอร สวนความสามารถในการทํางานเปนกลุมและความสามารถในการ
บริหารมีชวงหางเทากัน จากรายงานผลการคาดประมาณอุปสงคและอุปาทาน ของตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีพบวาในป
พ.ศ. 2568 สาขาวิชาที่มีกําลังแรงงานสวนเกินมากที่สุดคือ สาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ ภาวะแรงงานขาดคุณภาพยังคงมีอยูมี
จํานวนมากกวาสามแสนคน โดยขาดแคลนคุณลักษณะที่จําเปนทั้งดานความรูวิชาการและ Soft Skills เชน ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ทักษะการคิดวิเคราะหแกไขปญหา ทักษะภาษาตางประเทศ
จากเอกสารขางตนจะเห็นวา ในปจจุบันSoft Skills เปนทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสําคัญตอดานการศึกษา
ปญหาเรื่องความสามารถของแรงงานไมเปนไปตามความคาดหวังของนายจาง เรื่องชวงหางของ Soft Skills ที่เยาวชนที่กําลัง
เขาสูตลาดงานประสบอยูซึ่งเปนปญหาที่ ทั่วโลกให ความสําคั ญ สําหรับ ประเทศไทยเองก็มี ปญหาคลายคลึงกันคื อ แรงงาน
ปริญญาตรีสายบริหารธุรกิจที่ตองไดรับการปรับปรุงคุณภาพ แรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครขาดคุณภาพ
เพราะมีชวงหางของความสามารถดาน Soft Skills อีกทั้งกรุงเทพมหานครก็มีภาวะกําลังแรงงานระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะ
สาขาบริหารธุรกิจอยูในสถานะอุปทานสวนเกิน (Excess Supply) และมีชวงหางของ Soft Skills มาก จึงเปนแรงผลักดันให
ผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะห องคประกอบ Soft Skills ของนิ สิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีห ลักสูตรบริ หารธุรกิ จ
บัณฑิต โดยใชแนวคิดของ วิลเลียม (Williams. 2015: 31-39) ที่ไดกลาววาองคประกอบของ Soft Skills ประกอบดวย การ
สื่อสาร การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล การตอรอง การแกปญหาการมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การทํางานเปนทีม จริยธรรมในการทํางาน พรอมกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในองคกร
ธุรกิจภาคเอกชนซึ่งเปนผูที่มีสวนในการคัดเลือกหรือประเมินผลการทํางานพนักงาน จากนั้นผูวิจัยใชขอมูลจากการสัมภาษณ
เพื่อเปนแนวทางกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบของ Soft Skills เพื่อไปทําเครื่องมือศึกษาและวิเคราะห
Soft Skills ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถาบันศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน
การสรางเสริม Soft Skills ใหกับนิสิตนักศึกษาเพื่อไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพพรอมออกสูตลาดงานและเป นทรัพยากร
มนุษยที่สมบูรณแบบตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สมมติฐานในการวิจัย
โมเดล Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
วิธีดําเนินการวิจัย
วิจัยเชิงปริมาณทําการศึกษาดวยวิธคี ุณภาพโดยสัมภาษณ ดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน
ตอนที่1 ศึ กษาองค ประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึ กษาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิตโดยการสัม ภาษณกึ่ง
โครงสรางผูเชี่ยวชาญ 11คน เพื่อนําขอมูลไปกําหนดแนวทางเรื่อง Soft Skills และประกอบการสรางคําถามในแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบและการศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มีรายละเอียดวิธีดําเนินงานดังนี้
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นปที่ 4 ในมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2559 ประกอบดวย มหาวิทยาลัยใน
สังกัดของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 26,286 คน
กลุม ตัว อย างที่ ใช ในการวิจั ย จํานวน 1,085 คน ทําการสุม กลุ มตั วอยางแบบแบง กลุม (Cluster Random
Sampling) แบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่1 ใชเพื่อศึกษาองคประกอบเชิงยืนยัน Soft Skills (780 คน) กลุมที่2 ใชศึกษาระดับ
Soft Skills (305 คน)
การสรางเครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถามSoft Skills มีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ Soft SkillsมาเปนแนวทางในการกําหนดขอคําถามในแบบสอบถามSoft
Skills
2. ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถามแบบสอบถาม Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดย
จะมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert-Type Scale) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก จริง
ปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจยั และนิยามศัพทเฉพาะ
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อทําการพิจารณาความสอดคลองตามความมุงหมาย
ของการวิ จัยและนิย ามศั พท เฉพาะ ไดค าดัช นีค วามสอดคลองระหว าง 1.00 แลวผู วิจัยนํ าขอคําถามของแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดจํานวนขอคําถามจํานวน 81 ขอ
4 ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจริงกับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ จากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)
โดยเลือกกลุมตัวอยางของคนที่ 21 จากกลุมตัวอยางที่ไดทั้งหมด มาทําการทดลองคุณภาพแบบสอบถาม ไดจํานวนทั้งสิ้น 50
คน แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชการหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแตละดาน ไดขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 78 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
0.24-0.75 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแบงวิธีดําเนินการเปน 2 ตอน
ตอนที่1 การศึกษาองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดวยวิธีคุณภาพการ
สัม ภาษณ โดยทํ าการกํ าหนดผู ใ ห ข อมู ล ในการสั ม ภาษณ เป นอาจารย ห ลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ผู เ ชี่ ย วชาญในองค กรหรื อ
หนวยงานตางๆมีอายุการทํางานมากกวา 10 ป รวมจํานวน 11 คน ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปน
นิยามศัพทเฉพาะ กําหนดองคประกอบของ Soft Skills ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณใหอาจารยผูเชี่ยวชาญเรื่อง Soft Skills ใน
มหาวิทยาลัยพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหาตามนิยามศัพทเฉพาะ ทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวดําเนินการ
สัม ภาษณ และนําขอมูล จากการสัม ภาษณ ไปวิเ คราะห เพื่ อกํ าหนดแนวทางเรื่ อง Soft Skills และนําไปสร างคําถามใน
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบและการศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินงานวิจัยในแตละระยะดังนี้มี ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยราช
มงคล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตนักศึกษา จากนั้นนํา
แบบสอบถามSoft Skills ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ ไดแบบสอบถามทั้งหมด
1,085 ชุด ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีส่ มบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีการประมาณคาพารามิเตอร โดย
ใชวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่งพิจารณาจากคาไคสแควร ( ) คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit
Index) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) และคาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสอง
ของสวนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual)
2. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ ก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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ผลการศึกษา
1. การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ตาราง 1 การวิเคราะหองคประกอบของ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (n=780 คน)
องคประกอบ
น้ําหนักองคประกอบ
SE
t

ทักษะการสื่อสาร
0.80 0.03 19.20**
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา
0.85 0.03 20.71**
ทักษะการทํางานเปนทีม
0.96 0.03 27.93**
ทักษะการปรับตัว
0.94 0.03 29.74**
ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล
0.91 0.03 26.70**
**p<.01
=107.62, df=88 p=.07, GFI=0.99, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.01, SRMR=0.01

C.R.
0.65
0.72
0.93
0.89
0.83

จากตาราง การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความสอดคลอง
กลมกลื นกับ ขอมูล เชิง ประจักษ (x =107.62, df=88 p=.07,
2

GFI=0.99, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.01,

SRMR=0.01) และเมื่อพิจารณาเป นรายองคป ระกอบ พบวา ทั กษะการทํางานเปนทีม มีคาน้ํ าหนักองคป ระกอบมาตรฐาน
สูงสุดเทากับ 0.96 รองลงมาคือ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสรางสัมพันธภาพ และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการ
แกไขปญหา มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.94 0.91 และ 0.85 สวนทักษะการสื่อสาร มีคาน้ําหนักองคประกอบ
มาตรฐานต่ําสุดเทากับ 0.80
ภาพประกอบ โมเดล Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ทักษะการสื่อสาร
0.80
0.85

Soft Skills

0.96

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพื่อการแกไขปญหา
ทักษะการทํางานเปนทีม

0.94

ทักษะการปรับตัว

0.91

ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุ คคล

จากภาพประกอบ พบวา Soft Skills มีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล
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2. การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดังตาราง
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (n=305 คน)
Soft Skills
SD
ระดับ

ทักษะการสื่อสาร
3.94
0.51
มาก
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา
3.88
0.52
มาก
ทักษะการทํางานเปนทีม
4.05
0.54
มาก
ทักษะการปรับตัว
4.06
0.59
มาก
ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล
4.06
0.54
มาก
รวม
4.00
0.47
มาก
จากตาราง การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา ทักษะการ
ปรับตัวมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  =4.06 SD=0.59) ซึ่งเทากันกับทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล (  =4.06 SD=0.54) รองลงมาคือ
ทักษะการทํางานเปนทีม (  =4.05 SD=0.54) ทักษะการสื่อสาร (  =3.94 SD=0.51) และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพื่อการแกไขปญหามีคาเฉลี่ยต่ําสุด (  =3.88 SD=0.52) ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเ คราะห องค ประกอบ Soft Skills ของนิสิ ตนัก ศึกษาหลักสูตรบริห ารธุรกิ จบั ณฑิต มี ความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควรเทากับ 107.62 คา df เทากับ 88 มีคานัยสําคัญทางสถิติ (p) เทากับ .07
ซึ่งเปนไปตามสมมติการวิจัยที่วาโมเดลการวัดองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งจะเห็นไดวาคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถแปลความหมายไดวา
โมเดลการวัด Soft Skills มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ สอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย (2542: 53-57) ที่
กลาววา ถาคาไค-สแควรยิ่งมีคาเขาใกลศูนย แสดงวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ สวนคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.98 และคาดัชนีวัด
ระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 ซึ่งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแกแลว (AGFI) และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเขาใกลหนึ่ง แสดงวาโมเดลการวัดยิ่งมีความ
สอดคล องกับข อมูลเชิ งประจั กษมากยิ่งขึ้น สวนสวนคาดัช นีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA) เทากับ 0.01 และคาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ 0.01 ซึ่งมีคาเขาใกล
ศูนย ยิ่งมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนที่นาพอใจ (นงลักษณ วิรัชชัย 2542: 53-57) ซึ่งสามารถสรุปไดวา โมเดล
การวัด Soft Skills มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะการสรางสัมพั นธภาพ
สอดคลองกับฮาซเซลเบอรเจอร (Haselberger. et al. 2011 : 77-79) ไดกลาวถึงองคประกอบของ Soft Skills ประกอบดวย
การติดตอสื่อสาร การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา การทํางานเปนทีม การคิดอยางสรางสรรค ความยื ดหยุนใน
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การปรับตัว ทักษะสัมพันธระหวางบุคคล สังคม การมีเครือขาย ภาวะผูนํา การทํางานอยางมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการ
ทํางาน และการจัดการความขัดแยง
นอกจากนี้ การศึกษาโมเดลการวัด Soft Skills ในรายองคประกอบ พบวา ทักษะการทํางานเปนทีมมีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานสูงสุดเทากับ 0.97 ทั้งนี้เปนเพราะ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตนักศึกษามี
การทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน โดยนิสิตนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณเรียนรู มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน มีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีน้ําใจชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการทํางาน จนสามารถทํางานกลุมสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํากลาวของ เฉลิมพงศ มีสมนัยและ
คณะ (2554: 10-31) ที่กลาวไววา ทักษะการทํางานเปนทีม เปน กระบวนการพัฒนากลุมบุคคลในการทํางาน โดยมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายและพันธกิจที่
กําหนดไว นอกจากนี้ ทักษะการทํางานเปนทีมเปนการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกัน กอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและ
กันในการทํางาน กอใหเกิดการยอมรับนับถือกัน สงผลใหนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจและความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม จนกอใหเกิดทักษะและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดในอนาคต ดั ง
ทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว ที่เติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 247-248) กลาวไววา พฤติกรรมของมนุษยถูกกระตุนใหแสดงออก
โดยความตองการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต ซึ่งทักษะการทํางานเปนทีมนั้นเกิดจากความตองการมีสวนรวมและไดรับความ
ยอมรับจากกลุม มีความตองการที่จะใหผูอื่นเห็นคุณคาในการทํางานของตนเอง และดังคํากลาวของณัฏฐพันธ เขจรนันทนและ
คณะ (2545: 43-44) ที่กลาวไววา ทักษะการทํางานเปนทีมนั้นชวยสรางสัมพันธภาพในการทํางาน สรางการยอมรับนับถือ
ระหวางกัน กอใหเกิดความพึงพอใจและความสุขในการทํางาน ซึ่งทําใหนิสิตนักศึกษาอุทิศกําลังกาย กําลังใจใหกับงานอยาง
เต็มที่ เมื่อมีปญหาและอุปสรรคในการทํ างาน นิสิตนักศึกษาจะไมหลีกเลี่ยงงานที่ทํารวมกัน แตจะช วยคิดและแกไขปญหา
จนกวางานกลุมที่ทําจะประสบความสําเร็จ ชวยใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมกัน และทําใหงานที่ทํารวมกันมีความ
มั่นคงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย (เนตรพัณณา ยาวิราช 2547: 215) สวนทักษะการสื่อสาร มีคาน้ําหนักองคประกอบ
มาตรฐานต่ําสุดเทากับ 0.80 ทั้งนี้เกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งนิสิตนักศึกษามีความรูความสามารถ ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ผานการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษามีความแตกตางกันไป ทําใหเรื่องราวที่สื่อสาร
ออกมานั้นมีความซับซอนมากขึ้น การมีมุมมองตอเรื่องราวที่ไมตรงกัน อาจทําใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด กอใหเกิดความ
ขัดแยงในการสื่อสารไดงาย ดังคํากลาวของจําเนียร ชวงโชติ (2536: 48) ที่กลาวไววา บุคคลลวนมีความแตกตางกันไมวาจะ
เปนความรูความสามารถทางสติปญญา ความถนัดตามธรรมชาติและบุคลิกภาพสงผลใหมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง
กัน นอกจากนี้ NACE (2007: 9-10) ไดทําการศึกษา Soft Skills ของพนักงานใหม พบวา พนักงานใหมมีความสามารถในการ
สื่อสาร มีจริยธรรมในการทํางาน แตมีการสื่อสารนอยที่สุด ซึ่งบุคคลที่มีความตองการที่จะมาสมัครเปนพนั กงานใหม ควรมี
ความรูความเขาใจในการสื่อสาร เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องราวไดตรงกัน
จากการวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พบวา Soft Skills มี
จํานวน 5 องคป ระกอบ ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อ การแกไขป ญหา ทักษะการ
ทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล
2. การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.06
SD=0.46) ทั้งนี้เปนเพราะ ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามสภาพจริง รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิตนักศึกษาไดอยางเหมาะสม มีการสนับสนุนทักษะการคิด การสื่อสาร และการทํางานเปนทีม เชน การจัดการฝกอบรมและ
การสัมมนาการปฏิ บัติการ การจั ดกิจกรรมเพื่อพั ฒนาจิต สาธารณะแกนักเรียน การเสริม สร างประสบการณเรี ยนรูใ นการ
ทํางานของนักเรียน เปนตน ทําใหนิสิตนักศึกษามีการเรียนรูจากสภาพจริง กอใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
เพื่อพัฒนา Soft Skills เพิ่มมากขึ้น ดังคํากลาวของรัสมินิ (Rusmini. 2011: 3; 14) กลาววา Soft Skillsเปนความสามารถที่
เกี่ยวเนื่องกับทักษะของนักเรียนหรือทักษะของบุคคลตางๆ เปนทักษะที่เกี่ยวกับการคิด การแกปญหา การสื่อสาร การทํางาน
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เปนกลุม การนําและทักษะทางสังคม ที่เปนที่ตองการสําหรับการประกอบอาชีพและการทํากิจกรรมตางๆ เปนทัก ษะเฉพาะ
สวนบุคคลที่มีความสําคัญเพื่อสรางความสําเร็จขององคกร ชุมชน โดยสวนรวม และวิทวัฒน ขัตติยะมาน (2549: 59-60) ที่
กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ทําใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูและเชื่อมโยงทางความคิด ทัศนคติ และทักษะ
เขากับสภาพแวดลอมและบริบทจริง กอใหเกิด Soft Skills เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ Soft Skills อาจเกิดจากทัศนะชีวิตหรือ
ตําแหนงชีวิตของบุคคล ซึ่งเปนความคิดและความเชื่อที่มีตอตนเองและผูอื่น ซึ่งถาบุคคลมีมุมมองวาฉันก็ดี คุณก็ดี จะทําให
บุคคลมีความเขาใจและยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นเปน บุคคลจะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จะเห็นวา การพัฒนา
Soft Skills ในนิสิตนักศึกษาเปนการพัฒนาศั กยภาพนิสิตใหเป นไปตามตัวชี้วัดคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงคตาม TQF
(Thailand Qualifications Framework) ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ าหนด สาระตามข อ 4.3 ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ได
กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรูแต ละดานของแตล ะระดับ คุณวุฒิ โดยในระดับ ปริ ญญาตรี สถาบันอุ ดมศึกษาทุ กแหง ต อง
กําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะครอบคลุมอยางนอย 5 ดานและเกี่ยวของกับ
Soft Skills ดานตางๆ เชน ความสามารถในการวิเคราะหประเด็นความขัดแยงทางคานิยม ซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงสวนรวม
ความสามารถวิเคราะหสถานการณและใชความรูได สามารถทําความเขาใจและสามารถประยุกตใชขอมูลแนวคิดวิเคราะห
แกปญหาเมื่อตองเผชิญสถานการณใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถทํางานเปน
กลุม และการสื่อสาร
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การพัฒนา Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ควรเริ่มตนพัฒนาทักษะที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบสูงสุดไปยังต่ําสุด โดยการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว ทักษะการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางบุค คล ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา และทักษะการสื่อสาร เพื่อทํ าใหสามารถพัฒนานิสิ ต
นักศึกษาไดอยางเหมาะสมที่สุด
1.2 การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมี Soft Skills นั้นใหมุงเนนไปที่ทักษะการทํางานเปนทีมเนื่องจากการ
ทํางานเปนทีม เปนหัวใจสําคัญ มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด ดังนั้นการจะพัฒนานิสิตนักศึกษาควรมุงพัฒนาการทํางาน
เปนทีมเปนหลักสําคัญ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําวิจัยในการศึกษาองคประกอบกับนิสิตนักศึกษาใหกวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อเปนตัวแทน
ของประชากรนิสิตโดยมีการขยายกลุมเปาหมายไปสูนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีนอกกรุงเทพมหานครได
2.2 ควรทําวิจัยเกี่ยวของกับปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวกับ Soft Skills เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอ Soft
Skills เพื่อเขาใจและทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของ
2.3 ควรพัฒ นาโปรแกรมการการเสริม สร าง Soft Skill ทั้ง 5 ซึ่ง เป นทักษะพื้ นฐานเพื่ อการทํ างาน
(Employability Skills) ใหนิสิตนักศึกษากอนออกสูตลาดงานโดยมุงเนนทั้ง 5 องคประกอบตามผลการวิจัยที่ไดศึกษาในครั้งนี้
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็งอาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยภาควิชาการ
แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยศาสตราจารย พัน
ตํารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษทิมประธานคณะกรรมการสอบปากเปลา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกล วรเจริญศรี , ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจแกไขปริญญา
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นิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้น อาจารย ดร.นภสร เจริญโพธิ์ รวมทั้งผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณและตรวจเครื่องมือ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง
และตระหนักในความเมตตาชวยเหลือจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ผู วิจัย ขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารย แ ละเจ าหน าที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษม ที่ใหค วามชวยเหลือประสานงานในการเก็บรวบรวมข อมูล และขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเปนอยางดี ผูวิจัยระลึกเสมอวาความสําเร็จของการวิจัยครั้งนี้ เปนผลมาจากความเมตตา ความ
ไววางใจ ความมีน้ําใจชวยเหลือและความปรารถนาดีจากทุกทาน
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แนวทางการปองกันและดูแลจิตใจเยาวชนผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร: บทความปริทศั น
Guidelines for the prevention and intervention of adolescent victims
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พิมพพลอย รุงแสง* และณัฐสุดา เตพันธ
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
*
pimploy.rungsaung@gmail.com
บทคัดยอ
การรังแกทางโลกไซเบอรถือเปนรูปแบบการรังแกและการคุกคามรูปแบบใหมที่ขยายเปนวงกวางในปจจุบัน การรังแก
ทางโลกไซเบอรกอใหเกิดกระทบเชิงลบตาง ๆ ตอเยาวชนทั้งในดานพฤติกรรม อาทิ การขาดเรียน และดานอารมณ อาทิ ภาวะ
ซึมเศรา ซึ่งเหยื่อที่ถู กรังแกทางโลกไซเบอรมีความจําเปนที่จะไดรับการปองกันและแกไขบรรเทาผลกระทบเชิงลบดังกลาว
ผูวิจัยจึงไดทบทวนและวิเคราะหเบื้องตนถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการรังแกทางโลกไซเบอร ซึ่งครอบคลุมถึง ความหมาย
ของการรังแกทางโลกไซเบอร การรังแกทางโลกไซเบอรในเด็กและเยาวชน แรงจูงใจในการรังแก รูปแบบการรังแกทางโลกไซเบอร
ผลกระทบที่เกิดจากการถูกรังแกทางโลกไซเบอร และแนวทางการชวยเหลือ ผลการวิเคราะหพบวา การพัฒนาโปรแกรมกลุม
ที่มุงเนนเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจใหกับเหยื่อที่ถูกรังแกมีพลังที่จะเผชิญกับการรังแกทางโลกไซเบอรถือเปนแนวทาง
การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การรังแกทางโลกไซเบอร เยาวชน เหยื่อที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอร
Abstract
Cyberbullying has recently become a widespread and new form of bullying and harassment.
Cyberbullying causes various negative effects on youth both behaviorally, such as absence from schools
and emotionally, such as depression.It is essential that victims of cyberbullying learn how to protect
themselves. In the current study, an initial review of cyberbullying will be presented to clarify the topic.
The presentation will discussvarious topics, including the many definitions of cyberbullying, cyberbullying
in youth, motivations of cyberbullying, forms of cyberbullying and negative effects of cyberbullying. The
analysis found that the development of a group program focused on strengthening the mental for victims
of cyberbullyingis aneffective way to deal with cyberbullying.
Keywords: cyberbullying, youth, victim of cyberbullying
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บทนํา
อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และสังคมออนไลน ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตทางดานสังคมและความสัมพันธ ของ
วัยรุนในสมัยนี้ โดยการมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีเหลานี้ยังมีมากกวาการปฏิสัมพันธแบบเจอหนากันโดยตรง อยางไรก็ตาม
เทคโนโลยีเหลานี้ไดถูกนําไปใชในการดาทอ กอกวน กลั่นแกลงที่นําไปสูการรังแกทางโลกไซเบอร (cyberbullying) ซึ่งถือวา
เปนปญหาใหมที่รายแรงและทาทายอยางมากในหมูเด็กและเยาวชน (Campbell, 2005; Li, 2006)โดยจากการสํารวจการ
รังแกทางโลกไซเบอรประมาณรอยละ20-40ของวัยรุนลวนเปนเหยื่อการถูกรังแกทางโลกไซเบอรทั่วโลก (Tokunaga, 2010)
โดยการรังแกทางโลกไซเบอร คือการกระทําหรือพฤติกรรมกาวราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยเจตนา โดยกระทําซ้ํา ๆ
เปนระยะเวลายาวนาน โดยบุคคลหรือกลุมคนกลุมหนึ่ง ที่มีตอเหยื่อผูที่ไมสามารถปองกันตนเองไดอยางงายดายนัก(Smith et
al., 2008) ผานชองทางการสื่อสารเชน โทรศัพทมือถือ ระบบสงขอความทันที หรือสังคมออนไลน เชน เฟซบุก และ ทวิต
เตอร โดยรูปแบบการรังแกมีทั้งการดาทอวารายกัน การเผยแพรรูปภาพที่นาอายของผูอื่น การใสรายปายสี การสงตอขอมูลลับ
ของผูอื่น หรือแมกระทั่งการปลอมแปลงเปนบุคคลอื่นเพื่อกระทําการใหบุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง (Agatston, Kowalski, &
Limber, 2007)ในบางครั้งตัวเหยื่อเองก็ไมสามารถรับรู หรือ ระบุตัวตนไดเลยวาใครเปนผูกระทํา (Dooley, Pyżalski, &
Cross, 2009) ซึ่งการรังแกทางโลกไซเบอรยังส งผลกระทบทางลบทั้ งตอพฤติกรรม และจิตใจของเหยื่ออีกด วย (Hinduja
&Patchin, 2008)
ประสบการณการถูกรังแกทางโลกไซเบอรกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอเหยื่อผูถูกรังแก (anxiety) ตัวอยางเชน นักเรียนที่
เปนเยื่ อการถู กรังแกทางไซเบอรมี แนวโนมที่จะมีอาการซึมเศรา และพฤติกรรมที่ เปนปญ หา เช น การพกอาวุ ธไปโรงเรีย น
มากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไมไดเปนเหยื่อของการรังแกในโลกไซเบอร (Mitchell, Ybarra, &Finkelhor, 2007)
เหยื่อการถูกรังแกในโลกไซเบอร จะมีอายุระหวาง 10 – 17 ปโดยระยะการรังแกจะอยูในระยะสั้นๆ ระหวาง 3 – 6 เดือน แต
ผลกระทบที่ตามมาในทางลบจะสงผลเปนระยะเวลายาวนาน เนื่องจากการรังแกในโลกไซเบอรจะมีผูพบเห็นเปนจํานวนมาก
และยังคงเหลือรองรอยของการรังแกบนโลกไซเบอรอยูยาวนาน (Kowalski & Limber, 2007) นอกจากนี้ เหยื่อที่ถูกรังแกทาง
โลกไซเบอรมี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองต่ํ า มี ภาวะซึ ม เศราระดั บ สู ง และต องเผชิ ญ กั บ ความยากลํ าบากในชี วิต (Ybarra,
Mitchell, Wolak, &Finkelhor, 2006)
มีการศึ กษาวิจัยในไทยประเทศไทยเกี่ ยวกับ การรัง แกทางโลกไซเบอร วิม ลทิ พย มุกสิกพันธุ และคณะ (2552) พบว า
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2552 เยาวชนยอมรับวาเคยถูกรังแกทางโลกไซเบอรรอยละ 43.9 ซึ่งการรังแกที่ถูก
กระทําบอยที่สุ ดคื อการถูกด าทอว าราย และนิ นทาผานมื อถื อและอิ นเตอร เน็ ต นอกจากนี้ พิ มพวัลย บุ ญมงคล และคณะ
(2555) ไดทําการศึกษาการรังแกทางโลกไซเบอรของเยาวชนหญิงไทย ในป พ.ศ. 2555 พบวา เยาวชนหญิงเคยถูกรังแกทาง
โลกไซเบอร รอยละ 45.4 ซึ่งแบงเปนการรังแกในลักษณะขมขู รอยละ 41.4 ถูกคุกคามทางเพศรอยละ 5.3 และถูกเผยแพร
ขอมูลออนไลนในลักษณะใหรายและสรางความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง รอยละ 16.3 จะเห็นวาปญหาการรังแกทางโลกไซ
เบอรในประเทศไทยของเยาวชันถือเปนปญหาที่สําคัญ และกําลังคุกคามเยาวชนไทยอยูไมนอย ดวยเหตุนี้ สถานการณนี้จึงมี
ความสําคัญที่ควรไดรับการศึกษาและทําความเขาใจ เพื่อนําไปสูการปองกันและดูแลปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรังแกทางโลกไซเบอร
2.เพื่อนําเสนอแนวทางในการปองและดูแลจิตใจแกเยาวชนที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอร
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วิธีการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ครอบคลุมถึงความหมาย ประเภท ผลกระทบ และบทความวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
รังแกทางโลกไซเบอรที่ปรากฏระหวางป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2558 ซึ่งไดทําการสืบคนจากฐานขอมูล อาทิ ScienceDirect,
Scopus, Google scholarโดยใชคําในการสืบคนวา cyberbullying เพื่อทําความเขาใจกับความหมาย รูปแบบตาง ๆของการ
รังแกทางโลกไซเบอร และคําวา cyberbullyingprevention and treatment เพื่อศึกษาหาแนวทางการปองกันและแกการ
รังแกทางโลกไซเบอรทั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอแนวทางการปองกันและดูแล
จิตใจผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร
ผลการทบทวนวรรณกรรม
1. การรังแกทางโลกไซเบอร
1.1 ความหมาย
cyberbullying หรือ การรังแกทางโลกไซเบอร หมายถึง การรังแกโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Li, 2007)ผาน
ชองทางอิ นเตอร เ น็ ตซึ่ ง ประกอบไปด วยการเจตนารุ กราน ป นหั วในโลกออนไลน หรื อการดู ถู ก การคุ กคามผ านอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส(Juvonen & Gross, 2008) มีเจตนามุงรายชัดเจนและกอกระทําการรังแกซ้ํา ๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง (Hinduja
&Patchin, 2008) ตอเหยื่อหรือผูถูงรังแกไมสามารถปองกันตัวเองได เหยื่อตองรูสึกถูกคุกคาม และหรือ กอใหเกิดความทุกขใจ
/ความกดดันทางอารมณ (emotional distress) (Smith et al., 2008) ในป 2010 พจนานุกรม Oxford มีการบัญญัติให
ความหมายของคําศั พท cyberbullying ว า คือการใช ขอมู ล ทางเทคโนโลยี ในการรั ง แกบุ ค คลหนึ่ ง โดยการส ง หรือโพส
ขอความหรือรูปภาพ ที่มีการขมขู หรือมีความคุกคามอยูในนั้น ซึ่งสอดคลองกับที่ Bill Belsey ชาวแคนาดาผูกอตั้งเว็ปไซต
cyberbullying ในป 2003 (www. cyberbullying.ca) ซึ่งถือเปนคนแรกของโลกที่กอตั้งเว็ปไซตเกี่ยวกับการรังแกทางโลกไซ
เบอรขึ้นมา กลาวไววา การรังแกทางไซเบอร คือการใชขอมูล และการสื่อสารทางเทคโนโลยีในการสนับสนุน พฤติกรรมมุงราย
ที่มีความตอเนื่องยาวนานและกระทําตอบุคคลหนึ่ง หรือ กลุมคนกลุมหนึ่ง โดยเจตนาที่จะทํารายเชนเดียวกับ Peter smith
(ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยโกลดสมิทส มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวการรังแกและปญหาความรุนแรงใน
โรงเรียนรวมถึงการรังแกทางโลกไซเบอร ) ไดใหความหมายวา การรังแกทางโลกไซเบอรคือการกระทํากาวราว กระทําโดย
เจตนาโดยกลุมคนกลุมหนึ่ง หรือ บุคคลหนึ่ง โดยใชอิเล็กโทรนิคเปนสื่อ โดยจะกระทําซ้ํา ๆ เปนระยะเวลานานตอเหยื่อที่ถูก
รังแกผูที่ไมสามารถปองกันตัวเองได
1.2 การรังแกทางโลกไซเบอรในเด็ก
งานวิ จัย ส วนใหญ พบว า การรั ง แกทางโลกไซเบอร โ ดยส วนใหญ เ กิ ด ขึ้ นในช วงมั ธยมต น (Hinduja &Patchin,
2012)Jennifer (2015) กลาวถึงผลกระทบของเด็กที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอรวา เด็กที่ถูกรังแกมักจะมีปญหาความวิตกกังวล
ภาวะซึ มเศร า ความเหงา การไร ความสุข และมีปญ หาดานการนอนตลอดเวลาที่ ผานมา ไมมี ใครสั งเกตเห็นถึ งการรั งแกที่
เกิดขึ้นทางโลกไซเบอร เด็กในยุคสมัยนี้ ตางเก็บซอนการรังแกจากคนที่สามารถชวยเหลือพวกเขาไดเชนผูปกครอง เพราะมอง
วาผูใหญไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ใหพวกเขาได และอาจถูกระงับการใชงานโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต (Parris, Varjas,
Meyers, &Cutts, 2012) ดวยเหตุนี้การรังแกทางโลกไซเบอรทําใหเด็กเหลานี้คอยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมและการกระทําไปอยาง
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ชา ๆ พวกเขากลายเปนคนเงียบ ๆ และเก็บเนื้อเก็บตัว ไมคอยเขาสังคมเหมือนเมื่อกอน แตไมมีใครสังเกตเห็นเพราะเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดยากหากไมไดรับการใสใจ(Deniz, 2015)
1.3 แรงจูงใจในการรังแกทางโลกไซเบอร
แรงจูงใจในการกอการรังแกในโลกไซเบอรโดยสวนใหญเกิดจากความสะดวก และความรวดเร็วในการรังแกที่ทําให
เกิดความพึงพอใจในหลายดาน ๆ ไมวาจะเปนดาน ความมีอํานาจ ความพึงพอใจ ศักดิ์ศรี การไดแสดงออกถึงความกาวราวบน
โลกออนไลน การแกแคนหลังจากถูกรังแก การไดรับความสนใจ และ ดูแข็งกราว เปนที่เกรงกลัวจากผูคน และความพึงพอใจ
จากความอิจฉา โดยทั้งหมดนี้สามารถทําไดสําเร็จและมีอัตราการถูกจับไดในระดับที่ต่ํา (Kowalski, Giumetti, Schroeder,
&Lattanner, 2014)นอกจากนี้ยังทําไปเพื่อความสนุกสนานและเพื่อลดความเบื่อหนาย (Varjas, Talley, Meyers, Parris,
&Cutts, 2010)ไมก็ทําเพื่อความรูสึกตลกขบขัน โดงดัง และมีอํานาจ หรือไมก็ทําเพียงเพราะรูสึกดีเฉย ๆ (Patchin& Hinduja,
2006)Varjas et al. (2010) พบวานักเรียนมัธยมปลายมักจะมีแรงจูงใจที่เกิดจากภายในจิตใจตอการรังแกทางโลกไซเบอร
ยกตัวอยางเชน การหันเหความรูสึก (redirecting feelings) มากกวาแรงจูงใจภายนอก เนื่องจากการรังแกในโลกไซเบอรไมมี
ผลกระทบใด ๆ เมื่อรังแกผูอื่น หรือ ไมตองเผชิญหนาโดยตรงกับผูถูกรังแกในชวงวัยรุนตอนปลาย พวกเขามักใชการรังแกทาง
โลกไซเบอรในการกําหนดทิศทางความสัมพันธไปในทางที่ตนตองการ (Spears, Slee, Owens, & Johnson, 2009)โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อความสัมพันธนั้นมีความเกี่ยวของกับความโดงดัง การมีชื่อเสียง และ เรื่องทางเพศ (Guerra, Williams, &Sadek,
2011)
1.4 รูปแบบการรังแกทางโลกไซเบอร
Willard (2006) ผูเขียนหนังสือ Cyberbullying and Cyberthreats ไดจัดประเภทรูปแบบการรังแกทางโลกไซ
เบอรไวดังนี้
1) การปะทะคารม (flaming) คือการโตเถียงกันไปมาระหวางบุคคล จนกอเกิดความรุนแรง มีการใชถอยคําที่กาวราว และมี
การดูถูกเหยียดหยาม มักเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะเชน ตามกระทูตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต หรือหองสนทนา มากกวาใน
พื้นที่สวนตัวเชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค (e-mail) เปนตน
2) การกอกวน (harassment) คือการใชถอยคําหรือการกระทําใด ๆ ที่สรางความรําคาญใจ และความทุกขใจ ตอบุคคล
หนึ่งโดยเจตนา โดยกระทําซ้ํา ๆ สวนใหญจะเกิดขึ้นในพื้นที่สวนตัวเชน ชองสนทนาทาง facebook เปนตน
3) การใสรายปายสี (denigration) การใสรายปายสี คือการสงตอขอมูลของบุคคลที่ไมเปนความจริง ผูสงอาจนําขอมูลไป
เผยแพรในพื้นที่สาธารณะตามเว็ปไซตตาง ๆ รวมไปถึงในพื้นที่สวนตัวเชน ทางชองสนทนาทาง Facebook หรือ ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
4) การปลอมตั วเป นบุ คคลอื่ น (impersonation) คื อการแอบอ างเปนบุ ค คลหนึ่ ง และกระทํ าสิ่ ง ที่ สร างความเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสียงใหกับบุคคลนั้น เชน การใชถอยคําหยาบคาย ดา วากลาวผูอื่น การเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมใหกับผูอื่น หรือ
ใชในการรังแกบุคคลอื่น เปนตน การปลอมตัวเปนบุคคลอื่น สามารถทําไดโดยการสรางตัวตนเลียนแบบบุ คคลนั้นขึ้นมา
ใหม หรือทําการขโมยรหัสผ านของบุคคลนั้ นเพื่อที่จะสามารถใชตัวตนบนโลกออนไลน ของบุคคลนั้นในการทําสิ่งที่ไ ม
เหมาะสมได
5) การเผยแพรรูปภาพหรือขอมูลสวนตัว (outing and trickery) คือ การเผยแพรรูปภาพหรือขอมูลสวนตัวที่โดยสวนใหญ
เปนขอมูลที่กอใหเกิดความอับอายของบุคคลหนึ่งแกผูอื่น

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2563

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

6) การขับออกจากกลุม หรือ การคว่ําบาตร (exclusion / ostracism) คือการขับบุคคลหนึ่งออกจากกลุมในโลกออนไลน
เชน การไมตอบสนองตอขอความใด ๆก็ตามที่บุคคลเปนผูสง การลบบุคคลออกจากรายชื่อเพื่อน การไลบุคคลออกจาก
กลุมใน Facebook หรือ Line และกีดกัดไมใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม หรือการพูดคุยตาง ๆ ในโลกออนไลน
7) การเฝาติดตามทางอินเตอรเน็ต (cyberstalking) คือการกระทําที่มุงราย กอกวน สรางความรําคาญใหกับบุคคลหนึ่งเปน
จํานวนมาก ผานทางไซเบอรทั้งทางโทรศัพทและทางอินเตอรเน็ต จนกอใหเกิดความกลัวในเหยื่อที่ถูกเฝาติดตามวาจน
ถูกทําราย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งตอตัวผูถูกติดตามเอง รวมไปถึงครอบครัวของผูที่ถูกติดตาม
8) การถ ายคลิปวิดี โอและนําไปเผยแพรลงบนอินเตอรเน็ต (video recording of assaults) คือ การนําคลิปวิดี โอไป
เผยแพรตามที่ตาง ๆบนอินเตอรเน็ต เพื่อสรางความอับอายใหกับบุคคลนั้น
9) การสงสิ่งที่มีความลอแหลมทางเพศ (sexting) คือการสงขอความ รูปเปลือยหรือรูปกึ่งเปลือยที่มีความลอแหลมทางเพศ
ใหกับผูอื่น
1.5 ผลกระทบของการถูกรังแก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรังแกทางโลกไซเบอรในวัยรุน ทั้งตอผูรังแกและเหยื่อผูถูกรังแกเองตางไดรับผลกระทบ
ทางอารมณและทางจิตใจ (Hinduja &Patchin, 2012)เหยื่อที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอรมักจะประสบปญหากับความวิตกกัง วล
ในการเขาสังคม (Dempsey, Sulkowski, Nichols, & Storch, 2009) ความโกรธ ความหงุดหงิด ความเศรา (Patchin&
Hinduja, 2006) ขาดความสามารถในการจดจ อ หรือตั้งสมาธิ ซึ่ งสงผลกระทบตอ ผลการเรียน ลดระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเอง (Patchin& Hinduja, 2010) เกิดความกลัว และ ความสิ้นหวัง (Spears et al., 2009) เกิดภาวะซึมเศรา (Mitchell et
al., 2007; Patchin& Hinduja, 2006)และมีความคิด หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฆาตัวตาย (Patchin& Hinduja, 2010)มี
งานวิจัยที่พบวาสงผลกระทบทางดานพฤติกรรมไดแก การเพิ่มอัตราการขาดเรียนและการหนีเรียน (Katzer, Fetchenhauer,
&Belschak, 2009)การใชยาเสพติด การโกงขอสอบ (Hinduja &Patchin, 2007) เพิ่มอัตราการเขาสถานพินิจ การถูกพักการ
เรียน และการพกอาวุธเขามาในโรงเรียน(Ybarra, Diener-West, & Leaf, 2007) โดยรูปแบบของการรังแกทางโลกไซเบอรที่
แตกตางกันสงผลกระทบที่แตกตางกันตอเหยื่อผูถูกรังแก (Gerson & Rappaport, 2011)เด็กวัยรุนไดจัดลําดับรูปแบบการ
รั ง แก โดยถ าเป นการรั ง แกที่ ใ ช รู ป ภาพ หรื อคลิ ป วี ดี โ อจะมี ค วามรุ นแรงมากกว าการรั ง แกที่ ใ ช ข อความ หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Slonje& Smith, 2008)
1.6 แนวทางการชวยเหลือ
ในสวนของแนวทางการชวยเหลือ Zych, Ortega-Ruiz, and Del Rey (2015) ไดกลาวไววา แมวามีงานวิจัยจํานวน
มากที่พบวาการรังแกทางโลกไซเบอรกอใหเกิดผลกระทบทางลบที่รุนแรงตอผูที่เกี่ยวของ ทวางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ปองกัน หรือ การบําบัดรักษาของผูที่เกี่ยวของกับการรังแกทางโลกไซเบอรนั้นมีนอยมากหรือแทบจะหาไมไดเลย อยางไรก็ตาม
มีงานวิจัยที่พบวา โปรแกรมที่จะพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองยังมีประสิทธิภาพที่จะลดการเกิดการรังแกทางโลกไซเบอร และ
ชวยเพิ่มความสามารถในการฟนพลัง (resilience) ในตัวเหยื่อผูถูกรังแกอีกดวย (Sapouna& Wolke, 2013) นอกจากนี้ การ
พัฒนาโปรแกรมที่มุงเนนการปองกันการเกิดการรังแกทางโลกไซเบอร และเสริมสรางใหเหยื่อที่ถูกรังแกมีความเขมแข็ง มีพลัง
ที่จะเผชิญกับปญหานั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการตรวจสอบคนหาวาผูที่รังแกคือใครหรือเกิดการรังแกที่ใด (Van Royen,
Poels, Daelemans, &Vandebosch, 2015)
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2. บทสรุปและวิเคราะห
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรังแกทางโลกไซเบอร จะเห็นไดวาบุคคลที่ถูกรังแกทางไซเบอรล วนไดรั บ
ความทุกขใจซึ่งสงผลกระทบตออารมณและจิตใจไดแก ความวิตกกังวล ความเศรา ความโกรธ ความเหงา ความโดดเดี่ยว การ
สูญเสียการเห็นคุณคาในตนเอง และสิ่งที่รายแรงที่สุดคือการฆาตัวตาย ซึ่งผลกระทบทางจิตใจเหลานี้ก็ทําใหเกิดผลกระทบตอ
พฤติกรรมตามมา เชนเพิ่มอัตราการโดดเรียน ผลการเรียนตกต่ํา มีแนวโนมการใชสายาเสพติด และการทํารายรางกายผูอื่น
ดวยเหตุนี้บุคคลกลุมนี้จึงควรไดรับการเยียวยาวทางจิตใจเพื่อลดผลกระทบที่สรางความทุกขใจและสรางความเดือดรอนในการ
ใชชีวิตของพวกเขา การพัฒนาโปรแกรมที่มุงเนนการปองกันการเกิดการรังแกทางโลกไซเบอร และเสริมสรางใหเหยื่อที่ถู ก
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แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันกับกลุมคนที่มีประสบการณเดียวกัน และไดรับความรูเพิ่มเติมในการปองกันการถูกรังแก
ทางโลกไซเบอร เชน การตั้งคาความเปนสวนตัว การเปดเผยขอมูลตนเองในที่พื้นที่สาธารณะอยางเหมาะสม รวมถึงการรับมือ
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ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
Organization Commitment of Officials and Employees
of Government Savings Banks,Songkhla Region 1
นันทนภัส สุขุม
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
Nunnapatsukhum@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน
และระดับตําแหนงงาน และรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 1 ประชากร คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ปพุทธศักราช 2559 จํานวน 220 คน
กลุมตัวอยาง คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จํานวน 138 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่รักษาซึ่งสมาชิกภาพของตนในองคกรไว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจาง
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 พบวา พนักงานและลูกจางที่มีเพศ อายุ อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และตําแหนงงานตางกัน
มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน พนักงานและลูกจางที่มีระดับการศึกษาตางกัน พบวา ความผูกพัน
ตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 พนักงานและลูกจางที่มีระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงงาน
ตางกัน พบวา ความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการสรางความผูกพันต อองคกรของพนักงานและลูกจาง
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 พบวา 1) ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ควรกําหนดจัดใหมีกิจรรมหรือหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ใหกับ
พนักงานและลูกจางที่หลากหลายและครอบคลุมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละดาน 2) ควรจัดใหมีบรรยากาศขององคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือเวทีในการเสริมแรงดวยการประกาศ ยกยอง
และใหรางวัลกับพนักงานและลูกจางดีเดนในแตล ะดาน 3) ควรจัด ใหมีส วัส ดิการดานการสง เสริม สุข ภาพ เชน การตรวจ
สุขภาพประจําป จัดกิจกรรมออกกําลังกายหลังเลิกงาน รวมทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึก
อยากทํางานและสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีตอการทํางาน
คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
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Abstract
This research aimed to study and compare organization commitment of officers and employees
of Government Savings Banks, Songkhla Region 1 based on their gender, age, education marital status,
salary, length of work and work position, and compile suggestion and provide guidelines for the improvement
of organizational commitment of officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla Region 1.
The population for the study included 220 officers and employees working at Government Savings Banks,
Songkhla Region 1 during the 2016 academic year. The stratified sampling techniques based on work position,
consisted of 138 bank officers and employees. The instrument was a questionnaire and interview. The
statistics were used percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test. The qualitative data were analyzed
using the content analysis. The results of the research revealed the following : The overall of organization
commitment is at high level of significance. Officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla
Region 1 showed the highest mean score in organizational commitment in terms of trust, acceptance,
goal, and values of organizations. They showed the lowest mean scores of commitment in terms of the
passionate desire to maintain their membership in the organization. A comparison of organizational
commitment of officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla Region 1 showed that
the officers and employees who differed in gender, age, salary, marital status and work position showed
no significance difference in their organizational commitment, overall and individual aspects. The officers
and employees who differed in educational level showed a .05 significant. The officers and employees
who differed in length of work and work position showed a .05 significant difference in their trust, acceptance,
goal, and values of or ganization. Guidelines for the improvement of the organizational commitment of the
officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla Region 1 included the following : 1) Government
Savings Banks, Songkhla Region 1 should organize activities and provide training programs to officers
and employees in a variety of ways and covering the work in each field. 2) The banks should encourage the
atmosphere of a learning organization. 3) The organization should provide officers and employees with
health promotion benefits such as annual health check - ups, and organize fitness activities after work,
including the right working environment, activities conducive to good mental health at work.
Keywords: organizational commitment, the Government Savings Banks, Songkhla Region 1
1. บทนํา
ธนาคารออมสิ นเป นรั ฐวิ ส าหกิจประเภทสถาบั นการเงิ นที่ มีรั ฐ บาลเป นประกั น ซึ่ง อยู ภ ายใต การกํ ากั บดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคหลักคือ การสงเสริมการออมใหกับประชาชนรวมถึงการประกอบธุรกิจตาง ๆ ตามบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินเปนแหลงเงินออมที่สําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อี กทั้ ง ยั ง เป น กลไกในการสร างเสถี ย รภาพทางการเงิ น รวมถึ ง เป นแหล ง เงิ น ทุ น แก ภ าคธุ ร กิ จ เอกชนอี กด ว ย
การบริ หารงานของธนาคารออมสินอยูภายใตการกํากับ ของรั ฐมนตรี วาการกระทรวงการคลั ง ซึ่ง มีอํานาจในการกํากับดูแ ล
แตงตั้ง และถอดถอนกรรมการ ตลอดจนอนุมัติห รืออนุญาต การลงทุน ซึ่ งผลประโยชนแ ละในกิจการอื่นๆ อันพึง เปนของ
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ธนาคาร (ณฐกร ตอโชติ. 2554 : 915) ปจจุบันธนาคารออมสินไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหม เปนแบบ Customer
Centric โดยมุงเนนใหลูกคาเปนจุดศูนยกลาง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใช
ให ทั นสมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ งในด านระบบงานเงิ นฝาก จึ ง เป นสาเหตุ ใ ห พ นั กงานรุ นเก าไม ส ามารถปรั บ ตั วดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรได จึงทําใหมีแนวโนมเรือ่ งความผูกพันตอองคกรลดนอยลง และมีการเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (early
retirement) เพิ่มมากขึ้นอีกรวมทั้งจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานสัมพันธเชิงรุก (HR Proactive) มีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงรุก เพื่อเสริมสรางทัศนคติและปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุค คลของผู บริ ห ารธนาคารออมสินให สอดคล องกับ แผนยุ ทธศาสตร การจั ด การทรั พยากรบุค คลของธนาคาร รั บรู ปญ หา
เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ สภาพการจาง และวินัยพนักงาน
จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว มีขอคิดเห็นในการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารเปนกรณี
เรงดวน คือ ควรปลูกฝงใหพนักงานและลูกจาง รูสึกรักและผูกพันกับองคกร พรอมทุมเททํางานใหกับองคกร (ธนาคารออมสิน.
2556 : 2-13) เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ธนาคารออมสินต องสรางความผูกพันของพนักงานตอองค กร คื อ การเขาสู
ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal–SEPA) มาใชเพื่อติดตามและกํากับ
ดูแลประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทําใหตองทบทวนบริบทตาง ๆ ในการบริหารจัดการของธนาคารให มีความ
สอดคลองเปนตามหลั กเกณฑในระบบดังกลาว ที่ตองเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินงานกับกระบวนการทํางานที่ดี รวมทั้ ง
บูรณาการสวนประกอบสําคัญตาง ๆ ไดแก การดําเนินการสรางความผูกพันตอองคกร การเชื่อมโยงผลลัพธทางธุรกิจกับความ
ผูกพัน และจากอัตราสถิติการเกษีย ณอายุกอนกําหนดในป 2541 จํานวน 260 คน ในป 2543 จํานวน 595 คน ป 2547
จํานวน 664 คน และในป 2548 - 2553 จํานวน 889 คน และในป 2558 มีผูยื่นเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
จํานวน 1,010 คน ซึ่งธนาคารประกาศรับสมัครผูเขารวม โครงการเพียง 600 คน (ธนาคารออมสิน. 2559 : 44) จากสถิติพบวา
มีอัตราการเกษียณอายุกอนกําหนดเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการสูญเสียคาใชจายและเวลาในการฝกอบรมงานใหกับพนักงานใหม และ
ขาดความตอเนื่องในการทํางาน
ผูวิจัยในฐานะที่เปน พนักงานธนาคารออมสิน จึงมี ความสนใจที่ที่จะศึกษาความผู กพันตอองคกรของพนักงานและ
ลูกจ างธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ซึ่ งผลการศึกษาครั้ง นี้จะนําไป พัฒ นางานบริการงานทรัพ ยากรบุ คคลในหนวยงานให
เกิดผลในทางปฏิบัติ อีกทั้งชวยใหองคกรสามารถวางแผนกําลังคน สรางแรงจูงใจ ใหพนักงานและลูกจางมีความผูกพัน ซึ่งจะ
สงผลตอความสําเร็จขององคกร
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ตามตัวแปร เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน และระดับตําแหนงงาน
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 1
3. สมมติฐานในการวิจัย
พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย
ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขต สงขลา 1 ปพุทธศักราช 2559
จํานวน 220 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan. 1970 : 608 - 609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 138 คน โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน(Multistage Sampling)
ไดแก วิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจําแนกตามขนาดสาขา และสํานักงานธนาคารออมสินเขต
สงขลา 1 ดวยวิธีการกําหนดสั ดสวน และการสุมตั วอย างงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหได ตามจํานวนกลุ ม
ตั วอย างของขนาดสาขา และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพโดยวิ ธีการสั ม ภาษณ ผู วิ จัย ใช วิธีคั ด เลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) จากพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ที่มีระยะเวลาในการทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวนสาขาละ
1 คน รวม 12 สาขา จํานวน 12 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 แบงเปน 2 ตอน
ไดแก ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ไดแก เพศ
อายุ ระดั บการศึ กษา สถานภาพสมรส อัต ราเงินเดื อน ระยะเวลาในการทํ างาน ตํ าแหนง งาน และระดั บ ตําแหน งงาน
มีลักษณะเปนสํารวจรายการ (Check - List) และตอนที่ 2 ขอคําถามความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 1 ตามแนวทางกลุมพฤติกรรมของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ทั้ง 3 ดาน 1) ความ
เชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 2) ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร 3) ความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซึ่งสมาชิกภาพของตนในองคกร มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
2. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจาง
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
4.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม วิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (f-test)
2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ โดย
นําเสนอขอมูลแบบสรุปความเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 โดยภาพรวมและอยูในระดับมาก โดยที่
ดานความเชื่อถือยอมรับ เปาหมายและคานิยมขององคกรมีค าเฉลี่ ยสูง สุด ดานความเต็มใจที่ จะใชความพยายามอย างเต็มที่ ที่
จะทํางานเพื่อองคกรและดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซึ่งสมาชิกภาพของตนในองคกรไวองคกร ที่เปนเชนนี้อาจเปน
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เพราะธนาคารออมสินใหความสําคัญในเรื่องภาพลักษณที่ดขี ององคกร เนนการทํางานแกไขปญหาเปนทีม เพราะการทํางาน
เป นที มและการสรางภาพลักษณที่ ดีใ หกั บองค กรจะทําให พนั กงานเกิด ความรูสึ กเปนอันหนึ่ ง อันเดี ยวและก อให เ กิด ความ
ภาคภูมิใจวาเปนพนักงานของธนาคารออมสิน ทําใหมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สุชาดา พรมรักษ (2553 : 62) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) เขต 14 พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 14 โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณา รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และ
ยอมรับคานิยมขององคกร สอดคลองกับ ฉัตรฟา ฤทธิ์มหา (2554 : บทคัดยอ) ไดวิจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี พบวา ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และยอมรับคานิยม
ขององคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด
2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
2.1 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามเพศ พบว า
พนักงานและลูกจางที่มีเพศตางกัน มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันเปนเชนนี้ เพราะธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลยอมตองใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เทอดอนันต แฉลมเขตต (2554 : 76) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ
พบวา ตัวแปรเพศไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ
2.2 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามอายุ พบว า
พนักงานและลูกจางที่มีอายุตางกัน มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้เพราะธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 1 ไดใหความสําคัญและสนับสนุนใหพนักงานและลูกจางทุกชวงอายุใหมีความกาวหนาในการทํางานรวมทั้ง
สวัสดิการตาง ๆ ที่ควรจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา พรมรักษ (2553 : 64) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 14 พบวา ตัวแปรอายุไมสงผลตอความผูกพันตอ
องคกร
2.3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามระดับการศึกษา
พบว า พนั กงานและลู ก จ างที่ มี ร ะดั บ การศึ กษาต างกั น มี ค วามผู ก พั นต อองค กรแตกต างกั น อย า งมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 เปนเชนนี้เพราะปจจุบัน พนักงานและลูกจางที่มอี ายุนอยเขามาทํางานมีจํานวนมากขึ้น และภาคธุรกิจตางๆ หันมา
ทําการตลาดกับคนกลุม Generation Y ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีความเปนตัวเองสูง มีความทะเยอทะยาน มีความตาดหวัง
ผลตอบแทนจากองคกรสูง มีระดับการศึกษาที่หลากหลาย คุนเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง มั่นใจในตัวเองสูง ยอม
สงผลใหมีความผูกพันตอองคกรนอยซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉัตรฟา ฤทธิ์มหา (2554 : 60) ศึกษาความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี พบวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย มีระดับการศึกษาตางกัน
มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามสถานภาพสมรส
พบวา พนักงานและลูกจางที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปน
เชนนี้เพราะธนาคารออมสินไมไดนําสถานภาพสมรส มากําหนดเปนนโยบายในเรื่องโอกาสกาวหนาของตําแหนงงานหรือการ
พิจารณาการเลื่อนตําแหนงของพนักงานและลูกจาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อาฐิติกุล เจริญกุล (2555 : 89) ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ตัวแปร
สถานภาพไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ
2.5 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามอัตราเงินเดือน
พบวา พนักงานและลูกจางที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่เปน
เชนนี้เนื่องจากพนักงานธนาคาร ออมสิน เปนขาราชการซึ่งมีรายไดตอเดือนนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เทอดอนันต
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แฉลมเขตต (2554 : 78) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ พบวา ตัวแปรอัตราเงินเดือน
ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ
2.6 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามระยะเวลาในการ
ทํางาน พบวา พนักงานและลูกจางที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจที่จะใชความ
พยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกรและดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซึ่งสมาชิกภาพของตนในองคกรไวไม
แตกตางกัน สวนดานความเชื่อถือยอมรับ เปาหมายและคานิยมขององค กร มีค วามแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้เพราะพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ที่มีระยะเวลาในการทํางาน ที่ยาวนานยอมมี
ความผูกพัน ความเชื่อถือยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉัตรฟา ฤทธิ์มหา (2554 : 60) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี พบวา พนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยมีระดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.7 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามตําแหนงงาน
พบวา พนักงานและลูกจางที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้
เพราะธนาคารออมสิ น มีการกําหนดลักษณะงาน (Job Family) ความรับ ผิดชอบที่ห ลากหลาย ความเป นอิ สระสวนตั ว
ในงานที่ไดรับมอบหมายใหมีความนาสนใจและมีความทาทาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความผูกพันตอองคกรของพนักงานและ
ลูกจาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิรญาณ รัตนนวม (2556 : 52) ศึกษาระดับความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกร
และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ตัวแปร
ตําแหนงงาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
2.8 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามระดับตําแหนงงาน
พบวา พนักงานและลูกจางที่มีระดับตําแหนงงานตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง
เต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซึ่งสมาชิกภาพของตนในองคกรไวไมแตกตางกัน
สวนดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีความผูกพันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉัตรฟา ฤทธิ์มหา (2554 : 60) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย ใน
เขตจังหวัดปราจีนบุรี พบวา พนักงานธนาคารกสิกรไทยมีระดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.
3. แนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
3.1 ดานการสรางขวัญกําลังใจตอพนักงานและลูกจางในเรื่องการกิจกรรมหรือหลักสูตร ฝกอบรมตาง ๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ อีกทั้งใหพนักงานและลูกจางเขาใจในดานดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ การปฏิบัติ งานสาขาไดอยาง
ถูกตอง ตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาดอันเกิดจากการขาดความรู
ความเขาใจ เปนเชนนี้เพราะปจจุบันธนาคารออมสินมีการจัดอบรมอาจจัดอบรมไมครอบคลุมทุกตําแหนงงาน จึงทําใหมีการมี
การเสนอแนวทางการสรางขวัญกําลังใจตอพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ
สุภไตร ไพเราะ และพิธากรณ ธนิตเบญจสิทธิ์ (2559 : 80) ไดเสนอแนวทาง การสรางความผูกพันของพนักงานไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหมวา ควรสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงหนาที่ เชน การเขารับการ
อบรมการศึกษาดูงาน
3.2 ควรจัดใหมีบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือเวทีในการเสริมแรงดวยการประกาศ ยกยอง และใหรางวัลกับพนักงานและลูกจางดีเดนในแตละดาน
3.3 ควรจัดใหมีสวัสดิการดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพประจําป จัดกิจกรรมออกกําลังกาย
หลังเลิกงาน รวมทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึกอยากทํางาน และสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีตอ
การทํางาน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ เศรษฐศาสตร ไชยแสง (2553 : 59) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
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ผูกพันตอองคการ ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา แนวทางการสรางความผูกพันของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ
ควรคํานึงถึงการดําเนินโครงการตอเนื่องในการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. ผลการวิจัยพบวา พนักงานและลูกจางที่ มีเพศ อายุ อั ตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และตําแหนง งานมี
ความผูกพั นตอองคกรไม แตกต างกั น ซึ่ งอาจเปนเพราะธนาคารออมสินไดกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานด านบริหาร
ทรัพยกรบุคคลใหสามารถสนับสนุนและตอบสนองปจจัยสวนบุคคลของพนักงานและลูกจาง ใหเปนไปตามกรอบทิศทางการ
ดําเนินการทรัพยากรบุคคล ในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรของแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน ซึ่งปจจัยสวนบุคคลดังกลาว
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ควรที่จะรักษาและพัฒนาระดับความผูกพันใหมีระดับเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะพนักงานและลูกจางใหมี
ความผูกพันกับองคกรตอไป
2. ผลการวิจัยพบวา พนักงานและลูกจางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคกรนอยวาพนักงาน
และลูกจางการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งอาจมาจากความคาดหวังตอสิ่งทีไ่ ดรับจากองคกร ดังนั้นธนาคารออมสินเขตสงขลา
1 ควรสร างความผู กพันโดยสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับพนั กงานและลูกจางศึกษาตอในระดับ ที่สูงขึ้ น เพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถ และมีผลตอการสรางความผูกพันในองคกร
3. ผลการวิจัยพบวา ระดับตําแหนงผูจัดการสาขา มีความผูกพันดานตอองคกรมากกวาพนักงานและลูกจางที่
มีระดับตําแหนงพนักงานบริการลูกคา 4 - 7 ดังนั้นธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ควรจัดอบรมการสรางความผูกพันตอองคกร
ใหกับพนักงานระดับ 4 - 7 และลูกจาง เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันตอองคกร ซึ่งจะสงผลตอการทํางานใหกับองคกรตอไป
6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร ออมสินสํานักงานใหญ
เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยแหงอื่น เพื่อที่จะไดแนวทางการสรางความผูกพันที่หลากหลาย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินในเขตอื่น ๆ ของธนาคารออมสิน
เพื่อใชใ นการวางแผนกลยุ ทธ และพัฒ นาการดําเนินงานของธุร กิจธนาคาร เพื่อเปนการเตรี ยมความพรอมขององคกรให มี
ความกาวหนาและเข็มแข็งตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Factors Affecting the Public Service Efficiency of Local Governments
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Sao.deemun@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อ 1) เพื่ อศึกษาระดับ ปจจัยที่ สงผลต อประสิ ทธิภาพการให บริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่ อศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 397 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และสถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา มีดังนี้
1) ระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ การใหบริการอยาง
เสมอภาค การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการอยางกาวหนา
2) ระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น งานสงเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมกันพยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ไดรอยละ 46.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังนี้
Z ́ = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การใหบริการสาธารณะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the factors affecting the efficiency of public services
delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province. 2) the level
of public services delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao District. 3) factors affecting
the efficiency of public services delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao Districts of
Chachoengsao Province. The sample was comprised of 397 members of personnel from local government
organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, obtained by simple random sampling. The
tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The study results were as follows:
1. The factors which affected the efficiency of public services delivery at local administrative
organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, as a whole, were at a high level. They were
put in order, based on their average descending scores, as follows: uniformity of the quality of services,
continuity of services, and steady progress of services.
2. The level of public services delivery at local government organizations in Plaeng Yao District,
Chachoengsao Province, as a whole, was at a high level. They were put in order, based on their average
descending scores, as follows: art, culture, traditions and local wisdom, the promotion of the quality of
life, and management and conservation of natural resources and the environment.
3. The factors which affected the efficiency of public services delivery at local administrative
organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, jointly predicted, at the percentage of 46.50,
public services delivery efficiency at the local administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao
Province, at the .05 level of statistical significance. It could be written as a standard equation, as the
following:
Z ́ = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5
Keywords: efficiency, public services delivery, local government organization
1. บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35
กําหนดใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 สงผลใหมีการจัดทําแผนแมบทกระจาย
อํานาจในป พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบั ติการ พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยในแผนการกระจายอํานาจดั งกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อให
รัฐบาลถายโอนภารกิจหนาที่ของรัฐในการบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําบริการสาธารณะตางๆ
เหลานั้นแทนรัฐ โดยไดมีการดํ าเนินการถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนิ นการใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจํานวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรั กษาความสงบเรียบรอย 4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการทองเที่ยว 5) ดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และ 6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปญญา
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ทองถิ่น การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคต และแปลงมาสูการปฏิบัติ
ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได
กําหนดใหการจั ดทําแผนยุท ธศาสตรการพั ฒนา เปนแผนพั ฒนาระยะยาว ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจั ดทํางบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาจะตองตระหนักวา แผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นจะตองสอดคลองกั บแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ นโยบายของรั ฐบาล แผน
กระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับ
จังหวัด ตลอดจน ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอ งมี
ความสอดคล องกับ อํานาจหน าที่ และภารกิจในการใหบ ริการสาธารณะที่รั ฐดํ าเนินการถายโอนให แกองค กรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติตามมิติยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ดาน ประกอบดวย 1) มิติดานโครงสรางพื้นฐาน 2)
มิติดานเศรษฐกิจ 3) มิติดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 4) มิติดานการศึกษาและสาธารณสุข 5) มิติ ดานการเมืองการ
บริหาร 6) มิติดานการพัฒนาสังคม และ 7) มิติดานการพัฒนาสังคม (สถาบันพระปกเกลา, 2551: 12)
องคกรปกครองสวนทองถิ่ นในอําเภอแปลงยาว จั งหวัด ฉะเชิง เทรา ได กําหนดนโยบายในการพั ฒนาชุ ม ชน เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดอยางมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการบริการสาธารณะประกอบดวย
ดานการจัดบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ดานการรักษาความสะอาดของถนน รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดานการ
ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสารธารณะภัย ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่ น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ซึ่งแตละดานมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในอันที่จะตองจัดบริการตางๆ ใหทั่วถึงและครอบคลุม ดวยความเสมอภาคและตอเนื่อง ดวยการนี้
จึงมีความจําเปนที่จะตองติดตามประเมินผลการใหบริการตอประชาชน เพื่อใหทราบถึงระดับความคิด เห็นของประชาชน และ
ทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอบกพรองในการปฏิบัติงานของราชการ พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ดังนั้ นความ
คิดเห็นของประชาชนจึงเปนตัวชี้วัดสําคัญที่จะสามารถแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดตระหนัก และเล็งเห็นความสําคัญของการบริการสาธารณะ ซึ่งเปนภารกิจหลัก
ตามอํ านาจหนาที่ที่ตองกระทํา ดังนั้นผูศึกษาจึง สนใจที่จะศึกษาปจจั ยที่สง ผลตอประสิทธิภ าพการให บริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิ งเทรา ซึ่ งผลของการศึ กษาครั้งนี้ จะใชเป นขอมู ลประกอบการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ าเนิ นงานบริ การสาธารณะต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในอําเภอแปลงยาว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพืน้ ที่ไดมากขึ้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2 เพื่อศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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3. สมมติฐานในการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค
2. ดานการใหบริการตรงตอเวลา 3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 5. ดานการใหบริการ
อยางกาวหนา สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 ศึกษาแนวคิดประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ John D. Millett (1954: 397-400) ประกอบดวย
5 ดาน คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระ (independent variables)
4.2 การให บ ริ การสาธารณะขององค กรปกครองสวนท องถิ่ นในอํ าเภอแปลงยาว จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา ศึ กษาจาก
พระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 (สํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2558: 18-20) กลาวถึง การจัดการบริการสาธารณะไว 6 ดาน คือ ดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานการส งเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยกําหนดใหเปนตัวแปรตาม (dependent variables)
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาจาก มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
ใหบริการของกองทะเบียน เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และธัญญาลักษณ เรียนกะศิลป (2555)
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว
จัง หวั ดฉะเชิง เทรา เปนการวิ จัยเชิง ปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งผู วิจัยไดกําหนดวิ ธีการดําเนินการวิ จัย ดั ง มี
รายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ชในการดําเนินการวิ จัยครั้งนี้ ได แก ประชาชนที่ มีอายุ 18 ปบริ บูรณ ที่อาศัย อยูใ นเขตองคกร
ปกครองสวนท องถิ่ นในอํ าเภอแปลงยาว จั งหวัด ฉะเชิง เทรา โดยประกอบด วย องค กรปกครองส วนทองถิ่น ในส วนที่เ ป น
เทศบาลตําบล จํานวน 4 แหง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนที่เปนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 แหง ซึ่งมี
ประชากรรวมกันทั้งหมด จํานวน 42,447 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่ นในอํ าเภอแปลงยาว จัง หวั ดฉะเชิ งเทรา เมื่ อใชสู ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จากการคํ านวณที่ค า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได .05 จะไดจํานวนตัวอย างประชากรทั้งสิ้ นจํานวน 397 คน โดยใช วิธีการสุมแบบอย างงาย
(Simple Random Sampling) ซึ่งการสุมตัวอยาง อยางงายตามสัดสวนของจํานวนประชากร โดยวิธีการจับฉลาก

2580 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.2.1 การสรางเครื่องมือ
1) แบบสอบถามส วนที่ 1 เป นแบบเลื อกตอบ (check list) เป นคํ าถามเกี่ ย วกั บ ข อมู ล ส วนบุ ค คลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได/เดือน
2) แบบสอบถามสวนที่ 2 เกี่ยวกั บปจจัย ที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1. การใหบริการอยางแสมอภาค 2. การใหบริการ
อยางตรงตอเวลา 3. การใหบริการอยางเพียงพอ 4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 5. การใหบริการอยางกาวหนา
3) แบบสอบถามสวนที่ 3 เพื่อวัดระดับการใหบริการสาธารณะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
5. ด านการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั กษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อม 6. ด า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
4) แบบสอบถามตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราเปนคําถามปลายเปด (open ended)
5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.3.1 การวิ เ คราะห ส ถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม โดยหาค าร อยละ (percentage) และค าความถี่
(frequency) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได/เดือน
5.3.2 หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น
ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.3.3 วิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิ สระ คือ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภ าพการใหบริการสาธารณะ คือ การ
ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชการหาคาดวยสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
6. ผลการศึกษา
6.1 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึ กษาระดับป จจัย ที่สง ผลตอประสิ ทธิภ าพการใหบ ริการสาธารณะ ประกอบด วย 5 ดาน คือ ดานการ
ใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
และดานการใหบริการกาวหนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยู ใ นระดับ มาก เมื่อพิ จารณาด านที่ มี ค าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด านการให บ ริ การอย างเสมอภาค (  =3.54, S.D. =.783)
รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (  =3.47, S.D.=.821) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใหบริการ
อยางกาวหนา (  =3.42, S.D.=.811)
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6.2 ผลการวิเคราะหขอมู ลเกี่ยวกับระดับการใหบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร อย ดานการวางแผนส ง เสริ มการลงทุ น พาณิช ยกรรม และการทองเที่ ยว ดานการบริ ห ารจัด การและอนุรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมมีค าเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (  =3.48,
S.D.=.820) รองลงมา คื อ ด านงานส งเสริมคุ ณภาพชีวิต (  =3.44, S.D.=.789) และดานที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการบริ หาร
จัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (  =3.38, S.D.=.789)
6.3 ผลการสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอแปลงยาว จัง หวัด ฉะเชิง เทรา โดยการวิเ คราะห การถดถอยแบบขั้นตอน โดยใชป จจั ย ที่ส ง ผลตอการให บ ริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเกณฑ สวนปจจัยดานการใหบริการอยาง
เสมอภาค ปจจัยดานการใหบริการตรงตอเวลา ปจจัยดานการใหบริการอยางเพียงพอ ปจจัยดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
และปจจัยดานการใหบริการอยางกาวหนา
ตารางที่ 1 แสดงการคนหาตัวแปรพยากรณที่ใชในการพยากรณ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตัวแปรพยากรณ
(R)
(R2)
(F)
Sig

.387
.425
.430

1358.357

X4, X3, X5

.440
.461
.464

812.967

.000*
.000*
.000*

X4, X3, X5, X1

.465

.434

642.086

.000*

X4
X4, X3

*

1123.616

P<.05

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ (X) จํานวน 4 ปจจัย มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณตั้งแต .440 ถึง .456 นั่นคือ เมื่อนําปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ปจจัย
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X4) เพียงดานเดียวเขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสั มพันธพ หุคูณเทากับ .440 มี
ประสิทธิ ภาพในการพยากรณเ ทากั บ .387 เมื่ อเพิ่ มปจจัยที่ สงผลตอประสิทธิ ภาพการใหบ ริการสาธารณะ ปจจั ยดานการ
ให บ ริการอย างเพีย งพอ (X3) เขาไปในสมการ จะมี ค าสั ม ประสิท ธิ์ ส หสั ม พันธ พหุ คู ณเท ากั บ .461 มี ประสิท ธิ ภาพในการ
พยากรณ เท ากั บ .425 และเมื่อเพิ่ มป จจั ยที่ สง ผลตอประสิ ทธิ ภาพการให บริ การสาธารณะ ป จจั ย ด านการใหบ ริการอย าง
กาวหนา (X5) เข า ไปในสมการ จะมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ เท า กั บ .464 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพยากรณ
เท ากั บ .430 ซึ่ ง รวมถึ ง การเพิ่ ม ป จจั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารสาธารณะ ป จ จั ย ดานการใหบริการอยาง
เสมอภาค (X1)เข า ไปในสมการ จะมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ เท า กั บ .465 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพยากรณ
เท ากั บ .434 ทั้ ง นี้ อย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
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ดังนั้ น จึ งสรุ ปได วา ปจจั ยที่ส งผลตอประสิทธิ ภาพการใหบ ริการสาธารณะขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นใน
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดาน
การใหบริการอย างกาวหนา และดานการให บริการอยางเสมอภาค สวนดานการให บริการตรงตอเวลา ไมสามารถร วมกั น
พยากรณได
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยที่ส งผลตอประสิท ธิภาพการให บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตัวแปรพยากรณ
(b)
(S.E.b)
(Bete)
(t)
.343
.064
5.386
(Constant) คาคงที่ (a)
4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X4)
.340
.030
.398
11.312
3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ (X3)
.309
.030
.346
10.343
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา (X5)

.122

.028

.140

4.397

1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค (X1)

.122

.028

.134

4.339

R = .465, R2 = .434, S.E.est = .20749, F-Change = 18.825, p-value = .000*
*

P<.05

จากตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ทั้ง 4 ดาน พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกัน
พยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 ปจจัย คือ ปจจัย
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X4) มีคาเทากับ .340 รองลงมา คือ ปจจัยดานการใหบริการอยางเพียงพอ (X3) มีคาเทากับ
.309 รวมถึงปจจัยดานการใหบริการอยางกาวหนา (X5) มีคาเทากับ .122 และปจจัยดานการใหบริการอยางเสมอภาค (X1) มี
คาเทากับ .122 ตามลําดับ สงผลทางบวกตอปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .465 คา
สัม ประสิ ทธิ์ การพยากรณ (R2) เท ากั บ .434 และค าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .20749 เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพในการพยากรณในภาพรวม พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X4)
ดานการให บ ริการอย างเพี ยงพอ (X3) ด านการให บริ การอยางกาวหน า (X5) และดานการให บ ริ การอย างเสมอภาค (X1)
สามารถพยากรณ ป จจั ย ที่ ส ง ผลต อการให บ ริ การสาธารณะขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในอํ าเภอแปลงยาว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 46.50
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา มี คาสัม ประสิท ธิ์ข องตัวพยากรณใ นรู ป คะแนนดิ บ (b) เท ากั บ .340, .309, .122 และ.122 ตามลําดับ มี ค า
สัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .398, .346, .140 และ.134 ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ .343 เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังนี้
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
= a+b1X1+b3X3+b4X4+b5X5
= .343+.122X1+.309X3+.340X4+.122X5
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
= b1X1+b3X3+b4X4+b5X5
= .134X1+.346X3+.398X4+.140X5
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จากการวิเคราะหขอมูล และนําคาสถิติตางๆ มาสรางพยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
ดานการใหบ ริการอยางเพีย งพอ ด านการใหบริ ก ารอย างก าวหนา และดานการให บริการอยางเสมอภาค สามารถรวมกั น
พยากรณการใหบริ การสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา ไดร อยละ 46.50
จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนดานการใหบริการตรงตอเวลา (X2) ไมสามารถรวมกันพยากรณได
7. สรุปผลการศึกษา
7.1 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการวิเคราะหร ะดั บปจจัย ที่สง ผลตอประสิท ธิภาพการใหบ ริการสาธารณะขององค กรปกครองสวนทองถิ่ นใน
อําเภอแปลงยาว จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา เมื่อพิ จารณาเป นรายด าน พบวา อยู ใ นระดับ มากทุ กดาน โดยเรี ย งอั นดับ จากมาก
ไปหานอย ไดดังนี้ คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยู
ในอันดับสุดทาย คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา
7.2 ผลการวิเคราะหระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ผลการวิ เคราะห ระดั บการให บริ การสาธารณะขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในอํ าเภอแปลงยาว จัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาดานที่มีค าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมา คือ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการบริหาร
จัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.3 ผลการวิเคราะหตัวแปรปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะที่มีอํานาจพยากรณการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
แปลงยาว จัง หวัด ฉะเชิง เทรา พบว า ตั วแปรพยากรณ ด านการใหบ ริการอย างต อเนื่ อง ด านการให บริ การอย างเพี ยงพอ
ดานการให บ ริการอย างก าวหน า ด านการให บริ การอย างเสมอภาค สามารถพยากรณ การให บริ การสาธารณะขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสี่ สามารถ
รวมกั นพยากรณการให บริการสาธารณะขององคกรปกครองส วนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จั ง หวัดฉะเชิง เทรา ไดร อยละ
46.50 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .20749
8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1 ผลการศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษา ระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 2) ดานการใหบริการอยางตรงตอ
เวลา 3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5) ดานการใหบริการกาวหนา พบวา โดย
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ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน สามารถสะทอนความคิดเห็นปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอํ าเภอแปลงยาว จังหวั ดฉะเชิ งเทรา ทั้งนี้เนื่ องจากผลการศึ กษา ป จจัยที่ส งผลตอประสิทธิ ภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอการใหบริการของกอง
ทะเบียน เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใช บริ การต อการใหบ ริการ ของกองทะเบี ยน 5 ด าน คื อ การให บริ การอยางเสมอภาค การใหบ ริการอยางทั นเวลา การ
ใหบริการอยางเพียงพอ การใหบ ริการ อยางตอเนื่อง และการให บริการอยางกาวหนา และเพื่อนําผลการศึกษานําเสนอต อ
ผูบริหารในการแกไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการแกผูใหบริการขององคการใหดียิ่งขึ้น ผลการศึกษา พบวา
ระดั บความความคิดเห็นของ ผูใช บริการต อการให บริ การของกองทะเบียน เทศบาลตําบลบางพลี อํ าเภอบางพลี จัง หวั ด
สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีความคิดเห็น อันดับที่ 1 คือการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง อันดับที่ 2 คือการใหบริการอยางกาวหนา อันดับที่ 3 คือ การใหบริการอยางเสมอภาค อันดับที่ 4 การใหบริการอยาง
ทันเวลา และความคิดเห็นอันดับสุดทายคือ การใหบริการอยางเพียงพอ
8.2 ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวติ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน
พาณิ ชยกรรม และการทองเที่ ยว ดานการบริ หารจัดการ และอนุรั กษท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอม และด านศิ ลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจาก ผลการศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่ นในอําเภอแปลงยาว จัง หวัด ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค าเฉลี่ยอยูในระดั บมาก ซึ่ งสอดคล องกั บ ธั ญ ญาลักษณ
เรียนกะศิลป (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง มีความเห็นวา ระดับผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก 1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 5.ดานการ
บริหารจัด การและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น อยูในระดับมาก ทุกดาน
8.3 ผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภ าพการใหบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ใน
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึ กษา พบว า ป จจั ยที่ ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ การสาธารณะขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นใน
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ไดแก ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รวมถึงดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการอยางเสมอภาค ทั้งนี้เปนเพราะ
ดานการใหบ ริการอยางต อเนื่ อง เปนป จจั ยที่ มีค วามสําคัญ ต อประสิท ธิ ภาพการใหบ ริการสาธารณะ ความสามารถในการ
ตอบสนองของผูรับบริการไดอยางเพียงพอเทาเทียมกัน ตอเนื่องกันทันตอเวลา และกาวหนาทั้งในปริมาณ และคุณภาพของ
งานนั้นๆ ถาหากไมมีการใหบริการอยางตอเนื่องก็ไมสามารถที่จะพัฒนาบริการใหมีประสิทธิภาพได การใหบ ริการประชาชน
ที่ ดี ควรเป นการให บ ริ การแบบครบถ ว นสมบู ร ณ เ ป นการพั ฒ นาระบบการให บ ริ การ และทั ศ นคติ วิ ธีคิ ด วิ ธีทํ างานของ
พนักงานสวนตําบลที่มีเปาหมายที่ จะใหประชาชนไดรับบริการที่ควรจะไดรับอยางครบถวนสมบูรณ มีความสะดวกรวดเร็วใน
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การใหบริ การมุงที่ จะใหบริ การในเชิงส งเสริม และสรางทัศ นคติ และความสัม พันธ ที่ดีร ะหว างผู ใหบ ริการ และผู รับบริการ
ตลอดจนเปนการใหบริการที่มีความถูกตองชอบธรรม สามารถตรวจสอบได สรางความเสมอภาคทั้งในการใหบริการ และใน
การที่จะไดรับบริการจากเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังที่ จอหน ดี มิเลส (John D. Millett, 1954: 34)
ใหนิยามวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติ งาน ซึ่งความ
พึ ง พอใจ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจในการบริ การให กับ ประชาชน โดยพิ จารณาจาก 1) การให บ ริ การอย างเท าเที ย มกั น
(equitable service) 2) การใหบริการอยางรวดเร็ว (timely service) 3) การใหบริการอยางพอเพียง (ample service)
4) การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) 5) การใหบริการอยางกาวหนา (progression service) และรวมถึง
โดยสามารถรวมกันพยากรณ การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได อยางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 ค าสั ม ประสิท ธิ์ สหสั มพั นธพ หุ คูณ (R) เทากั บ .465 ค าสัม ประสิ ทธิ์ การพยากรณ
(R2) เทากับ .434 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .20749 ตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ดาน แตสามารถทํานาย
ตัวแปรอิสระไดทั้งหมด 4 ดาน โดยสามารถทํานายปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 43.40 สวนดานการใหบริการตรงตอเวลา ไมสามารถรวมกัน
พยากรณได
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 ดานการใหบริการตรงตอเวลา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาวควรเพิ่มความชวยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหมีความอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใหบริการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
แปลงยาวสามารถปรับลดขั้นตอนไดใหทันตอการ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอแปลงยาว ควรเพิ่มการใหบริการไดทันตอความตองการใชงานของประชาชนอีกดวย
9.1.2 ด านการให บริ การอย างเพี ยงพอ องคกรปกครองส วนทองถิ่ นในอําเภอแปลงยาวควรเพิ่ม ผลงานที่ มี
คุณภาพตรงตามที่ตองการจากของประชาชนตองการ โดยใหเกิดความพึงพอใจตอผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอแปลงยาว ใหมากที่สุด และยังรวมถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรเพิ่มการใชเ ครื่องมือที่
ชวยใหบริการทําไดอยางทั่วถึง มากกวาที่เปนอยูอีกดวย
9.1.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรมีการขยายเขตไฟฟา การ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางครอบคลุมใหทุกพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรมีการใหบริการน้ําประปา
ในทองถิ่น โดยน้ําประปาตองมีคุณภาพมีมาตรฐาน ปลอดภัยแกประชาชน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลง
ยาว ควรมีการจัดสรางระบบการชลประทาน และตรวจสอบหาแหลงน้ํา อยางเหมาะสม
9.1.4 ดานการวางแผนสงเสริ มการลงทุ น พาณิ ชยกรรม และการทองเที่ยว องค กรปกครองสวนทองถิ่ นใน
อําเภอแปลงยาว ควรมีการสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่ ที่อยูอาศัย และปาไม รวมถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอแปลงยาว จัดใหมกี ารใหบริการดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ชวยเพิ่มรายไดเขาชุมชน ซึ่งยังรวมถึงการที่องคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ นในอํ าเภอแปลงยาว ควรมี การให บ ริ การด านการวางแผนส ง เสริ ม พาณิ ช ยกรรม อย างจริ ง จั ง และเหมาะสม
ตามลําดับ
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
อื่นๆ แลวนํามาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น
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2.2 ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจะไดมุมมอง
และภาพรวมของประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ และความคาดหวังตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะที่ตรง
กับความตองการในปจจุบัน
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปญหาตางๆ ของประสิทธิการใหบริการสาธารณะ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก
ประชาชน และสรางชุมชนใหเขมแข็ง
2.4 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะทําใหทราบถึงประเด็นที่ลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณอาจไมสามารถใหคําตอบไดอยางชัดเจนครบถวนเทาที่ควร และเพื่อเปดรั บฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการใหบริการสาธารณะ
10. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา” เลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.กิตติวงค สาสวด อาจารยที่
ปรึกษาหลัก และอาจารย ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันต รวมถึงคณาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทาน
ที่ไดเสียสละเวลาชวยเหลือในการใหคําปรึกษา แนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ นับตั้งแตผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการวิจัยดวยดีตลอด
มา และขอขอบพระคุ ณ ดร.บุ ญ เลิ ศ ไพริ นทร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ ที่ ใ ห ความเมตตา
ถายทอดความรู ความเขาใจ ซึ่งทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควางานนิพนธครั้งนี้ไดอยางถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึน้
ขอกราบขอบพระคุ ณผูเ ชี่ยวชาญทุกท าน ที่ได ใหค วามกรุ ณาและอนุเ คราะหใ นการตรวจสอบความเที่ย งตรงของ
แบบสอบถาม รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการทําวิจัย ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ขอบคุณนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ที่ไดใ หความอนุเคราะหในการเก็บขอมู ลในพื้นที่ และขอขอบคุณประชาชนทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งบูรพาอาจารยและผูมีพระคุณทุกท านที่ได
รวมกันสรางสรรคงานวิจัยเลมนี้ใหแกผูวิจัย จนเปนผลสําเร็จดวยดี ตลอดจนทุกทานที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจ
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ปจจัยที่สงผลตอการเขาบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย
ภาคตะวันออก
Factors Affecting the Service Access of the Can and Sugar Industry
Promotion Center in the Eastern Region
กาญจนา สิงหนนท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
momay_m_@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้ มีวัต ถุประสงคเ พื่อศึ กษา 1) คุ ณลักษณะสวนบุค คลที่ สงผลตอการเข ารับ บริการของศูนย ส งเสริ ม
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก 2) ระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ภาคตะวันออก และ 3) ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก
สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 395 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา มีดังตอไปนี้
1) คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2) ระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
3) ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก คือ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวนเงินลงทุน เพศชาย พื้นที่ปลูก และประสบการณการทําไรออย
คําสําคัญ: คุณลักษณะสวนบุคคล การเขารับบริการ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยภาคตะวันออกออก
Abstract
The objectives of this research were to study 1) the personal characteristics affecting services
accessibility of the Eastern Region Sugar Cane and Granulated Sugar Industry Promotion Center, 2) the
level of services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated Sugar Industry Promotion
Center, and 3) factors affecting services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated
Sugar Industry Promotion Center. The sample was comprised of 395 people obtained by simple random
sampling. The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis
were frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
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The results of the study were as follows:
1. The personal characteristics which affected the services accessibility of the Eastern Region Sugar
Cane and Granulated Sugar Industry Promotion Center, as a whole, were at a high level.
2. The level of services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated Sugar Industry
Promotion Center, as a whole, was at the highest level.
3. Factors which affected the services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated
Sugar Industry Promotion Center were educational backgrounds, gender, investments, and experiences in
sugar cane farming.
Keywords: personal characteristics, services accessibility, Sugar Cane and Granulated Sugar Industry
Promotion Center, eastern region
1. บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) เปนสวนราชการหลักในภารกิจการสงเสริมพัฒนา และกํากับ
ดูแลอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศ แนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา หลักประกอบดวย (1)
นโยบายการพั ฒนาอุต สาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุ ตสาหกรรมตอเนื่ องที่ มีประสิ ทธิผลโดยมีเป าประสงคการกําหนด
นโยบายยุทธศาสตรและมาตรการตาง ๆ สามารถสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเนื่อง มี
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง ขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาอย างยั่งยืน (2) การพัฒนาระบบชี้นํา เตือนภัย และขอมู ล
สารสนเทศดานอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และ อุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีเปาประสงค ขอมูลสารสนเทศและการเตือน
ภัยดาน อุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่องไดรับการยอมรับและนําไปใชประโยชน (3) การสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมออยน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาประสงค
อุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่องมีการเติบโตอยางมีดุลยภาพและเสถียรภาพ (4) การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและการบริหารราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ เปาหมายยุทธศาสตร
ในระยะยาวสูป 2569 ได กําหนดไวในแนวทาง (1) การขยายพื้นที่ป ลูกออยทดแทน พื้นที่นาขาวที่ไมเหมาะสม จํ านวนราว
6 ลานไร รวมกับพื้นที่ปลูกออยเดิมที่ 10.07 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกออย ทั้งสิ้น 16.07 ลานไร ในป 2569 (2) เพิ่มผลผลิตออย
จากพื้นทีป่ ลูกออยทดแทนพื้นที่นาขาวทีไ่ มเหมาะสม จํานวน 61.20 ลานตัน และเพิ่มผลผลิตออยจากพื้นที่ปลูกออยเดิมจํานวน
120.84 ลานตัน รวมผลผลิตออย ทั้งสิ้น 182.04 ลานตัน ในป 2569 (ปจจุบัน 103.68 ลานตัน) (1) เพิ่มผลผลิตน้ําตาลทราย
จากพื้นที่ปลูกออย ทดแทนพื้นที่นาขาวที่ไมเหมาะสมจํานวน 6.19 ลานตัน และเพิ่มผลผลิตน้ําตาลทรายจากพื้นที่ปลูกออยเดิม
เปน 14.17 ลานตัน) รวมผลผลิตน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 20.36 ลานตัน ในป 2564 (ปจจุบัน 11.29 ลานตัน) ด วยภารกิจที่ครบ
วงจรในหวงโซอุปทานนับแตในระดับตนน้ํา ซึ่งรวมถึงการมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาพันธุออยที่เหมาะสม ไปจนถึงปริมาณ
ผลิตภาพในรูปของน้ําตาลที่แขงขันไดในตลาดโลก ตลอดจนความสามารถของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายที่จะรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การเข าสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community : AEC) ของไทยในป 2559 (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2558: 1-5)
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตออยเพื่อใหไดผลผลิตออยเพียงพอ และยั่งยืนบนสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม และการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ตองการวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยีที่สามารถแกไขปญหา
และสงเสริมใหการปลูกออยมีประสิทธิภาพสูงสุดในแตละพื้นที่ ซึ่งจะทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น และเกษตรกรชาวไรออยมีความ
มั่นคงและเชื่อมั่นในระบบการผลิตออยของประเทศ ซึ่งการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และวิธีการจัดการ ในการผลิตออย
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ตองการการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตตอยอดที่สามารถนํามาใชไดจริงอยางตอเนื่อง ในทุกดานของการผลิตออย เชน
เทคโนโลยี กระบวนการปรับปรุงพันธุออยใหไดพันธุออยที่เหมาะสมตอสภาวะแวดลอมและพื้นที่การพัฒนาเครื่องจักรกลในการ
ผลิตออยทุ กกิจกรรมที่สามารถทดแทนแรงงานคน หรือชวยใหแรงงานสามารถทํ างานไดมี ประสิทธิภ าพมากขึ้น การพัฒนา
ระบบการจัดการน้ําในไรออย งานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาดานโรคและแมลงศัตรูออย ธาตุอาหารออย การพัฒนารูปแบบการ
จัดการไรออย การวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผลผลิตออย ตลอดจนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาในดานสิ่งแวดลอมในการ
ผลิตออย และการวิจัยดานอื่นที่เกี่ยวของทําใหการผลิตออยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต ซึ่งการวิจัยและพัฒนา
เปนหนาที่ประการหนึ่งที่ภาครัฐจะตองดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรชาวไรออยมีการงานอาชีพที่มั่น คงยั่งยืน และได
ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย การวิจัยยังมีสวน
สําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเนื่อง งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ยังคงตองใหความสําคัญตอไปเพราะจะเปนตัวเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน งานวิจัยสําหรับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพการ
วิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือทิ้งจากการใชประโยชนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจและเกี่ยวเนื่องกับการดูแลเอาใจใสสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2559: 2)
ดั้งนั้น ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลภาคตะวันออก มีเขตพื้นที่ใหบริการเขตภาคตะวันออกประกอบดวย
จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรีและสระแกว ซึ่งศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก ไดเปด
ดําเนินการมาเปนระยะเวลานานและมีพื้นที่ดูแลครอบคลุมถึง 5 จังหวัด จึงไดเรงเห็นถึงความสําคัญของนโยบายของรั ฐบาล
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอ
การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ที่มีตอการดําเนินงานและ
บริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นและจัดบริการสงเสริมการเกษตรให เปนที่ประทับ ใจของเกษตรกรและ
สนับสนุนสงเสริมนโยบายของรั ฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานอ อยและน้ําตาลทรายใหบรรลุผ ล
สําเร็จดวยปจจัยคุณภาพการบริการตามพันธกิจและคานิยมของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย คือ เป นธรรม
โปรงใส พรอมใหบริการตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย
ภาคตะวันออก
2.2 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาล
ทราย ภาคตะวันออก
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของศู น ย ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย
ภาคตะวันออก
3. สมมติฐานในการศึกษา
3.1 คุ ณลั กษณะส ว นบุ ค คลที่ ส ง ผลต อการเข ารั บ บริ ก ารของศู นย ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ อย และน้ํ า ตาลทราย
ภาคตะวันออก ประกอบดวยคุณลักษณะสวนบุคคลอะไรบาง
3.2 ระดับ คุ ณภาพการบริ การที่ส ง ผลต อการเข ารั บ บริ การของศู นยส ง เสริ มอุ ต สาหกรรมอ อย และน้ํ าตาลทราย
ภาคตะวันออก อยูในระดับมาก
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3.3 ป จจั ยที่ สงผลต อคุ ณภาพการให บริ การของศู นย สง เสริ มอุ ตสาหกรรมอ อยและน้ําตาลทราย ภาคตะวันออก
มีปจจัยอะไรบางทีส่ งผลตอคุณภาพการใหบริการ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 ตัวแปรอิสระ แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) และศิริพันธ ถาวรทวีวงษ
(2543: 110) ความแตกตางของบุคคลแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน คือ คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
ประสบการณการทําไรออย คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน
จํานวนบุตร การกูยืม จํานวนรอบการผลิตตอป
4.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยคุณภาพการบริการ (Service Quality) 10 ดาน ของ Parasuraman et al, (1988)
ประกอบดวย 1) การสัมผัสได 2) ความนาเชื่อถือได 3) การตอบสนอง 4) ความสามารถ 5) ความสุภาพ 6) ความเชื่อถือในผูให
บริการ 7) ความปลอดภัย 8) การถึงบริการ 9) การติดตอสื่อสาร 10) ความเขาใจในลูกคา
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรชาวไรออยในภาคตะวันออก ปการผลิต 2558/2559 จํานวน
ประชากร 9,995 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว (สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย เดือน เมษายน, 2559)
5.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไรออยที่เขารับบริการ
ของศู นยส งเสริม อุต สาหกรรมอ อย และน้ํ าตาลทรายภาคตะวันออก โดยแบง ตามกลุ ม สมาชิ กของแต ละจัง หวัด มี จํานวน
ประชาชน 9,995 คน ไดมาโดยใชสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งการสุมตัวอยาง อยางงายตามสัดสวนของ
จํานวนประชากร โดยวิธีการจับฉลาก รวมถึงการกําหนดจํานวนตัวอยางใหมีคาความคาดเคลื่อนของการสุม .05 เมื่อใชสูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จะไดจํานวนตัวอยางประชากรทั้งสิ้นจํานวน 395 คน
ตารางที่ 1 แจกแจงจํานวนกลุมตัวอยางเปนรายจังหวัด ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแกว

ประชากร
1,465
103
121
362
7,944

กลุมตัวอยาง
56
4
5
14
316

รวม

9,995

395
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5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.2.1 การสรางเครื่องมือ
1) แบบสอบถามส ว นที่ 1 เป น แบบเลื อกตอบ (check list) เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ข อมู ล ส วนบุ ค คล
ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่
ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน จํานวนบุตร การกูยืม จํานวนรอบการผลิตตอป
2) แบบสอบถามส วนที่ 2 เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การเข ารั บ บริ การประชาชนของศู นย ส ง เสริ ม
อุ ต สาหกรรมอ อยและน้ํ าตาลทรายภาคตะวั นออก โดยแบ ง ออกเป น 10 ด าน 1) การสั ม ผั ส ได 2) ความน าเชื่ อถื อได
3) การตอบสนอง 4) ความสามารถ 5) ความสุภ าพ 6) ความเชื่อถื อในผู ใ หบ ริ การ 7) ความปลอดภั ย 8) การถึง บริการ
9) การติดตอสื่อสาร 10) ความเขาใจในลูกคา
3) แบบสอบถามสวนที่ 3 ข อเสนอแนะเพิ่ มเติม เกี่ ยวกับ ปจจัย ที่ส งผลต อการเขาบริ การของศูนยส งเสริ ม
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก เปนคําถามปลายเปด (open ended)
5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.3.1 การวิ เ คราะหส ถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม โดยหาค ารอยละ (percentage) และค าความถี่
(frequency) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได
ตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน จํานวนบุตร การกูยืม จํานวนรอบการผลิตตอป
5.3.2 หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นใน
การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3.3 วิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ความคิดเห็นในการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก โดยใชการหาคาดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
6. ผลการศึกษา
6.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ เพศชาย จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.76 รองลงมา คือ เพศหญิง จํานวน
155 คน คิดเปนรอยละ 39.24 สวนใหญอายุอยูในชวง 51 - 60 ป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาอายุอยู
ในชวง 41 – 50 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.87 นอยที่สุดอายุอยูในช วง61ปขึ้นไป จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ
2.53 สวนใหญมีประสบการณการทําไร 11-20ป จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 43.29 รองลงมามีประสบการณการทําไร
จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.34 นอยที่สุดมีประสบการณการทําไรนอยกวา5ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอ ยละ 2.78
สวนใหญมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.61 รองลงมามีมีคุณวุฒิสูงสุดอยูใ นระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.05 นอยที่สุดมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 2.28 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 - 40,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.43 รองลงมามีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 35,000 บาท จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.57 นอยที่สุดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000
บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.52 และสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 75.70 รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.66 นอยที่สุด นับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู จํานวน 16 คน คิดเปน
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รอยละ 4.05 และสวนใหญมีจํานวนไรทั้งหมด 21-30 ไร จํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 30.38 รองลงมามีจํานวนไรทั้งหมด
11-20 ไร จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.09 มีจํานวนไรนอยที่สุด 3-10 ไร คิดเปนรอยละ 10.89 สวนใหญเงินลงทุน
15,001-20,000บาท คิดเปนรอยละ 42.03 รองลงเงินลงทุน 5,000-10,000บาทจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ26.08 นอย
ที่สุดเงินลงทุน 20,000ขึ้นไป สวนใหญไมมีบุตร จํานวน 226 คนคิดเปนรอยละ 57.22 รองลงมามีจํานวนบุตร 2 คนคิดเปน
รอยละ24.56 นอยที่สุดจํานวนบุตร 3 คนขึ้นไปคิดเปนรอยละ4.56 สวนใหญการกูยืมไมไดกูยืมจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ
90.63 รองลงมากูยืมจํานวน 37 คน คิด เปนรอยละ9.37 สวนใหญมีการผลิตตอป 1 รอบ จํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ
9.37 รองลงมามีการผลิตตอป 2 รอบ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.92
6.2 ผลการศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ยวกั บ ระดั บ การเข ารั บ การบริ ก ารที่ ส งผลต อ การเข ารั บ บริ ก ารของศู น ย ส งเสริ ม
อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก
ผลการศึ กษาปจจั ยที่ สงผลตอการเข ารับ บริการของศู นย สงเสริม อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ภาคที่ 3
จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 10 ดาน คือ การสัมผัสได ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความสามารถ ความสุภาพ ความเชื่อถือ
ในผูใหบริการ ความปลอดภัยการถึงบริการ การติดตอสื่อสาร และความเขาใจในลูกคา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดั บ
มากที่ สุด เมื่ อพิ จารณาด านที่มี ค าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ความสามารถ (  =4.57, S.D.=.848) รองลงมา คื อ การสัม ผั ส ได
(  =4.56, S.D.=.837) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การถึงบริการ (  =4.18, S.D.=.845)
6.3 ผลการสรางสมการพยากรณ ปจจั ยที่ส งผลตอการเขารั บบริ การของศูน ย สงเสริม อุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย ภาคตะวันออก
การสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ภาคตะวันออก โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน โดยใชคุณลักษณะของตัวแปรที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก เปนเกณฑโดยใชคุณลักษณะของตัวแปรประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน จํานวนบุตร การ
กูยืม และจํานวนรอบการผลิตตอป โดยกําหนดคาเปนตัวแปรหุน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายภาคตะวันออก
ตัวแปรพยากรณ
(b)
(S.E.b)
(Bete)
(t)
(Constant) คาคงที่ (a)
2.159
.009
6.545
12. ปริญญาตรี (X12)

.328

.100

.322

3.301

29. เงินลงทุน 15,001-20,000 (X29)

.314

.092

.384

3.407

1. เพศชาย (X1)

.246

.084

.300

2.933

25. จํานวนไร 31-40 ไร (X25)

.246

.116

.206

2.109

27. เงินลงทุน 5,000-10,000 (X27)

.204

.104

.224

1.978

23. ประสบการณ 11-20 ป (X23)

.198

.082

.244

2.402

R = .614, R2 = .599, S.E.est = .38462, F-Change = 3.914, p-value = .000*
*P<.05
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ตารางที่ 1 คุ ณลักษณะสวนบุคคลที่ สงผลต อการเขารับ บริการของศู นยสงเสริมอุต สาหกรรมออย และน้ําตาล
ทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยที่ สามารถรวมกันพยากรณ ป จจัย ที่สง ผลตอการเขารั บบริ การของศูนย สงเสริ ม
อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี มี 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (X12 ) มี ค า เท ากั บ .328 รองลงมา คื อ ป จจั ย ด านจํ า นวนเงิ นลงทุ น 15,000-20,000 บาท (X29 ) มี ค าเท ากั บ .314
คุณลักษณะของตัวแปร ปจจั ยดานเพศ เพศชาย (X 1 )มีคาเทากับ .246 ป จ จั ย ดานจํ านวนพื้นที่ ปลูก 31-40 ไร (X 25 )มีค า
เทากับ .246 ป จจั ย ดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท (X 27 ) มีคาเทากับ .204 และป จจั ย ดานประสบการณการทําไร
ออย 11-20 ป (X 23 ) มีคาเทากับ.198 ตามลําดับ ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายภาคตะวันออก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .614 คา
สัม ประสิ ทธิ์ การพยากรณ (R2) เทากับ .599 และค าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .38462 เมื่ อพิ จารณา
ประสิทธิภาพในการพยากรณในภาพรวม พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออก ดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (X12) ดานจํานวน
เงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) ดานเพศ เพศชาย (X 1 ) ดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X 25 ) ดานจํานวนเงินลงทุน
5,000-10,000 บาท (X 27 ) และดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X 23 ) สามารถพยากรณปจจัยที่สามารถรวมกัน
พยากรณ ปจจัย ที่ส ง ผลตอการเขารั บบริการของศู นย ส งเสริ มอุ ตสาหกรรมอ อย และน้ําตาลทราย ภาคที่ 3 จั งหวัด ชลบุ รี
ไดรอยละ 59.90
ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายภาคตะวันออก มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .328, .314, .246,.246 ,.204 และ .198
ตามลํ าดั บ มีค าสั ม ประสิ ทธิ์ การพยากรณ ใ นรู ปคะแนนมาตรฐาน ( β) เท ากั บ .322, .384, .300,.206, .224 และ .244
ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 2.159 เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังนี้
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
= a+b1X1+b12X12+b23X23+b25X25+b27X27+b29X29
= 2.159+.246X1+.328X12+.198X23+.246X25+.204X27+.314X29
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
= b1X1+b12X12+b23X23+b25X25+b27X27+b29X29
= .300X1+.322X12+.244X23+.206X25+.224X27+.384X29
จากการวิ เ คราะห ขอมู ล และนํ าค าสถิ ติต าง ๆ มาสร างพยากรณ ป จจั ย ที่ส งผลตอการเขารับ บริการของศู นย
สง เสริม อุ ต สาหกรรมอ อย และน้ํ าตาลทราย ภาคตะวั นออก พบว า ปจจั ย ที่ สง ผลต อการเขารั บ บริการของศู นย สง เสริ ม
อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย ภาคตะวันออก ดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (X12) ดานจํานวนเงิน
ลงทุ น 15,000-20,000 บาท (X29) ดานเพศ เพศชาย (X 1 ) ดานจํานวนพื้นที่ ปลูก 31-40 ไร (X 25 )ดานจํานวนเงินลงทุ น
5,000-10,000 บาท (X 27 ) และดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X 23 ) สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอ
การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ไดรอยละ 59.90 จึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
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7. สรุปผลการศึกษา
7.1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูน ยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และ
น้ําตาลทราย
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 240
คน คิดเปนรอยละ 60.76 สวนใหญอายุอยูในชวง 51 - 60 ป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 44.30 สวนใหญมีประสบการณ
การทําไร 11-20ป จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 43.29 สวนใหญมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 192 คน
คิดเปนรอยละ 48.61สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 - 40,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.43 สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 75.70สวนใหญมีจําไรทั้งหมด 21-30 ไร จํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ
30.38 สวนใหญเงินลงทุน 15,001-20,000บาท คิดเปนรอยละ 42.03สวนใหญไมมีบุตร จํานวน 226 คนคิดเปนรอยละ 57.22
สวนใหญการกูยืมไมไดกูยืมจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 90.63 และสวนใหญมีการผลิตตอป 1 รอบ จํานวน 340 คน คิด
เปนรอยละ 9.37
7.2 ผลการวิเคราะหระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก
ระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก ประกอบดวย 10 ดาน
คือ การสัมผัสได ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความสามารถ ความสุภาพ ความเชื่อถือในผูใหบริการ ความปลอดภัยการถึง
บริการ การติดตอสื่อสาร และความเขาใจในลูกคา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ความสามารถ (  =4.57, S.D.=.848) รองลงมา คือ การสัมผัสได (  =4.56, S.D.=.837) และดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ การถึงบริการ (  =4.18, S.D.=.845)
7.3 ผลการวิเคราะหตัวแปรในปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูน ยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาล
ทรายภาคตะวันออก
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาล
ทรายภาคตะวั นออก พบว า ตั ว แปรพยากรณ คุ ณ ลั กษณะส ว นบุ ค คลที่ ส ง ผลต อ การเข า รั บ บริ ก ารของศู น ย ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการ
ของศูนยสงเสริมอุ ตสาหกรรมออย และน้ํ าตาลทรายภาคตะวันออก มี 6 ปจจั ย คือ ปจจั ยดานคุณลักษณะผู ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (X12) ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ เพศ
ชาย (X 1 ) ป จจั ย ดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X 25 ) ป จ จั ย ดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท (X 27 ) และป จ จั ย
ดานประสบการณ การทําไร ออย 11-20 ป (X 2 3 ) สามารถพยากรณป จจั ย ที่ส ง ผลตอการเข ารั บ บริ การของศู นยส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมอ อย และน้ํ าตาลทรายภาคตะวันออก (y) ไดอยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .05 โดยตั วแปรทั้ง หกร วมกั น
พยากรณการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก ไดรอยละ 59.90 มีคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .38462 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
= .300X1+.322X12+.244X23+.206X25+.224X27+.384X29
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8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1 ผลการศึกษาคุณ ลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเข ารับบริการของศู น ยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และ
น้ําตาลทรายภาคตะวันออก
ผลการศึกษา คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาล
ทรายภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และ
น้ําตาลทรายภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ สมสุข ฐานะวร (2552)
ศึกษาคุณภาพการใหบริการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษา เทศบาลตําบลตะคุด อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบวา ผูรับบริการที่มา
ชําระภาษีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/สูงกวา ประกอบอาชีพคาขาย/อาชีพ
สวนตัว มีสถานภาพสมรส รายได นอยกว า 10,000 บาท มีความคิ ดเห็ นตอคุณภาพการใหบ ริการ จั ดเก็ บภาษี กรณีศึ กษา
เทศบาลตําบลตะคุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูใน ระดับสูงทั้งหมด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ผูใชบริการที่มี ระดับการศึกษาแตกตางกั น มีความ คิด เห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสํ า คัญทางสถิติ ที่
ระดั บ .05 แต ผูใ ชบ ริการที่มี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได และประเภทภาษี ที่ชํ าระแตกต างกัน มี ความคิด เห็ นต อ
คุณภาพ การใหบริการไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ อรุโณทัย อุนไธสง (2552) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของกองการ
เจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา คุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับรายดานจากมากไปนอยไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานผลงาน ของการบริการ ดานความเสมอภาค
ดานระบบการใหบริการ และดานประสิทธิภาพการบริการ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการจํา แนก
ตามเพศ พบวา มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อแยกตามรายดานพบวา
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานผลงานของการบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดา นความเสมอภาค
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ดานระบบใหบริการและดานประสิทธิภาพ การบริการไมแตกตางกัน จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการดานระบบการใหบริการ
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประเภทบุคลากรและอายุ พบวาประเภทบุคลากรและอายุที่
ตางกั น มี ร ะดั บความคิด เห็ นตอคุ ณภาพการให บ ริ การในภาพรวมและรายดานไม แตกต างกั นจํ าแนกตามสายงาน พบว า
บุ ค ลากรที่ มี ส ายงานต างกั น ระหว า งสายวิ ช าการกั บ สายสนั บ สนุ นวิ ช าการมี ค วามคิ ด เห็ นต อคุ ณภาพการให บ ริ ก ารด า น
ประสิท ธิภ าพการบริการ แตกตางกั นอยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ส วนดานเจาหน าที่ ผูใ หบ ริการ ด านระบบการ
ใหบริการ ดานผลงานของการบริการและดานความเสมอภาค ไมแตกตางกัน
8.2 ผลการศึกษา การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก
ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตะวันออก โดย
ภาพรวมมี ค าเฉลี่ ยอยู ใ นระดั บ มากที่ สุด ทุ กดาน ซึ่ งสอดคล องกับ สิ งหา เกตุ แ ก ว (2556) ได ศึ กษาเรื่ องความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนตอ คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลคลองใหญอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลคลองใหญอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูใ น
ระดับมากที่ สุด โดยแยกเปนรายดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ไววางใจในการบริการอยู ในระดับมากที่สุดเป นลําดับที่ 1
รองลงมาคือความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากที่สุด ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับมาก เปน
ลําดั บ ที่ 3 ด านการให ความมั่ นใจแกผู ม ารั บ บริ การ อยูใ นระดั บมาก เป นลํ าดั บ ที่ 4 ด านความเข าใจและเห็ นอกเห็ นใจ
ผูรับบริการ อยูในระดับมาก เปนลําดับสุดทาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ เทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด แตกตางกัน และประชาชนที่
มีอายุระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ เทศบาลตํา บลคลองใหญ
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อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานการศึกษาความคิ ดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบ ริการ ของเทศบาลตําบลคลองใหญ
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยแยกเปนรายดานพบวาดานความนาเชื่อถือไววางใจในการ
บริการอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากที่ สุด ดานการ
ตอบสนองตอ ผูรับบริการอยูในระดับมากดานการใหความมั่นใจแกผูมารับบริการอยูในระดับมากและดานความเขาใจ และเห็น
อกเห็นใจผูรับบริการ อยูในระดับมาก
8.3 ผลการศึก ษา ป จจั ยที่ส งผลต อการเข ารั บ บริก ารของศู น ยส งเสริ มอุ ต สาหกรรมอ อ ย และน้ํ าตาลทราย
ภาคตะวันออก
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาค
ตะวั นออก ตั วแปรพยากรณที่ ดีที่ สุด ที่ถู กเลื อก ได แ ก คุณลักษณะสวนบุ คคลที่ สง ผลต อการเข ารั บบริการของศูนยส งเสริ ม
อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายพบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมออยภาคตะวันออก และน้ําตาลทรายภาคตะวันออกมี 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (X12) รองลงมา คือ ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ
เพศชาย (X 1 ) ป จ จั ย ดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X 25 ) ป จ จั ย ดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท (X 27 ) และ
ป จจั ย ดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X 23 ) มี ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .614 คา
สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ .599 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .38462 สามารถพยากรณ
ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาค
ตะวันออก ไดรอยละ 59.90
จากผลการศึกษา พบวา ตัวแปรทั้ง 6 ปจจัย ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ออย และน้ํ าตาลทรายภาคตะวั นออก ประกอบด วย 6 ป จจัย คื อ ป จจั ยด านคุ ณลั กษณะผู ที่มีการศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ เพศชาย ป จ จั ย ดานจํานวนพื้นที่
ปลูก 31-40 ไร ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท และปจจัยดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป โดยมีอยู
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนย สงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาค
ตะวั นออก ไดอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 โดยมี ป จจั ย 6 ป จจั ย ที่ส ง ผลต อการเข ารั บ บริ การของศู นย ส งเสริ ม
อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย ภาคตะวันออก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาค
ตะวันออก ผูตอบแบบสอบถามนั้น
1. ส วนใหญ เ ป นเพศชาย ดั ง นั้ นเพศหญิ ง อาจประกอบอาชี พ การทํ าไร ออยน อยเนื่ องจากเป นงานที่
คอนขางรอน ใชแรงงานมาก จึงมีผลทําใหมาใชบริการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคที่3 นอย ศูนยควร
จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการทําไรออยในเพศหญิงเพิ่มขึ้น
2. สวนใหญดานเงินลงทุนชาวไรออยที่ใชเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท และเงินลงทุน 5,000-10,000
บาท จะสนใจเขามารับบริการเนื่องจากชาวไรออยใชเงินลงทุนเยอะจึงตองการผลกําไรอยางแทจริงและชาวไรที่มีเงินลงทุน
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5,000-10,000 บาท ตองการใหไ ดผลกําไรสูงสุด ดั งนั้นทางศูนยควรแนะนําส งเสริมใหชาวไร ออยที่ใช เงินลงทุ นนอยกว า
15,000-20,000 บาท เขามาใชบริการใหมากขึ้นเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิตของชาวไรออยตอไป
3. สวนใหญผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีสวนเขามาใชบริการ เนื่องจากตองการความรูเพิ่มเติม
จากความรู เ ดิม เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพและผลผลิ ต ของตน ผูที่ มี การศึกษาในระดั บ ที่นอยกว าระดับ ปริญ ญาตรี ยั ง มี วิธีการ
แบบเดิมไมสนใจเขารับบริการจากศูนย ดังนั้นทางศูนยควรเขาไปจัดการอบรมภายในพื้นที่เพื่อกระตุนชาวไรออยใหเขาไปใช
บริการของศูนยเพื่อชี้แจงขอดีขอเสียหากไมติดตามขอมูลขาวสารของศูนยจะเกิดผลเสียอยางไรบาง
4. สวนใหญมีพื้นที่ปลูกออยจํานวนไร 31-40 ไร สนใจการเขารับบริการของศูนยเพื่อดูแลจัดการผลผลิต
ของตน ชาวไรที่มีพื้นที่นอยกวา31-40 ไร เขาใชบริการนอยเนื่องจากจํานวนไรนอยจึงไมคํานึงถึงผลกระทบกับการทําไรออย
ทางศูนยควรจัดการอบรมเพื่อชี้แจงการจัดการประสิทธิภาพผลผลิตใหกับชาวไรออยพื้นที่ปลูกนอยก็สามารถสรางผลกําไรได
มาก
5. สวนใหญมีประสบการณปลูกออย 11-20 ป เขาใชบริการ ชาวไรที่มีประสบการณปลูกออยนอยกวา1120ป เข าใชบริการนอยเนื่องจากยังไมท ราบถึงข อมูลขาวสารของศูนย ควรชี้แจง ประชาสั มพันธเ กี่ยวกับศู นย และเพิ่มชอง
ทางการติดตอใหมากขึน้
1.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย ในจังหวัด
อื่นๆ แลวนํามาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น
1.2 ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปญหาตางๆ ของปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ออย และน้ําตาลทราย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน และสรางพึ่งพอใจใหแกผูรับบริการ
1.3 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะทําใหทราบถึงประเด็นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง การวิ จัย เชิง ปริ ม าณอาจไม ส ามารถให คํ าตอบได อย างชั ด เจนครบถ วนเท าที่ ควร และเพื่ อเป ด รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ นจาก
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย
10. กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ เรื่ อง “ป จจั ย ที่ ส ง ผลต อ การเข ารั บ บริ การของศู นย ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ อย และน้ํ าตาลทราย
ภาคตะวันออก” เลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.กิตติวงค สาสวด อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันต รวมถึงคณาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา
ชวยเหลื อในการให คํ าปรึ กษา แนะนํ าแก ไ ขข อบกพร องต างๆ นั บ ตั้ ง แต ผู วิจัย ได เ ริ่ ม ดํ าเนิ นการวิ จัย ด วยดี ต ลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ใหความเมตตา ถายทอดความรู
ความเขาใจ ซึ่งทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควางานนิพนธครั้งนี้ไดอยางถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุ ณผูเ ชี่ยวชาญทุกท าน ที่ได ใหค วามกรุ ณาและอนุเ คราะหใ นการตรวจสอบความเที่ย งตรงของ
แบบสอบถาม รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการทําวิจัย ขอขอบคุณผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายภาคที3่ จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณชาวไรออยในเขตพื้นที่รับบริการในภาคตะวันออก ทุกทานที่ใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งบูรพาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ได
รวมกันสรางสรรคงานวิจัยเลมนี้ใหแกผูวิจัย จนเปนผลสําเร็จดวยดี ตลอดจนทุกทานที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจ
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การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
The Participation of rubber tappers in Rubber Policy Formulation:
A Case Study of Phatthalung Province
วิศรุต สัจจะบุตร1* และอรนันท กลันทปุระ2
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การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนร วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
ปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ปญหาและอุปสรรคในการมี
สวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา และขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
เกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย โดยใชเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพัทลุงเปนกรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่ สําคัญ จํานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
ประกอบกับการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา โดยกําหนดแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีสวนรวม
(The Participation) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
ในเครือขายพื้นที่สาขาบางแกว และเครือขายพื้นที่สาขาปาบอน เกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ยางพารามาก สวนเครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และเครือขายพื้นที่สาขาควนขนุน เกษตรกรชาวสวนยางยังมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายยางพาราอยูนอย ซึ่งภาพรวมแลว ภาครัฐยังมีบทบาทนําอยูมาก ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย
ตั้งแตขั้นการวางแผน ขั้นการตัดสินใจ ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขั้นการติดตามและประเมินผล แตเปนที่นาสังเกตวา
ขั้นของการตัดสิ นใจ ภาครัฐเปนผูมีบทบาทแต เพียงฝ ายเดีย ว นอกจากนี้ ป จจัยที่มี อิทธิพลตอการมี สวนรว มของเกษตรกร
ชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุหลัก คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องของเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินปลูกยางพารา ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
นอกจากเกษตรกรขาดความรูความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมและยังไมมีประสบการณในกระบวนการดังกลาวแลว ยังขาดความ
รวมมือและประสานงานกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ที่สําคัญ ภาครัฐมองไมเห็นถึงความสําคัญ
ของการดึงเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
เกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐจะตองใหความสํ าคัญกับกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน
ตั้งแตการจําแนกลักษณะของปญหา การจัดทําทางเลือกนโยบาย การใหความเห็นชอบนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ
การประเมินผลนโยบาย ทั้งนี้ จะตองดึงเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนดวย
คําสําคัญ: การมีสวนรวม กระบวนการกําหนดนโยบาย เกษตรกรชาวสวนยาง
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Abstract
The purpose of this research is to study about the participation of rubber tappers in Phatthalung
province in term of policy formulation, the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation,
the factors that influence to the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation,
problems and barriers of the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation, and
suggestions of how to encourage the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation.
By using the case study from rubber tappers in Phatthalung province. This research is a quality research,
which use interview method to collect the data from 15 interviewees by using structured interview and
use the information from other sources such as books, journals and online sources. By setting the theories,
which is related to the participation, public policy and the study which linked to the participation in
policy formulation.
In this study found that the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation in
Phatthalung province. For the association of BangKaeo district’s area and local association in Pha bon
district’s area, the rubber tappers are highly participated in Rubber’s policies formulation. Conversely,
the association in Meuang district’s area and Khuan Khanun district’s area, the rubber tappers are low
participated in Rubber’s policies formulation. Participation due to government section still be the main
influencer. In every process of policy from setting plan, decision making, take action, and analyst the
result. The study shows that government section takes main role of decision making. Furthermore, the
factors that influence to the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation consist
economy factors included the problem of Land rights document issuance. In terms of problems and
barriers of the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation. Nonetheless, rubber
tappers are lacked knowledge and understanding and participate in low level. Plus, they lack of the
participation and cooperation between government and rubber tappers in any acclivities. The most
important point is government section is not emphasis on rubber tappers’ participation about the process of
policy. of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation, the government should emphasis on the
policies in every process from the classification of problems and evaluation of policy. Thus, government
section should encourage rubber tappers to be a part in every process.
Keywords: the participation, policy formulation process, rubber tapers
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2475 เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
หัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กระบวนการอันแสดงถึงความ
เป นเจาของอํานาจอธิ ป ไตยของประชาชน สั ง คมไทยมี วิวัฒ นาการทางการเมืองมาเป นลํ าดับ การยอมรั บความคิด เรื่ อง
กฎเกณฑ รัฐ ธรรมนู ญมีค วามแพรหลาย ระบอบประชาธิป ไตยแบบผูแ ทน การเข ารวมและความสนใจของประชาชนเรื่อง
การเมืองระดับชาติกําลังเติบโต การปฏิรูปการเมืองไทยที่เห็นไดชัดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งให
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ความสําคัญกับกระบวนการมีส วนรวมของประชาชนเปนอยางมาก ตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 นั้น มีผลใหประชาชนมีชองทางเขามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยบัญญัติไวชัดเจนในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 76 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสิน ใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมี
สวนไดสวนเสียไดมโี อกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนํา
ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ
การกําหนดนโยบายของรั ฐบาลจึ งมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและดานชี วิตความเปนอยูของประชาชนใน
ประเทศ การกําหนดนโยบายจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายโดยเฉพาะประชาชนผูไดรับผลประทบโดยตรงหากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบาย นโยบายที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน ไดแก นโยบายดานความมั่นคงของชาติ ดานลด
ความเหลื่อมล้ํ าของสังคม ดานการเขาถึงบริ การของรัฐ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิ จ ดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน เหลานี้ลวนเปนนโยบายที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและการสงเสริม ความกินดี
อยูดีของประชาชนของประเทศ นโยบายมีรากฐานมาจากสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของสังคมและปญหาที่ ประชาชน
คาดหวัง ว าจะไดรั บ การแก ไขปญ หาจากรัฐ บาล แตเ ดิ มการกําหนดนโยบายมี ลักษณะสั่ง การจากบนลงลาง (Top-down)
ประชาชนสวนใหญไ มได มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทํ าให นโยบายในด านตาง ๆ สวนใหญ ถูกกําหนดจากส วนกลาง
ประชาชนเปนเพียงผูรับการพัฒ นา ไมไดมีสวนในการกําหนดทิศทางนโยบาย ผลที่ตามมาคื อ ความไมสอดรับของนโยบาย
รัฐบาลกับประชาชน ซึ่งกอใหเกิดปญหาตามมา เชน การชุมนุมประทวง เปนตน การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายของประชาชน เทากั บมีค วามสําคั ญตอการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เปนการกระจายโอกาสให
ประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง ทั้งยังทําใหผูปกครองและผูถูกปกครองไดมีโอกาสทราบความตองการ
ของกันและกันอยางแทจริงทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐตอบสนองตอผูเปนเจาของประเทศในดานเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม
นโยบายดานเศรษฐกิจภาคการเกษตรของรัฐบาล จัดเปนนโยบายสําคัญที่ขับเคลื่อนประเทศและมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรกรรมถือเปนอาชีพหลักของ
ประชากรสวนใหญของประเทศ ยางพารา พืชเศรษฐกิจอันดับตัน ๆ ของประเทศ ทํารายไดมากกวาปละ 1 แสนลานบาท
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2558) ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 60 จังหวัด มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานยางพารา
คือ การยางแหงประเทศไทย หรือ กยท. โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางรวมกับทาง กยท. ผูมี
สวนไดเสียในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ กยท. ไดออกระเบียบการยางแหงประเทศไทย วาดวยเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
พ.ศ. 2559 เขามาทําหนาที่รวมกับ กยท. ในการกําหนดนโยบายยางพารา ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
การที่เกษตรกรไดเขาไปมีสวนรวมไดมีโอกาสทราบถึงความตองการของกันและกันอยางแทจริง และเพื่อหาวิธีการแกไขปญหา
ที่เหมาะสม ทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐเปนที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย
การวิ จัย ครั้ง นี้ผู วิจัย ไดเ ลื อกพื้นที่ จัง หวั ดพั ท ลุง เป นกรณี ศึกษาการมี สวนร วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการ
กําหนดนโยบายยางพารา เพื่อจะนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวน
ยางและประชาชนในสังคม และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ
สอดคลองกับหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย

2602 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย
ยางพารา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้ง
นี้ผู วิจัย ได ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข องกั บการมี ส วนร วม กระบวนการกํา หนดนโยบาย จากหนั ง สือ และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ดังนี้
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่กระจายอํานาจการปกครองใหกับประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการปกครอง Almond and Powell (1966: 34-37) ไดแบงวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไว
3 รูปแบบ คือ (1) แบบดั้งเดิม (parochial) คือ สมาชิกในสังคมการเมืองไมรับรูหรือรูเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับระบบการเมือง ไม
สนใจการเมือง และไมคิดวาจะไดรับผลกระทบจากการเมือง คนที่มีความคิดแบบนี้จึงไมคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
ทําใหประชาชนมีสํานึ กทางการเมืองต่ํา ขาดการมี สวนรวมทางการเมือง (2) แบบไพรฟา (subjects) คือ สมาชิกในสังคม
การเมืองรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบการเมือง มีความสนใจการเมืองบางแตเขาใจการเมืองในลักษณะที่ยอมรับอํานาจ
ของผูป กครอง ดังนั้น จึงไมสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง (3) แบบมีสวนรวม (participants) คือ สมาชิกใน
สังคมการเมืองตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีตอกระบวนการทางการเมือง พยายามสรางโอกาสและใชโอกาสเขาไปมี สวน
รวมในทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 11-23) เปนการกระจายโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการติดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา
ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ
ซึ่งประชาชนหรื อผูมี สวนไดสวนเสี ยไดมี โอกาสแสดงทั ศนะ และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผ ลตอชี วิตความเปนอยูของ
ประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการติดสินใจของรัฐ การมีสวน
รวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด คือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมี สวนไดสวนเสีย และเปนการสรางเสริ มความสามัคคี ในสังคม ทั้ง นี้
เพราะการมีสว นรวมของประชาชนเปนการเพิ่มคุณภาพของการติดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เปนการสราง
ฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งยังชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน “กรณีที่รายแรงที่สุด” ชวยใหเกิดความ
นาเชื่อถือและความชอบธรรม และชวยใหทราบความห วงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธาณะชน รวมทั้ง เปนการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ดาน อารียวรรณ พูลทรัพย (2554: 8-40) การมีสวนรวม
ทางการเมือง เปนกิจกรรมหรือกิจการที่ประชาชนกระทํา หรือดําเนินการทางการเมือง โดยความสมัครใจ หรือไดรับการจูงใจ
โนมนาวจากภายนอก เชน บุคคลอื่น พรรคการเมือง หรือสถานการณ เพื่อตองการเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
การตัดสินใจในกิจการตาง ๆ ของรัฐบาล โดยประชาชนไดกระทําการตาง ๆ ทั้งที่เปนทางตรงและทางออม อาจจะเกิดขึ้นเปน
ครั้งคราวหรือตอเนื่อง และใชวิธีที่ถูกตองโดยไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือไมก็ตาม การกระทํานั้นมุง ประสงคที่จะมี
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อิทธิพลตอการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารงานนโยบายสาธารณะและการเลือกผูนําทางการเมืองไมวาจะเปนระดับ
ชาติ หรือระดับทองถิ่นโดยเนนวาการมีสวนรวมทางการเมืองตองเปนการกระทําโดยสมัครใจ
สําหรับกระบวนการนโยบายสาธารณะ ศุกชัย ยาวะประภาษ (2554: 33-34) ใหความหมายวา หมายถึงการระบุ
ประเด็ นป ญ หา การพั ฒ นาทางเลือก และการเสนอทางเลื อกที่ เหมาะสมเพื่อกํ าหนดเปนนโยบาย สวนในขั้นตอนการนํ า
นโยบายไปฏิบัตินั้นจะรวมการแปลความนโยบายใหอยูในรูปที่วางแผนปฏิบัติได การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัด
องคการ และการดําเนินงาน ในขั้นตอนการประเมินผลนโยบายจะหมายรวมถึงการนําผลการประเมินไปใช ซึ่งอาจสงผลไปสู
การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายในที่สุด
ในปจจุบันมีการยอมรับในบทบาทของประชาชนในการกําหนดนโยบายมากขึ้น เมื่ อมีการนําเอาแนวคิดการพัฒนา
แบบมีสวนรวมของประชาชนเขามาเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ การวิจัยครั้งนี้ จึงมุงประเด็นไปที่การมีสวนรวมของ
เกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา โดยใชตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) และ ตัวแบบกระบวนการ
(Process Model) เปนกรอบแนวคิดในการอธิบาย
ตัวแบบชนชั้นนํา (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 199-202) ลักษณะสําคัญของตัวแบบชนชั้นนํา นโยบายมิไดสะทอน
ความตองการของประชาชน แตเปนการสะทอนผลประโยชนและคานิยมของชนชั้นนําโดยตรง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือ
นวัตกรรมของนโยบายสาธารณะจะเปนผลมาจากการนิยามคานิยมของชนชั้นนํา และโดยทั่วไปชนชั้นนําจะมีลักษณะอนุรักษ
นิยม มุงที่จะรักษาอภิสิทธิ์ที่เหนือกวาของชนชั้นจน ดังนั้น หากจําเปนจะตองแกไ ขนโยบายสาธารณะก็จะเปนแตเพียงการ
ปรับปรุงเพียงเล็กนอยโดยไมกระทบผลประโยชนของชนชั้นนํามากนัก และเผื่อใหประชาชนไดรูสึกวาไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
บาง แตยากที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะใหมทั้งหมด
ตัวแบบกระบวนการ (สมบั ติ ธํ ารงธั ญ วงศ , 2549: 229-233) ตั วแบบกระบวนการมีฐ านคติ สํ าคัญ ว านโยบาย
สาธารณะ คือ ผลลัพธของกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้โดยถือวากระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง วัตถุประสงคสําคัญ
ประการหนึ่งของการศึกษา เพื่อตองการจําแนกรูปแบบของกิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (processes) โดยพยายาม
ที่จะจัดกลุมของกิจกรรมและพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ โดยกําหนดชุดของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะไวเปนขั้นตอน ดังนี้ การจําแนกลักษณะปญหา (problem identification) คือ การพิจารณา
ปญหาที่เกิดจากการเรียกรองหรือความตองการของประชาชนที่ตองการใหรัฐบาลแกไขวาเปนปญหาลักษณะใด การจัดทํา
ทางเลือ กนโยบาย (policy alternatives) หรื อขอเสนอนโยบาย (policy proposals) คือ การกําหนดวาระสําหรับ การ
อภิปรายนโยบาย เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาใหไดผล ในการพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาขอเสนอหรือทางเลือกนโยบาย อาจจําเปนตองพิจารณาทางเลือกไวหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อนําทางเลือกแตละทางเลือก
มา วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนความคุมคาในดานตนทุนและผลประโยชน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนํา
ทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติ โดยจะตองพิจารณาทั้งผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ และผลกระทบที่ไมคาดหมาย ที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือง การให ความเห็น ชอบนโยบาย (policy adoptions or approvals) เป น
ขั้นตอนที่สําคัญของผูตัดสินใจนโยบายวาจะตัดสินใจทางเลือกใด โดยจะตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกวาจะ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนหรื อไม และจะสามารถนําไปปฏิบัติใ หบรรลุวัตถุประสงคไดเพี ยงใด และจํา เป น
จะตองแสวงหาการสนับสนุนจากกลุมการเมืองใดบาง เพื่อใหทางเลือกนโยบายไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายที่เกี่ยวของ การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementations) การกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบหรือจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบขึ้นใหม
ในกรณีที่ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบอยูกอ น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและบริการที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค การประเมิน ผลนโยบาย (policy evaluations) การศึกษาการดําเนินงานของโครงการ การ
ประเมินผลสิ่งแวดลอมของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา การประเมินผลกระบวนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลผลิตของนโยบาย การประเมินผลลัพธและผลกระทบของนโยบายหรือโครงการที่มีตอ
กลุมเปาหมาย และกลุมนอกเปาหมายในสังคม รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมีความ
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เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีผูวิจัยที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ อาทิ
เชฎฐชัย ศรีชุชาติ (2541: บทคัด ยอ) ทําการศึกษาเรื่ อง “การมีส วนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ :
กรณีศึกษา การจัดหาที่อยูอาศัยใหมใหแกชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ชาวชุมชนแออัดเปน
ผูมีบทบาทสําคัญมากกวาหนวยงานของรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาที่อยูอาศัยใหม ทั้งในดาน การริเ ริ่มโครงการ
การแนะนําสมาชิกใหเขารวมโครงการ การคัดเลือกกรรมการโครงการ การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ และ
การเลือกพื้นที่อยูอาศัยใหม สวนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เปนผูสนับสนุนใหการดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการจัดหาที่อยู
ใหมดําเนินไปอยางตอเนื่องจนประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังพบวา ชาวชุมชนแออัดที่มีสถานภาพสูงทางเศรษฐกิจ สังคม
และเปนกรรมการโครงการ มีส วนรวมสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาที่อยูอาศัยใหม มากกว าชาวชุม ชนแออั ด
ทั่วไป กุลชญา แวนแกว (2550: บทคัดยอ) เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา :
หน วยงานสวนภูมิ ภ าคจั ง หวั ด ศรีส ะเกษ” จากผลการศึ กษาพบว าการมี สวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ กรณีศึกษา : หนวยงานสวนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ” โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยในขั้นการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ประกอบดวย การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน การวางแผน ในการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา
การรวมรับผลประโยชน การประเมินผล ในดานการเขารวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล ที่เปนแนวทางปฏิบัติกวาง ๆ (a guide of action) ซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลหรือขาราชการระดับสูง (ที่มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย) นโยบายจะเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ ไมมีรายละเอียดหรือคอนขางเปนนามธรรม (abstract) เพื่อให
ขาราชการแปลงเปนรูปธรรม (concrete) การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมถึงการที่ภาคประชาชนมีสวน
รวมใน ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบดวย การสังเกตการณ การทํางานของผูมีสวนเกี่ยวของกับ พบวามีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
วิธีการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลหลักที่สําคัญในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง จํานวน 15 คน โดยคัดเลือกจาก
ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแหงประเทศไทย (กยท.) และเปนสมาชิกของ
สถาบันเกษตรใดสถาบันหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทย (กยท.) คือ สํานักงานสหกรณกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง (สกย.) แตละสาขาของจังหวัดพัทลุง ซึ่งตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางแตละ สกย. คัดเลือกกันเอง จํานวน 15 คน
ประกอบดวย เครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง จํานวน 4 คน เครือขายพื้นที่สาขาบางแกว จํานวน 5 คน เครือขายพื้นที่สาขา
ควนขนุน จํานวน 4 คน และเครือขายพื้นที่สาขาปาบอน จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครังนี้ เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) ที่สรางจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
สวนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวทางในการส ง เสริ มการมี ส วนร วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกํ าหนดนโยบาย
ยางพารา
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยางพารา และการรวบรวม
ขอมูลภาคสนามโดยการสั มภาษณแ บบเจาะลึก (In–depth interview) กลุมตั วอยาง จํานวน 15 คน โดยผูวิจัย จะบันทึ ก
คําตอบที่ไดดวยตัวเอง
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ (In–depth interview) จะเป น การวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยพิจารณาจากเอกสารและขอเท็จจริง นําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณแตละประเด็นจัดหมวดหมูขอมูล ตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิเคราะหเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคูบริบท
ผลการวิจัย
จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกยางพารา ทั้งสิ้น 903,438 ไร แยกเปนพื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลว 720,302 ไร
ซึ่งคิดเปน 60% ของพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งสิ้น 91,955 คน แยกตามพื้นที่ สาขาเมืองพัทลุง
21,463 คน สาขาบางแกว 21,600 คน สาขาควนขนุน 30,410 คน และสาขาปาบอน 18,482 คน
การมี สวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกํ าหนดนโยบายยางพารา กรณีศึ กษาจัง หวั ดพั ท ลุง ผลจากการ
สัมภาษณคณะกรรมการเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ซึ่งแยกตามพื้นที่ 4 เครือขาย ขอมูลปรากฏดังนี้
1. เครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง
จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุงยังมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ยางพาราอยูนอย เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางขาดความรูในเรื่องของการมีสวนรวม ในสวนของการมีสวนรวมของเกษตรกร
ชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายที่เห็นเปนรู ปธรรม เกษตรกรมีสว นรวมในการวางแผน ร วมกับภาครัฐ คื อ การยางแห ง
ประเทศไทย (กยท.) จังหวัดพัทลุง โดยผานคณะกรรมการเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง เนื่องจากเกษตรกรเปน
ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการหรือนโยบาย จากการจัดประชุมรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากเกษตรกรชาวสวนยางกลุม
ตาง ๆ ซึ่งแตละกลุมก็มีการจัดประชุมแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน สหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางบานทุงอาย
โต จํากัด จะมีการจัดประชุมสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางทุก ๆ 1 เดือน ณ ที่ทําการสหกรณฯ นอกจากนี้ เกษตรกรชาวสวน
ยางมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐตามแผนงานของโครงการ อยางไรก็ตาม การมีสวนรวม
ในการตั ดสินใจ เกษตรกรชาวสวนยางเห็นวาไมคอยมีความชัดเจนเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในขั้นตอนนี้ แมวาภาครั ฐจะเป ด
โอกาสใหเขาไปมีสวนรวมก็จริงแตอํานาจการตัดสินใจยังอยูที่รัฐบาลเปนหลัก
ปจจั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อการมี ส วนร วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกํ าหนดนโยบายยางพารา คื อ ป จจั ย ด าน
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สําคัญมาก กลาวคือ เมื่อปริมาณผลผลิตยางในระบบ รวมถึงในตลาดโลกมีแ นวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ปริมาณความตองการใชยังคงถูกจํ ากัดดวยปญหาเศรษฐกิจ สงผลกดดัน ตอระดับราคายางใน
ปจจุบัน และอนาคต ประกอบกับภาระตนทุนคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ดาน สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกร
ชาวสวนยางโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องราคาของยางพาราเปนสําคัญ จึงเปนปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยาง เขามีสวน
รวมในการรับฟงพรอมทั้งเสนอปญหาที่เกิดขึ้นใหกับภาครัฐไดรับทราบ เพื่อมุงหวังใหภาครัฐแกไขปญหา พรอมชวยเหลือเพื่อ
ชวยใหราคายางพารานั้นสูงขึ้น
ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา พบวา มาจากการที่
เกษตรกรชาวสวนยางขาดความรูความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวม และภาครัฐไมเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง
ไม ได เชิ ญเกษตรกรเข าไปมี ส วนรวมในกระบวนการนโยบาย โดยขาดการลงพื้ นที่ เพื่ อสอบถามปญ หาเพื่ อที่ จะเข าถึ งและ
รับทราบปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง
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ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ
ควรสรางความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมใหกับเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรเข ามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายยางพารารวมกับภาครัฐ ดวยการการเปดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากเกษตรกร
โดยการเชิญเกษตรกรชาวสวนยาง หรือตัวแทนที่เกษตรกรชาวสวนยางเปนผูคัดเลือกใหทําหนาที่แทน เขามามีสวนรวมในการ
ชี้แจงถึงปญหา และหาขอสรุปพรอมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ควรมีการการปฏิรูปเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรชาวสวนยางอยางแทจริง เพราะในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับยางมากกวา
10 หนวยงาน เกี่ยวของอยูกับหลายกระทรวง อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิ จอุต สาหกรรม สํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเกษตรและสัง คมแห งชาติ กรมส งเสริม การเกษตร
สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรมส งเสริมการเกษตร การส งเสริมอุตสาหกรรม กรม
ศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน เหลานี้ จึงทําใหขาดการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน รวมถึง
ความทับซอนของการรวมมือกันในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับเกษตรกรชาวสวนยาง
2. เครือขายพื้นที่สาขาบางแกว
จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาบางแกวสามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายยางพาราไดมาก อันเนื่องมาจากนโยบายยางพารามีสวนเกี่ยวของและมีผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรชาวสวนยาง
และเปนอาชีพหลักของครอบครัว ประกอบกับการเปดโอกาสของภาครัฐโดย การยางแหงประเทศไทย (กยท.) สาขาบางแกว
ให เ กษตรกรชาวสวนยางเข ามี สวนร วมในขั้ นตอน การวางแผน อาทิ เรื่องเงิ นชวยเหลื อเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ ง ได รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย เรื่องการสงเสริมการใชยางภายในประเทศ เรื่องราคายางพาราตกต่ํา เปนตน โดยเกษตรกรมี
การรวมกลุมกันจัดตั้งสมาชิกภายในกลุมเปนตัวแทนของเกษตรกร เพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะจากสมาชิกภายในกลุม เขา
สูกระบวนการเสวนา บนเวทีงานประชุมเสวนา รวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อนําเรื่องยื่นใหกับรัฐบาล
ตอไป แตเปนที่นาสังเกตวา การมีสวนรวมในขั้นตอนของการตัดสินใจ เกษตรกรมองวาขั้นตอนนี้ภาครัฐผูกขาดแนวทางในการ
แก ไ ขป ญ หาเพี ย งฝ ายเดี ย ว นอกจากนี้ การมี สวนร วมในการปฏิบั ติ จากการดํ าเนินตามโครงการหรื อนโยบายของภาครั ฐ
เกษตรกรมีสวนรวมรับผลประโยชน สวนของการมีส วนรวมในการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ เกษตรกรมีการ
ติดตามและประเมินผลจากการแกไขปญหาของทางภาครัฐอยางตอเนื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา พบวา เกษตรกร
ตองการที่จะรั บทราบขอมูล เกี่ ยวกับ ยางพารา และตองการเขาไปมีส วนรวมในการกํ าหนดทิศ ทางและนโยบายยางพารา
ดังกลาว เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกลาว อาทิ นโยบายสงเสริมการใชยาง
ภายในประเทศ นโยบายยางลอประชารัฐ นโยบายแกไ ขปญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยสนับ สนุนในเรื่องของเงินอุดหนุ น
ชวยเหลือ ไรละ 1,000 บาท ไมเกิน 15 ไร ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเล็งเห็นวา หากนโยบายดังกลาวไมเปนไปตามที่ตองการ
หรือมองเห็นแลววาไมสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่ชาวเกษตรกรไดรับผลกระทบแลวนั้น ก็จะทําใหนโยบายเหลานั้นไมมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะชวยเหลือชาวเกษตรกร จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางหรือตัวแทน
ของสมาชิกเกษตรกร ตองการเขาไปเสนอใหขอมูลที่แทจริงของเกษตรกรเอง แทนการรอใหภาครัฐตัดสินใจแทน
ในสวนของป ญหาและอุป สรรคของการเข ามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกํ าหนดนโยบายยางพารา
เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย อีกทั้งกระบวนการในการกําหนดนโยบายมี
ขั้นตอนสลับซับซอนหลายระดับและมีหนวยงานที่หลากหลาย กอใหเกิ ดการทับซอนของการดําเนินงาน ซึ่งเปนเรื่องยากที่
เกษตรกรที่อาจจะขาดความรู เพราะไมมีที่ปรึกษาในเรื่องดังกลาวยากจะทําความเขาใจไดดวยตัวเอง นอกจากนี้การเปดโอกาส
ใหเกษตรกรชาวสวนยางเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกษตรกรมองวาเพียงแตทําใหกระบวนการมีสวนรวมครบถวน
กระบวนความตามลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น แตขาดการเปดโอกาสใหเกษตรกร
เขาแสดงความคิดเห็นหรือยื่นขอเสนอในสิ่งที่ตนเองคิด รวมทั้งเกษตรกรมองวาภาครัฐขาดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
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ใหกับเกษตรกรซึ่งอํานาจนี้เองอยูในขอบเขตอํานาจของภาครัฐเทานั้น
ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายยางพารารวมทั้งสวนราชการสวนอื่น ๆ ทั้งรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ การ
ยางแหงประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานั กงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง
(อสย.) กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ ควรสงเสริมสรางความรูความเขาใจ
ให กับ เกษตรกรชาวสวนยางในเรื่ องการมีส วนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยแนะนํ าใหมี การเพิ่ม ความรูใ หกับเกษตรกร
ชาวสวนยางเพื่ อใหทราบถึงวิธีการและแนวทางของกระบวนการกําหนดนโยบายอยางเปนรู ปธรรม อันจะก อใหเกิดความรู
ความเขาใจอยางถูกตอง รวมถึงใหเวลาแกเกษตรกรชาวสวนยางในการรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ กอนที่จะมีการจัดตั้ง
เวทีส าธารณะ เพื่อเป ดโอกาสให เกษตรกรไดแสดงบทบาทไดอยางถูกต อง และได ความคิดเห็ นและขอเสนอ รวมถึง ชี้แนะ
แนวทางในการแกไขปญหาใหถูกจุดและเปนรูปธรรมใหมากขึ้น นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐควรที่จะลงพื้นที่เพื่อสํารวจรับฟง
ปญหาความตองการจากเกษตรกรใหไ ดมากที่สุด เพราะเกษตรกรแตล ะคนก็ มีปญ หาและขอเสนอแนะที่แ ตกตางกัน อาทิ
ปญหาทางดานการกระจายผลผลิต แหลงตลาดที่จะมารองรับน้ํายาง แตสิ่งที่สําคัญคือ ควรดึงภาคเกษตรกรเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายใหมากขึ้น
3. เครือขายพื้นที่สาขาควนขนุน
จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาควนขนุนยังไมคอยเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายยางพารา เนื่องจากเกษตรกรมีความเคยชินกับความเปนอยูแบบเดิม ๆ คือ เกษตรกรมองวา การแกไขปญหาและการ
ดําเนินการกําหนดนโยบายเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ และยังยึดติดกับความคิดที่วา ภาครัฐเปนผูมีอํานาจและสามารถ
ตัดสินใจแทนเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงตัวเกษตรกรชาวสวนยางยังขาดความรู และความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย อีกทั้งเล็งเห็นถึงความยุงยากในกระบวนการดังกลาว ทําใหเกษตรกรไมใหความ
สนใจเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ขอสรุปที่แตกตางกับสาขาอื่นในจังหวัดพัทลุงพบวา เกษตรกรชาวสวนยางสาขา
ควนขนุนจะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพาราแคเรื่องของการมีสวนรวมในการใหขอมูล และการมีสวนรวมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติสวนของการเปนผูไดรับผลประโยชนจากนโยบายเทานั้น สวนในดานของการตัดสินใจนั้นเกษตรกรไมไดเขา
ไปมีสวนรวมจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลเกษตรกรไมไดมีสวนรวมในขั้นตอน
ดังกลาว
ดานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุ
หลักซึ่งเปนผลกระทบที่มีตอเกษตรกรชาวสวนยาง จากปจจัยดานเศรษฐกิจ ประเภทของผลผลิตราคายางพาราที่ตกต่ํา หรือ
การหาตลาดที่จะมารองรับผลผลิต เสนอปญหาที่เกิดจากการทําสวนยางพารา อาทิ ราคายางพารา โดยตองการที่จะมีอํานาจ
ในการตอรองราคาขาย เพราะในปจจุบันผูที่มาซื้อจะเปนคน กําหนดราคาเวลาขาย เนื่องจากราคาขายเปนการกําหนดราคา
ยอย ทําใหไมสามารถตอรองราคา ปญหาเรื่องปุย และเรื่องปญหาของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินปลูกยางพารา เพื่ อเสนอใหภาครัฐ
เขามาชวยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรเองยังตองการที่จะทราบถึงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับยางพารา ทั้งในดานของ
มาตรการช วยเหลือของภาครัฐ นโยบายที่เกี่ ยวของกับยางพารา ราคา โดยเกษตรกรเล็ งเห็นวา นโยบายที่กําหนดขึ้ นจาก
ภาครัฐก็จริงแตเปนที่ทราบกันดีวา เกิดจากการประนีประนอมกันระหวางกลุมตาง ๆ ไมวาจะเปน เจาหนาที่ของภาครัฐ และ
เอกชน (พอคา) ที่มีผลประโยชนและความตองการที่จะมามีสว นในในการรับผลประโยชนจากนโยบายที่จะเกิดขึ้น ถึงแมวาการ
เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวมักจะไดรับความสําคัญ แตอยางนอยเกษตรกรเองยังพอที่จะไดรับทราบถึงขอมูลที่
เกี่ยวของโดยตรงกับเกษตรกรเอง
สวนของป ญ หาและอุป สรรคในการมี ส วนร วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกํ าหนดนโยบาย คือ เกษตรกร
ชาวสวนยางเองขาดความรูความเขาใจ ซึ่งสงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางขาดความตื่นตัวที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย รวมทั้ งยั งมองเห็นวาหน วยงานภาครั ฐไมมี ความจริ งใจในการแกไ ปป ญหา โดยเล็ งเห็นได จากการที่ มีการจัด เวที
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สาธารณะเพื่อรับฟงปญหาจากเกษตรกรยังมีไมมากพอที่จะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย โดยมีเพียงปละครั้งสอง
ครั้งเทานั้นที่ภาครัฐลงพื้นที่เพื่อมาสํารวจเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเล็งเห็นวา ไมเพียงพอและไมสามารถทําใหเขาถึง
ปญหาที่แทจริงของชาวเกษตรกรได รวมถึงเวทีดังกลาวไมสามารถที่จะเขาถึงชาวเกษตรกรไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ และที่
สําคัญ ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางไมมีโ อกาสในการเสนอปญหาหรือเขาไปมีส วนร วมในการกําหนดนโยบายเทาที่ควร อั น
เนื่องมาจากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจและประเมินผลกระทบ รวมไปถึงปญหาของหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่อง นอกจากนี้
ในสวนของตัวแทนของเกษตรกรที่มีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายก็อาจจะไมใชผูที่ประสบปญหาโดยตรง ทํา
ใหโครงการหรือนโยบายที่นํามาปฏิบัติไมตรงตอความตองการของเกษตรกรที่แทจริง อีกประเด็นคือ ถาหากเกษตรกรที่ไมได
รับผลกระทบโดยตรง เกษตรกรเองก็ไมคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย จะเขารวมก็ตอเมื่อมีผลกระทบโดยตรง
ตอเกษตรกร
ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ
ควรใหเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจพบปะเกษตรกรชาวสวนยางถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อที่จะรับฟงสภาพปญหาและขอเสนอแนะตาม
ความความเป นจริ ง ของเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่ องจากการมี ส วนร วมของเกษตรกรชาวสวนยางเป นกระบวนการซึ่ ง
เกษตรกร หรื อผู มี ส วนได ส วนเสี ย ได มี โ อกาสแสดงทั ศ นะ และเข าร วมในกิ จกรรมต าง ๆ ที่มี ผ ลต อชี วิต ความเป นอยู ข อง
เกษตรกร รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ การมี
สวนรวมของเกษตรกรซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลร วมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสี ยและเปนการเสริมสรางความ
สามั คคี ในสัง คม ทั้ง นี้ เพราะการมีส วนรวมของเกษตรกรเป นการเพิ่ม คุณภาพของการตัด สินใจ การลดคาใช จายและการ
สูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ แทนที่จะรับฟงปญหาจากตัวแทนเกษตรกรเพียงไมกี่คน
ที่เขาไปมีสวนรวม ซึ่งบุคคลที่เปนตัวแทนเหลานี้อาจจะเปนผูที่ไมไดพบเจอกับปญหาและไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
กําหนดนโยบายยางพารา รวมถึงการสนับสนุนใหภาครัฐสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องการมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย เพราะเปนเรื่องที่เกษตรกรชาวสวนยางเองเปนคนไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการหรือนโยบาย
4. เครือขายพื้นที่สาขาปาบอน
จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาปาบอนไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ยางพาราเปนอยางมาก ซึ่งสวนใหญเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนการใหขอมูล ขอเสนอแนะ และการวางแผน ขั้นตอนการมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนและขั้นตอนการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกําหนดนโยบายยางพารา
เกษตรกรมีการรวมกลุมซึ่งมีการจัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ณ การยางแหงประเทศไทย (กยท.) สาขาปาบอน และ
การจัดประชุมของเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางเองก็ดี โดยมีเจาหนาที่ตัวแทนของภาครัฐและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
เขารวมประชุม เพื่อรับฟงประเด็นปญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและเสนอไปยังภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ ยวของ
นอกจากนี้ทั้งภาครัฐและเกษตรกรก็มีการประชุมสัมมนารวมกันโดยการเชิญผูแทนเกษตรกรและเปดโอกาสใหเกษตรกรเขารับ
รวมประชุมเพื่อใหเกษตรกรไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความตองการ ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นถึงโครงการ
หรือนโยบายของรั ฐที่จะเกิดขึ้ น ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบั ติในสวนของผู ไดรั บผลประโยชน จากนโยบายของรั ฐ และการ
ติดตามและประเมินผลเกษตรกรมีการรวมติดตามและประเมินผลหากนโยบายที่ตอบสนองตอความตองการตอเกษตรกรได
เปนอยางดี เกษตรกรก็จะเสนอเรื่องไปยังภาครัฐใหขยายโครงการดังกลาวออกไป อาทิ โครงการเงินทุนหมุนเวียน 10,000
ลานบาท เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ อัตราดอกเบี้ยต่ํารอยละ 1 ตอป และในขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลนี้ยังเปนขอดีใหกับเกษตรกรอีกดวย เนื่องจากถาหากเกษตรกรไมติดตามนโยบายตาง ๆ ก็ไมอาจไดรับการตัดสินใจ
กําหนดออกเปนนโยบายนําไปสูการปฏิบัติ อาทิ โครงการเงินอุดหนุนชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไรละ 1,000 บาท ไมเกิน
15 ไร ซึ่งโครงการนี้เครือขายเกษตรกรชาวสวนยางแหงประเทศไทย ไดติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลอยูตอเนื่องจนนํามาสู
การปฏิบัติ เพราะในกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจนี้เกษตรกรมองวาภาครัฐเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดเพียงฝายเดียวไมไดเปด
โอกาสใหเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยางตองการที่จะ
รับทราบถึงขอมูลที่ภาครัฐกําลังดําเนินการที่เกี่ยวของกับยางพารา ไมวาจะเปนการกําหนดวิธีการชวยเหลือ การแกไขปญหา
รวมไปถึงการกําหนดราคา และทิศทางของการพัฒนาธุรกิจยางพารา รวมไปถึงการหวังที่จะไดรับการสงเสริมองคความรูแก
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะการสนับสนุนดานเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยลด ปญหาแรงงานและขอจํากัดดานพื้นที่ โดยการใช
เทคโนโลยี ในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ยางพารา โดยการแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑ จากยางพารา อาทิ ล อรถ ชุ ดเครื่ องนอน และการใช
เทคโนโลยี เ ข ามาช ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต จะช วยให ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ป จ จั ย ต าง ๆ เหล า นี้ เ ป นป จ จั ย ที่ เ กษตรกรเป นผู ไ ด รั บ
ผลประโยชนโดยตรงจากนโยบายและการดําเนินงานดังกลาว รวมไปถึงตองการทราบถึงปจจัย ดานเศรษฐกิจ สืบเนื่องจาก
ราคายางพารา ในกรณีที่ราคายางพาราตกต่ําก็เปนแรงกระตุนสําคัญใหเกษตรกรเขามีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย เพื่อ
รวมกันแกไขปญหาของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ และภาครัฐรวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสังคมแหงชาติ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรม
สงเสริ มการเกษตร การสงเสริมอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนต น เพื่อหามาตรการในการ
ดําเนินการกระตุ นราคาของยางพาราให สูงขึ้ น รวมไปถึ งการนําปญหาและข อเสนอแนะ ไปหาข อสรุ ปเพื่ อนําไปปรับ ใชใ น
กระบวนการของการกําหนดนโยบายตอไป
ประเด็นของปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย พบวา เกษตรกร
บางส วนยั ง ขาดความรู ค วามเขาใจในการเรื่องการมี ส วนร วมและยั ง ไม มี ประสบการณ ใ นกระบวนการดั งกล าว จึ ง ทํ าให
เกษตรกรไมเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกษตรกรบางคนก็ไมใหความรวมมือเนื่องจากเกษตรกรบางคนมองวาไมใช
หนาที่ของตน การขาดความรวมมือและประสานงานกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน และ
เกษตรกรขาดโอกาสที่จะเขารวมประชุมเพราะบางครั้งมีแตตัวแทนหรือคณะกรรมการเทานั้นที่เขารวมประชุมกับภาครัฐทําให
ไมไดรับทราบถึงปญหาที่แทจริง อยางไรก็ดี เกษตรกรเห็นวาตนอยูในสถานะที่หางไกลจากกระบวนการตัดสินใจและหางไกล
จากความสนใจของผูมีอํานาจ เพราะผูมีอํานาจมักตัดสินใจดวยตนเอง จึงปลอยใหผูมีอํานาจตัดสินใจทําหนาที่กําหนดนโยบาย
เพราะเชื่อวาตนไมมีอํานาจใด ๆ ที่จะกําหนดนโยบาย การกําหนดนโยบายเปนเรื่องของผูมีอํานาจตัดสินใจเทานั้น ซึ่งสะทอน
ให เห็ นวาภาครั ฐไม ได คํ านึ ง ถึง กระบวนการมีส วนร วมของเกษตรกรชาวสวนยาง จึ ง เป นปจจั ยที่ สํ าคั ญ ในการที่ เกษตรกร
ชาวสวนยางไมมีความตื่นตัวที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย
ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ควร
สงเสริมใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องการมีสวนรวม ไมวาจะเปนการสงเจาหนาที่ลงพื้นที่มุงหวัง เพื่อชี้แจง แนะนํา และให
ความรูถึงแนวทางการดําเนินการกําหนดนโยบาย รวมการขอดีของการเขารวมเวทีเสวนาที่เปดโอกาสใหเกษตรกรผูเขารวมได
แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะถึงปญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางเผชิญอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมไปถึงการแสดงความ
จริงใจในการเขาไปเพื่อชวยในการกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาของเกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากนี้ควรเปดโอกาสให
เกษตรกรชาวสวนยางไดเ ขาไปมี สวนรวมในทุกขั้นตอนของการมี สวนรวมในการกํ าหนดนโยบายยางพารา ขั้นการกอรู ป
นโยบาย ขั้นการตัดสิ นใจและกําหนดนโยบาย ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขั้ นการติดตามและประเมินผล ใหเกิด เป น
รูปธรรม และภาครัฐควรจัดเวทีสาธารณะอยางสม่ําเสมอ เพื่ อรับฟงปญหาจากเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งเปดโอกาสให
เกษตรกรชาวสวนยางได แ สดงความคิ ด เห็ นและเสนอแนะแนวทางการแกป ญ หาอย างทั่ วถึ ง และสม่ํ าเสมอ ที่ สําคั ญ ควร
เสริ มสร างความรวมมือการทํางานร วมกั นระหว างภาครั ฐและเกษตรกรชาวสวนยางเอง ในการจัด ทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการหรือนโยบาย
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง ใน
เครือขายพื้นที่สาขา ทั้ง 4 แหง พบวา ในเครือขายพื้นที่สาขาบางแกว และเครือขายพื้นที่สาขาปาบอน เกษตรกรชาวสวนยาง
เขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารามาก สวนเครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และเครือขายพื้นที่ส าขาควนขนุน
เกษตรกรชาวสวนยางยังมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพาราอยูนอย ลักษณะของการมีสวนรวม คือ เกษตรกรชาวสวน
ยางมีสวนรวม ในขั้นการวางแผน รวมกับภาครัฐ คือ การยางแหงประเทศไทย (กยท.) จังหวัดพัทลุง โดยผานคณะกรรมการ
เครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง เนื่องจากเกษตรกรเปนผูไดรับผลประโยชนจากโครงการหรือนโยบาย อาทิ เรื่อง
เงินชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย เรื่องการสงเสริมการใชยางภายในประเทศ เรื่อง
ราคายางพาราตกต่ํา เปนตน โดยเกษตรกรมีการรวมกลุมกันจัดตั้งสมาชิกภายในกลุมเปนตัวแทนของเกษตรกร เพื่อนําปญหา
และขอเสนอแนะจากสมาชิกภายในกลุม เขาสู กระบวนการเสวนา บนเวทีง านประชุมเสวนา รวมกับหนวยงานภาครัฐและ
องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง มามากกว า 10 หน ว ยงาน อาทิ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสังคมแหงชาติ กรม
สงเสริมการเกษตร สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรมสงเสริมการเกษตร การส งเสริม
อุ ต สาหกรรม กรมศุ ล กากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นต น โดยแต ล ะกลุ ม ก็ มี การจั ด ประชุ ม แตกต างกั นออกไป
ตัวอยางเชน สหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางบานทุงอายโต จํากัด จะมีการจัดประชุมสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง
ทุก ๆ 1 เดือน ณ ที่ทําการสหกรณฯ เพื่อนําเรื่องยื่นใหกับรัฐบาลตอไป แตเปนที่นาสังเกตวา การมีสวนรวมในขั้นตอนของการ
ตัดสินใจ เกษตรกรมองวาขั้นตอนนี้ ภาครัฐมี บทบาทนํ าในขั้นตอนดัง กลาว นอกจากนี้ การมีสวนรวมในการปฏิบั ติจากการ
ดําเนินตามโครงการหรือนโยบายของภาครัฐ เกษตรกรมีสวนรวมรับผลประโยชน สวนของการมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ เกษตรกรมีการติดตามและประเมินผลจากการแกไขปญหาของทางภาครัฐอยางตอเนื่อง
สวนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุหลักมา
จากปจจัย ดานเศรษฐกิจ อาทิ เรื่องของผลผลิตราคายางพาราที่ตกต่ํา หรือการหาตลาดที่จะมารองรับผลผลิต เรื่องปญหาของ
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินปลูกยางพารา ปญหาเหลานี้เกษตรกรเองตองการที่จะเขาไปเสนอเพื่อใหภาครัฐเขามาชวยเหลือเกษตรกร
นอกจากนี้ เกษตรกรเองยังตองการที่จะทราบถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยางพารา ทั้งในดานของมาตรการชวยเหลือของภาครัฐ
นโยบายที่เกี่ยวของกับยางพารา
ปญหาและอุปสรรคของการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เกษตรกรขาด
ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการมี ส วนร วม ในการกํ า หนดนโยบาย อี กทั้ ง กระบวนการในการกํ า หนดนโยบายมี ขั้ นตอน
สลับซับซอนหลายระดับและมีหนวยงานที่หลากหลาย กอใหเกิดการทับซอนของการดําเนินงาน ซึ่งเปนเรื่องยากที่เกษตรกรที่
อาจจะขาดความรู เพราะไม มีที่ ป รึ กษาในเรื่ องดั งกล าวยากจะทํ าความเข าใจไดด วยตั วเอง นอกจากนี้ การเปด โอกาสให
เกษตรกรชาวสวนยางเขามี สวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกษตรกรมองวาเพีย งแตทําใหกระบวนการมีสวนรวมครบถว น
กระบวนความตามลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น แตขาดการเปดโอกาสใหเกษตรกร
เขาแสดงความคิดเห็นหรือยื่นขอเสนอในสิ่งที่ตนเองคิด รวมทั้งเกษตรกรมองวาภาครัฐขาดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
ใหกับเกษตรกรซึ่งอํานาจนี้เองอยูในขอบเขตอํานาจของภาครัฐเทานั้น
ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายยางพารารวมทั้งสวนราชการสวนอื่น ๆ ทั้งรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ การ
ยางแหงประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง
(อสย.) กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ ควรสงเสริมสรางความรูความเขาใจ
ให กับ เกษตรกรชาวสวนยางในเรื่ องการมีส วนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยแนะนํ าใหมี การเพิ่ม ความรูใ หกับเกษตรกร
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ชาวสวนยางเพื่ อใหทราบถึงวิธีการและแนวทางของกระบวนการกําหนดนโยบายอยางเปนรู ปธรรม อันจะก อใหเกิดความรู
ความเขาใจอยางถูกตอง รวมถึงใหเวลาแกเกษตรกรชาวสวนยางในการรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ กอนที่จะมีการจัดตั้ง
เวทีส าธารณะ เพื่อเป ดโอกาสให เกษตรกรไดแสดงบทบาทไดอยางถูกต อง และได ความคิดเห็ นและขอเสนอ รวมถึง ชี้แนะ
แนวทางในการแกไขปญหาใหถูกจุดและเปนรูปธรรมใหมากขึ้น นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐควรที่จะลงพื้นที่เพื่อสํารวจรับฟง
ปญหาความตองการจากเกษตรกรใหไ ดมากที่สุด เพราะเกษตรกรแตล ะคนก็ มีปญ หาและขอเสนอแนะที่แตกตางกัน อาทิ
ปญหาทางดานการกระจายผลผลิต แหลงตลาดที่จะมารองรับน้ํายาง ควรใหเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจพบปะเกษตรกรชาวสวน
ยางถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อที่จะรับฟงสภาพปญหาและขอเสนอแนะตามความความเปนจริงของเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจาก
การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางเปนกระบวนการซึ่งเกษตรกร หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ การมีสวนรวมของเกษตรกรซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวาง
ผูมีสวนไดสว นเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เพราะการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนการเพิ่มคุณภาพ
ของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
สะทอนถึง การกําหนดนโยบายยางพาราภาครัฐยังมีบทบาทนําอยูมาก สอดคลองกับ ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) ซึ่งให
ความสําคัญกับบทบาทหรืออิทธิพลของภาครัฐ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจนโยบายอยางเด็ดขาด โดยยึดถือความพึงพอใจ หรือ
คานิยมของตนเองเปนเกณฑในการตัดสินใจนโยบาย ถึงแมวานโยบายมิไดสะทอนความตองการของเกษตรกรชาวสวนยาง
การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เครือขายพื้นที่สาขาบางแกว และเครือขาย
พื้นที่สาขาปาบอน เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารามาก เครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และ
เครือขายพื้นที่ สาขาควนขนุ น เกษตรกรชาวสวนยางมี สวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพาราอยูนอย แตใ นภาพรวมแล ว
ภาครัฐยังคงมีบทบาทนําอยูมาก เกษตรกรชาวสวนยางยังคงมีบทบาทนอยในการสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารา
และมีเพียงขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติในการรับผลประโยชนจากโครงการหรือนโยบายของภาครัฐ และขั้นการติดตามและ
ประเมินผล เปนที่นาสังเกตวา ขั้นการตัดสินใจ ภาครัฐเปนผูมีบทบาทแตเพียงฝายเดียว สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลชญา
แวนแกว (2550) ไดชี้เห็นวา ประชาชนมีส วนรวมในขั้นการวางแผน ประกอบดวย การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ภายในชุมชน การวางแผน ในการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ การรวมรับผลประโยชน และการ
ประเมินผล ประกอบดวย การสังเกตการณการทํางานของผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งในดานการตัดสินใจ จะกําหนดโดยรัฐบาลหรือ
ขาราชการระดับสูง (ที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย)
อยางไรก็ตาม ผลการวิ จัยกรณี ศึกษานี้ไ มสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ เชฎฐชัย ศรีชุ ชาติ (2541) ซึ่งชี้ใ หเห็นว า
ประชาชนมีบทบาทสําคัญมากกวาหนวยงานของรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย ทั้งในดาน การริเริ่มโครงการ การ
แนะนําสมาชิกใหเ ขาร วมโครงการ การคัดเลือกกรรมการโครงการ การดําเนิ นงานตามขั้ นตอนต าง ๆ ของโครงการ ส วน
หน วยงานของรั ฐที่ เ กี่ย วของ เป นผู ส นับ สนุนใหการดํ าเนิ นงานต าง ๆ ของโครงการใหดํ าเนิ นไปอยางตอเนื่ องจนประสบ
ความสําเร็ จ นอกจากนี้ ยั งมี ผลงานวิ จัย ของ วั นเฉลิ ม ปอมป ง (2553) ซึ่ ง ชี้ใ หเ ห็นวา ประชาชนมี สวนร วมในการกํ าหนด
นโยบาย ในทุก ๆ ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการรวมตัดสินใจ ดานการรวมปฏิบัติ และดานการติดตามและประเมินผล
รวมตรวจสอบ
ปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุ หลักซึ่งเป น
ผลกระทบที่มีตอเกษตรกรชาวสวนยาง จากปจจัยดานเศรษฐกิจ ประเภทของผลผลิตราคายางพาราที่ตกต่ํา หรือการหาตลาด
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ที่จะมารองรั บ ผลผลิ ต นอกจากนี้ ยั ง มีป ญ หาเรื่ องปุ ย ป ญ หาเรื่ องของเอกสารสิ ทธิ์ ใ นที่ดิ นปลูกยางพารา ซึ่ งสร างความ
เดือดรอนใหกับเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องราคาของยางพารา จึงเปนปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรชาวสวน
ยาง เขามีสวนรวมในการรับฟงพรอมทั้งเสนอปญหาที่เกิดขึ้นใหกับภาครัฐไดรับทราบ เพื่อมุงหวังใหภาครัฐแกไขปญหาเขามา
ชวยเหลือเกษตรกร สอดคลองตามทฤษฎี การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ซึ่งเปนการกระจายโอกาสให
เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนรวม และการบริหารเกี่ยวกับการติดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะสงผล
กระทบตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของเกษตรกร โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผนและ
รวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากเกษตรกร และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร
ชาวสวนยาง รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการติดสินใจของรัฐ
ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา นอกจากเกษตรกร
ขาดความรู ความเขาใจ เรื่องการมีส วนร วมและยังไมมีประสบการณ ในกระบวนการดังกล าวแล ว ยัง ขาดความรวมมื อและ
ประสานงานกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน และเกษตรกรขาดโอกาสที่ จะเขารวมประชุม
เพราะบางครั้งมีแตตัวแทนหรือคณะกรรมการเทานั้นที่เขารวมประชุมกับภาครัฐ ทําใหไมไดรับทราบถึงปญหาที่แทจริง ทั้งนี้
เวทีสาธารณะที่จะจัดขึ้นเพื่อรับฟงปญหาเกษตรกรชาวสวนยางยังมีนอย และจัดขึ้นนาน ๆ ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชัยวัฒน ฉิมวิหค (2553) ซึ่งชี้ใหเห็นวา สวนใหญเห็นวามีการนําปญหาของประชาชนมาแกไขและวิเคราะหปญหาตาง ๆ โดย
ใหมีการจัดทําเวทีสาธารณะ นาน ๆ ครั้ง อยางไรก็ดี เกษตรกรเห็นวาตนอยูในสถานะที่หางไกลจากกระบวนการตัดสินใจ และ
หางไกลจากความสนใจของผูมีอํานาจ เพราะผูมอี ํานาจมักตัดสินใจดวยตนเอง จึงปลอยใหผูมีอํานาจตัดสินใจทําหนาที่กําหนด
นโยบาย เพราะเชื่อวาตนไมมีอํานาจ ใด ๆ ที่จะกําหนดนโยบาย การกําหนดนโยบายเปนเรื่องของผูมีอํานาจตัดสินใจเทานั้น
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาภาครัฐไมไดคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการหรือนโยบายตาง ๆ ที่นําไป
ปฏิบัติจึงไมมีประสิทธิภาพ จากกรณีศึกษาวิเคราะหตามตัวแบบกระบวนการ (Process Model) พบวา ผูตัดสินใจนโยบายมัก
ที่จะแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้น การตัดสินใจนโยบายจึงกระทําโดยมิ ไดวิเคราะหนโยบายตามขั้นตอนของกระบวนการ
อยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติไมประสบผลสําเร็จ และปญหาไมไดรับการแกไข เปนการสะทอนให
เห็นวา การกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของภาครัฐ ยังไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการวิเคราะหกระบวนการนโยบายให
ครอบคลุมทุกขั้นตอนอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญไมเห็นถึงความสําคัญของการดึงเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมี
สวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน
ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เพื่อให
การกําหนดนโยบายมีความสอดคลองกับการแกไขปญหาของเกษตรกรชาวสวนยางใหบรรลุเปาประสงคที่พึงปรารถนา ตาม
ทฤษฎีกระบวนการ (Process Model) ภาครัฐจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน ตั้งแต การจําแนก
ลักษณะของปญหา การจัดทําทางเลือกนโยบาย การใหความเห็นชอบนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย ทั้งนี้ จะตองดึงเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนดวย
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้
1. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ควรพัฒนาศักยภาพดานความรู และความสามารถแกเกษตรกรชาวสวนยาง ใน
เรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
2. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) จัดใหเจาหนาที่ลงพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางอยางจริงจัง
3. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ควรนําความตองการของเกษตรกรชาวสวนยาง มาใชในการกําหนดนโยบายให
มากขึ้น
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการวิจัยโดยเก็บขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ คือ การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เพื่อใหไดขอมูลในสวน
ของการกําหนดนโยบายยางพารา และการสงเสริมการมีสวนรวมของฝายรัฐดวย
2. ควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในภาคเอกชน เชน เพื่อใหไดขอมูลการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางใน
การกําหนดนโยบายยางพารา เพื่อใหเห็นความแตกตางของขอมูล
3. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เพื่อใหได
ขอมูลที่เปนสถิติเปรียบเทียบกับขอมูลเชิงคุณภาพ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับธรรมนูญมะดีนะฮ
The Constitution of the Kingdom of Thailand, 2560 with the Madinah
หมัดเฟาซี รูบามา
ภาควิชาการปกครองทองถิ่น คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
Madpouzee@hu.ac.th
บทคัดยอ
ธรรมนูญมะดีนะฮไดมีการบัญญัติไวในอัลกุรอานและสุนนะฮฺโดยเปนจริยวัตรและแบบอยางของศาสดามุฮัมมัด ที่ได
ใหความสําคัญกับการบัญญัติ กฎ กติกา การอยูรวมกันมานานมากกวา 1,430 ปแลว เพื่อใหบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อแตกตางกัน
สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
ประเทศไทยของเราเองก็มีลักษณะที่คลาย ๆ กัน นั่นคือมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ แตก็ยังมีประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามและคริสเตียนอาศัยอยูดวยภายในประเทศ ฉะนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงควรมีเนื้อหาที่ให
ความสําคัญกับประชากรที่มีความคิด ความเชื่อที่แตกตางกันดวย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและกอใหเกิดความรูสึกไมเทาเทียม
หรือแตกตางกันทางสังคม จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเนื้อหาบางสวนที่มีลักษณะที่สอดคลองกับธรรมนูญ
มะดีนะฮ โดยเฉพาะวาดวยเรื่องสิทธิและความยุติธรรม ใน 4 ประเด็น กลาวคือวาดวยเรื่องสิทธิดานเกียรติแหงความเปนมนุษย
สิทธิดานความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิดานการใหความคุมครอง
คําสําคัญ: รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ธรรมนูญมะดีนะฮ สิทธิและความยุติธรรม
Abstract
The Madinah Proclamation is prescribed in the Quran and Sunnah. by the morality and role of
the Prophets Muhammad. Islam has been focusing on the rule of coexistence for more than 1,430 years
so that individuals with different beliefs can live together peacefully.
Our own country is similar in nature, that is, the majority of the Buddhist population. But there
are still Muslim and Christian populations living in the country. Therefore, the Constitution of the Kingdom
of Thailand should be content with a focus on the thoughtful Population. Different beliefs to reduce
disparity and cause different or social dissonance. It can be seen that the Constitution of the Kingdom of
Thailand contains some content that is consistent with the Madinah Constitution. Especially with regard
to Rights and Justice in Four issues, Namely the Right to Human Honor., Equal Legal Rights, Rights and
freedoms of Religion, and the Right to Protection.
Keywords: Constitution of the Kingdom of Thailand, Constitution of the Madinah, rights and justice
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บทนํา
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชมาแลวหลายฉบับ มีการแกไขเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกับรัฐบาลแตละยุค
แตละสมัยที่เขามามีอํานาจในการบริหารประเทศ โดยการเขามาแกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อใหการบริหารประเทศเป นไปตามที่
กลุ มตนเองมี ความประสงค บ อยครั้ งมี การแก กฎหมายที่ เกี่ ย วข องกับ สิ ทธิ เสรี ภ าพ และการมีส วนร วมทางการเมืองของ
ประชาชน จนนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่เปนเจาของกรรมสิทธอยางแทจริง โดยเฉพาะในทางปฏิบัติตาม
กฎหมายเรื่องสิทธิและความยุติธรรมของประชาชน ที่เปนกลุมเห็นตาง ที่มีความคิดหรือความเชื่อตางกัน ก็จะเปนฝายปฏิปกษ
ตออํานาจรัฐจนนํามาสูการใชชองวางทางกฎหมายหรือขออางในความชอบธรรมในการแกกฎหมายเพื่อใหสมบูรณที่สุดหรือใช
ในการดําเนินคดีทางกฎหมายไดอยางชอบธรรมดวย จะเห็นไดจากรัฐธรรมนู ญของไทย ฉบับ ป พ.ศ. 2540 และตอมาก็ มี
รัฐธรรมนูญ 2550 จนถึงฉบับปจจุบัน รัฐธรรมนูญป 2560 แสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญที่พยายามแกไขตามคํา
เรียกรองใหมีความเทาเทียมกันในการจัดสรรสิทธิและหนาที่พื้นฐานตางๆ แตในขณะเดียวกันในรัฐธรรมนูญก็สนับสนุนความไม
เทาเทียมกันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัดสอดรับกับที่ จอหน รอลส (John Rawls, 1971) ไดกลาวไววา ขาพเจา
ขอยืนยันอยางแนวแนวาบุคคลในสภาวะเริ่มแรกจะเลือกหลักการที่คอนขางแตกตางกัน คือ หลักการแรกเรียกรองความเทา
เทียมกันในการจัดสรรสิทธิและหนาที่พื้นฐานตางๆ แตในขณะเดียวกันก็เลือกหลักการที่สองที่กลับสนับสนุนความไมเทาเทียม
กันทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการนําปฏิบัติหรือนํามาใชของผูบริหารประเทศ
สิทธิและความยุติธรรมของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองระบุใหชัดเชน เพื่อใหมีการ
บังคับใชกฎหมายภายใตรัฐธรรมนูญไดอยางเทาเทียมกันทั้งกลุมที่เปนชนกลุมใหญภายในประเทศ และชนกลุม นอยตางๆ ที่
อาศัยอยูภายในประเทศหรือแมกระทั้งกลุมคนที่มีความคิด ความเชื่อตางกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และบังคับใชกับทุกคนภายในประเทศ ทั้ง
กลุ มคนที่มี ความแตกต างกั นทั้ ง ทางความคิ ด เชื้ อชาติ ศาสนา จึ งจํ าเป นต องคํ านึ ง ถึ ง สิ ทธิ เสรีภ าพ และการเข าถึ ง ความ
ยุติธรรมตางๆ ใหเทาเทียมกัน ตามธรรมนูญแหงรัฐที่ไดประกาศใชออกมา เพราะธรรมนูญ ถือเปนระเบียบปฏิบั ติของการอยู
รวมกันในสังคม
ประชนชนมุส ลิม ที่นับถื อศาสนาอิส ลามถื อเปนชนกลุ มน อยที่ อาศัย ภายในประเทศไทย ก็ จําเป นต องปฏิ บัติ ตาม
ธรรมนูญของประเทศไทยที่ประกาศไวในรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐแตตองไมขัดแยงกับหลักความเชื่อ เนื่องจาก
มุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีบทบัญ ญัติที่ตองปฏิ บัติอยางเครงครัด นั่นคื อ การดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของอิสลามที่
ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ แตอยางไรก็ตามธรรมนูญ ถือเปนกฎ ระเบียบและกติกา การอยูรวมกันที่ไดมีการบัญญัติไว
ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ โดยเปนจริยวัตรและแบบอยางของศาสดามุฮัมมัดผูเปนศาสนฑูตมาเผยแพรศาสนาอิสลามที ่ไดให
ความสํ าคัญ กั บการบั ญ ญัติ กฎ กติกา การอยู รวมกั นมานานมากกว า 1,430 ปแ ล ว เพื่อใหบุ ค คลที่ มี ความคิ ด ความเชื่ อ
แตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
เมื่อศึกษาถึงประวัติศาสตรอิสลาม เราจะพบวาเรื่องการบัญญัติหรือกําหนด กฎ กติกาการอยูรวมกันนั้นไดเ กิดขึ้น
ตั้งแตในปแรกของการฮิจเราะห (อพยพ) ของทานศาสดามุฮัมมัด จากเมืองมักกะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺ กลาวคือเมื่อครั้งที่
ทานศาสดามุ ฮั ม มั ด อพยพไปยั ง เมืองมะดี นะฮฺ นั้น ท านศาสดาพบว า เมื องมะดี นะฮฺ นั้นมี ความหลากหลายทางสั ง คมที่
ประกอบดวย ประชากรหลายเผาพันธุ หลายศาสนา มีความอาฆาตพยาบาทกันอยูระหวางเผา และอาจเกิดความขัดแยงขึ้นได
ในภายหลังเมื่อตองอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งในขณะนั้นประกอบไปดวย ชาวมุฮาญีรีน ที่เปนมุสลิมอพยพจากเมืองมักกะฮฺมายังเมือง
มะดีนะฮฺ ชาวอันศอร ที่เปนชาวเมืองมะดีนะฮฺดั้งเดิมที่คอยใหการชวยเหลือชาวมุฮาญีรีน ชาวยิว และคริสเตียน (หมัดเฟาซี รู
บามา,2558)
ดังนั้นทานศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) จึงไดจัดตั้งระเบียบขึ้นเรียกวา “ธรรมนูญแหงมะดีนะฮ ” ซึ่งเปนระเบียบเพื่อการ
เลิกล มการอาฆาตพยาบาทกันระหว างเผา โดยเฉพาะเผาเอาสฺและเผาค็อซร็ อจญ เพื่ อใหสิ ทธิต างๆ แกป ระชาชนทุ กกลุ ม
โดยเฉพาะชาวยิว และคริสเตียนที่มีความเชื่อและนับถือศาสนาแตกตางกันที่อาศัยอยูในเมือง และรอบๆเมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งเมื่อ
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หันกลับมามองประเทศไทยของเราเองก็มีลักษณะที่คลายๆ กัน นั่นคือมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ แตก็ยังมี
ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม และคริสเตียน อาศัยอยูภายในประเทศดวย ฉะนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงควร
มีเ นื้อหาที่ใ หค วามสํ าคั ญประชากรที่มี ความคิ ด ความเชื่ อ ที่นับถื อแตกตางกั นด วย เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ํ าและก อใหเ กิ ด
ความรูสึกไมเทาเทียมหรือแตกตางกันทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นวาดวยเรื่องสิทธิและความยุติ ธรรม โดยจะเห็น
ไดวารัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยมีเนื้ อหาบางสวนที่ มีลักษณะที่สอดคลองกับ ธรรมนู ญแหงมะดีนะฮ แตบางสวนก็ มี
ลักษณะที่แตกตางกันบางไปตามยุคตามสมัยแตยังคงรักษาอยูบนพื้นฐานเดียวกันนั่นคือ การอยูรวมกันอยางสันติ
ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงมีความสนใจศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับธรรมนูญมะดีนะฮ วาดวย
เรื่องสิทธิและความยุติธรรม ใน 4 ประเด็น กลาวคือ วาดวยเรื่องสิทธิและความยุติธรรมดานเกียรติแหงความเปนมนุษย สิทธิ
และความยุติธรรมดานความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิและความยุติธรรมดานการ
ใหความคุมครอง ดังที่ปรากฎดังตอไปนี้
1. สิทธิดานเกียรติแหงความเปนมนุษย
ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวเชนใน
มาตราที่ 25 ความวา “พวกยิวตระกูลบนู Awf เปนประชาคมเดียวกันกับบรรดาผูศรัทธา...”
มาตราที่ 35 ความวา “และแทจริงกลุมยอยของพวกยิวก็ถือเสมือนตัวของพวกเขาเอง คือกลุมใหญ" (อักรอม ฎิยาฮฺ
อุมรีย, 1983:121)
จากมาตราดังกลาวที่ไดปรากฏขางตน จะเห็นไดวาทานศาสดามุหัมมัด ไดใหความสําคัญกับเกียรติแหงความเปน
มนุษยของทุก ๆ ชนเผา ทานศาสดามุหัมมัด ถือวาผูท ี่ไมใชผูศรัทธา (ไมใชมุสลิม) ที่เปนพวกยิว และคริสเตียนที่อาศัยอยูในมะ
ดีนะฮ พวกเขาเหลานี้ก็มีสิทธิในดานตางๆ เทากับผูที่ศรัทธา (มุสลิม) พวกเขาจะไดรับการพิทักษจากการถูกสบประมาทและ
การย่ํายี และพวกเขามีสิทธิเสมอภาคเทาเทียมกันกับชาวมุสลิม ทั้งในดานอาชีพและบริการสงเคราะหในสาขาตางๆ รวมไปถึง
เสรีภาพในการนับถือศาสนา
นอกจากนี้ทานศาสดามุหัมมัดถือวากลุมยอยของพวกยิวก็เสมือนกับกลุมใหญ พวกเขาจะไดรับการปฎิบัติและการให
สิท ธิ เ สรี ภาพต างๆ อย างทั ด เที ย มกั น ดัง นั้ น เมื่ อพิ จารณาจากการตีค วามดั ง กล าวข างตน จะสอดรับ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงเกียรติแหงความเปนมนุษยดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังนี้
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับการคุมครอง
ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุและจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงเกียรติแหงความเปนมนุษยไว สรุปไดดังนี้
1. ชาวไทยทุกคนยอมไดรับการคุมครองเสมอกัน ทั้งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
2. การจํากัดสิท ธิหรือเสรีภาพของบุ คคลโดยการตรากฎหมายตองไมเพิ่ม ภาระ หรือจํ ากัดสิ ทธิหรือเสรีภ าพเกิ น
สมควรแกเหตุและใหเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและตองไมขัดตอหลักนิติธรรม
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3. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล
และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไวดวย
4. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองบังคับใชเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายเปนการ
เฉพาะเจาะจงกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกรณีใด กรณีหนึ่ง
จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิ เกียติและศักดิ์ศรีของมนุษยในการอยูรวมกัน
ในสังคม ถึงแมวาจะมาจากตางเผา ตางความเชื่อ ตางศาสนา และเชื้อชาติ และใหคิดเสมอวาทุกคนเสมือนคนกลุมเดียวกัน มี
สิทธิ เสรีภาพอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติแกกรณีใด กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการ
เจาะจง เพราะสิทธิดานเกียรติแหงความเปนมนุษย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนเชื่อวาเปนสิทธิโดยธรรมชาติ สอดคลอง
กับที่ จอหน ลอก (John Locke, 1963) กลาววา “มนุษยเกิดมามีอิสรภาพและความเทาเทียมกัน ไมมีใครมีสิทธิทําลายชีวิต
สุข ภาพ เสรี ภาพ และทรัพ ยสิ นของผู อื่น” ซึ่ งต อมาก็กลายเป นหลั กการพื้ นฐานของรัฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายหลายฉบั บ
(สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2558 ) แตปจจุบันเรากลับพบวา รัฐบาลไดนํามาตรการดานความมั่นคงที่มี
แนวโนมคุกคามสิทธิของประชาชนมาใช ดังที่ ซาลิล เช็ตตี้ เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล กลาววา “ผูนําในหลาย
ประเทศปจจุบันแทนที่จะตอสูเพื่อสิทธิของประชาชน กลับเลือกใชแนวทางที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อรักษาอํานาจ
ทางการเมืองของตนเอง ผูนําหลายคนพยายามเพิ่มคะแนนนิยมหรือเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากความลมเหลวดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดวยการละเมิดสิทธิของกลุมคนที่ถูกทําใหเปนจําเลยของสังคม” (รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนทั่ว
โลกประจําป2559/2560 อางถึงใน ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2560)
2. สิทธิมนุษยชนดานความเสมอภาคทางดานกฎหมาย
ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวเชน
มาตราที่ 4-11 ไดระบุไวความวา “สวน Banu Awf , Banu-Harith , Banu Saidah , Banu Jusham , Banu
Najjar , Banu Amr Ibn' Awf , Banu'Nabit , Banu-Aws จะตองจายเงินคาทําขวัญตามธรรมเนียมปจจุบันของพวกเขาอยาง
ที่พวกเขาเคยจายเมื่อครั้งยังไมไดนับถือศาสนาและการไถเชลยจะตองปฏิบัติโดยวิธีการที่ดีและยุติธรรมอยางที่ปฏิบัติกันในหมู
บรรดาผูศรัทธา” (ดร.อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย, 1983:121)
จากมาตราดังกลาวที่ไดปรากฏขางตน จะเห็นไดวาทานศาสดามุหัมมัด ไดรางรัฐธรรมนูญมะดีนะฮฺ โดยที่ทานไมได
คํานึงถึงเชื้อชาติ ชนเผา เพศ ศาสนา หรือ ตําแหนงฐานะทางสังคมแตอยางใด กลาวคือ ทานศาสดามุหัมมัด ไดกําหนดสิทธิ
และหนาที่ใหเผาตางๆ ปฎิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีเผาใดที่เหนือกวาเผาใด กลาวคือ ในกรณีที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในเมือง
มะดีนะฮฺ ไมวาจะเปนคนในตระกูลใด หรือเผาใด ผูใดฆาผูอื่นเขาจะตองจายคาธรรมขวัญ (ดิยัต) ใหกับครอบครัวของผูตาย
เชนเดียวกัน แมแตเชลยศึก ก็ไดรับการปฎิบัติอยางดีและมีความยุติธรรม (ในมาตราที่ 4-11 ของธรรมนูญมะดีนะฮ)
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่
ไดระบุถึงความเสมอภาคทางกฎหมาย ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังนี้
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การ
ใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพ เชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิท ธิ ห รื อเสรี ภ าพใดที่รั ฐ ธรรมนู ญ ให เ ป นไปตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ หรื อให เ ป นไปตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีการที่
กฎหมายบั ญญัติ แมยั งไม มีการตรากฎหมายนั้ นขึ้ นใชบัง คั บ บุ คคลหรื อชุ มชนยอมสามารถใช สิท ธิหรื อเสรี ภาพนั้นได ตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
2618 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อ
ใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิท ธิหรือเสรี ภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่ น
ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํา กัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุและจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น
หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและ
เสรี ภ าพเช นเดี ย วกั บ บุ คคลทั่ วไป เวนแต ที่จํากั ดไว ใ นกฎหมายเฉพาะในส วนที่เ กี่ ย วกั บ การเมื อง สมรรถภาพ วิ นัย หรื อ
จริยธรรม
จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงความเสมอภาคทางกฎหมาย สามารถ
สรุปไดดังนี้
1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพทางกฎหมาย และไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญไดอยางเทาเทียมกัน ถา
หากการกระทํานั้นไมไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น
2. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพแตตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
3. บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และมีสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอ
ตอสูคดีในศาลได
4. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและ
ตองไมขัดตอหลักนิติธรรม
5. การจํากัด สิทธิหรื อเสรีภ าพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไม เพิ่มภาระ หรื อจํากัด สิทธิหรื อเสรีภ าพเกิ น
สมควรแกเหตุ
6. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไมกระทบตอศั กดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล
และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไวดวย
7. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองบังคับใชเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายเปนการ
เฉพาะเจาะจงกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกรณีใด กรณีหนึ่ง
8. บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่น มี
สิทธิไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามกฎหมาย
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9. ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎหมาย
10. ไมสามารถเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็ น
ทางการเมืองได ตราบใดที่การกระทํายังไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ
11. ขาราชการ เจาหนาที่ หรือพนักงานของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพเช นเดียวกับบุคคลทั่วไป ยกเวนการจํากัดไวใน
กฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
12. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ แตการกระทํานั้นจะตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิทางกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยก
ความแตกตางกัน และใหสิทธิไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิท ธิทางศาล
หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได แตในทางปฏิบัติเรากลับพบความเหลื่อมล้ําทางกฎหมายของบุคคลระหวางประชาชนทั่วไป
กับบุคคลที่มีอํานาจทางตําแหนงและระหวางคนรวยกับคนจนยังคงมีอยูในสังคมไทย
3. สิทธิดานเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวใน
มาตราที่ 25 ความวา “พวกยิวตระกูลบนูเอาฟฺเปนประชาคมเดียวกันกับบรรดาผูศรัทธา พวกยิวก็มีศาสนาและ
พวกมุสลิมก็มีศาสนาดวยกัน รวมทั้งบาวและตัวของพวกเขาเอง ทั้งนี้ ยกเวนผูประพฤติผิดและทําการบาป เพราะพวกนี้
ทําลายตัวเองและครอบครัวของพวกเขาเองเทานั้น" (อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย, 1983:121)
จากมาตราที่ไดปรากฏขางตนจะเห็นไดวา ทานศาสดามุหัมมัด ไดกําหนดใหพวกยิวมีสิทธิศรัทธาเลื่ อมใสในศาสนา
ของเขา และปฎิบัติกิจในหนทางของความศรัทธาของพวกเขาไดอยางเสรี มวลมุสลิมก็มีสิทธิที่จะศรัทธาและปฎิบัติศาสนกิจทุก
อยางตามความเสื่อมใสศรัทธาเชนเดียวกัน (ยะกูบ ทวมประถม,มปป:163)
และท านศาสดามุหั ม มัด ยอมรั บใหพ วกยิ วยั งคงนั บ ถือศาสนาเดิ มและไมไ ดบั ง คั บ คนหนึ่ งคนใดให เข ารับ นับ ถื อ
อิสลาม แตทานจะเปดโอกาสใหพวกเขาเลือกเอาวาจะเขารับอิสลามหรือยังคงอยูในศาสนาเดิมของพวกเขาที่ซึ่ง สนองตอบคํา
ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา
ความวา “ไมมีการบังคับ (ใหนับถือ) ในศาสนา อิสลาม...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ, 2:256)
นอกจากนี้ศาสนาอิสลามยังอนุญาตและเปดโอกาสใหพวกเขาสามารถปฎิบัติศาสนกิจ และปกปกษรักษาศาสนสถาน
ของพวกเขาไว โดยที่ไมมีการละเมิดแตอยางใด
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่
ไดระบุถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังนี้
มาตรา 31 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอุปถัม ภและคุ มครองพระพุทธศาสนาอั นเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึ ง
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา
และตองมี มาตรการและกลไกในการปองกันมิใ หมี การบอนทํ าลายพระพุท ธศาสนาไมวาในรูป แบบใด และพึงส งเสริ มให
พุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย
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จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา สามารถสรุป
ไดดังนี้
1. ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการนับถือศาสนา
2. ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอ
หนาที่ของประชาชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
3. รัฐบาลควรอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
4. การอุ ปถัม ภและคุมครองพระพุ ทธศาสนาที่เปนศาสนาของประชาชนสวนใหญ รัฐ ควรส งเสริมและสนั บสนุ น
การศึกษา และเผยแผหลักธรรมของพุทธศาสนาเถรวาท
5. รัฐตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวารูปแบบใด
6. รัฐควรสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกในการปองกันดังกลาวดวย
แตอยางไรก็ตามก็มีขอสังเกต ในบางประเด็นระหวางรัฐธรรมนูญมะดีนะฮ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป
พ.ศ. 2560 เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 นั้นไดระบุอยางชัดเจนวา “รัฐพึงสนับสนุนการศึกษาและ
การเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยใหบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลั ก
ศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งสอดคลองกับธรรมนูญมะดีนะฮในมาตรา 25 ดังกลาวมาแลว แตตางจาก
รัฐธรรมนูญฉบับก อนหนานี้ ที่ใหหลั กการไว อยางกว างๆ ในมาตรา 37 ของรั ฐธรรมนูญฉบับ 2550 (ไพศาล สุวรรณรักษา,
2557) ซึ่งไมระบุชัดเจนถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
สวนหลักการอิสลามเกี่ยวกับการนับถือศาสนานั้นมีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนศาสนา เพราะตามหลักการอิสลามถือวา
การเปลี่ยนศาสนาหรือการพนสภาพจากการเปนมุสลิม [คือ การหันหลังจากศาสนาอิสลามไปสูศาสนาอื่น หรือการตัดขาดจาก
อิสลามไปยังกุฟรฺ (ผูไมศรัทธาตอพระผูเปนเจา) สวนผูที่กระทําการดังกลาวเรียกวา “มุรตัด”] ถือวาเปนบาปใหญ และโทษของ
เขาในโลกหนา คือ การลงนรก สวนโทษในโลกนี้ทุกคนสวนใหญเขาใจวาโทษของมัน คือ การประหารชีวิต แตในความเปนจริง
เมื่อเราพิจารณาจากอัลกุรอาน เราจะพบวาอัลกุรอานไดบัญญัติเรื่องการพนจากศาสนาไว 13 อายะห (โองการ) ในแตละซู
เราะห (บท) (อาละอิมรอน, 3:85) (อันนะหฺล,ฺ 16:106) แตจากทั้งหมด พบวาไมมีโองการใดเลยที่ระบุถึงโทษทัณฑที่ตองไดรับ
บนโลกนี้ โทษทั้งหมดถูกระบุวาเปนความรับผิดชอบของพระผูเปนเจาทั้งสิ้นถึงแมวา จะมีการกอตั้งรัฐอิสลามขึ้นแลวก็ตาม
นักการศาสนาบางทานใหความเห็นวา การพนจากศาสนานั้น เปนความผิดที่เขาผูนั้นตองรับผิดชอบตอพระผูเปนเจา
เอง ซึ่งหากวามีการลงโทษประหารชีวิตดวยเหตุผลของการพนจากศาสนาจริง มันก็จะไปขัดแยงกับโองการที่วา
ความวา “ไมมีการบังคับใด (ใหนับถือ) ในศาสนาอิสลาม” (บางสวนของอายะฮฺอัล บากอเราะห , 2: 256) และเมื่อ
ไมมีการลงโทษที่บันทึกในอัลกุรอานแลว หากมามองในแงของสุนนะห (แบบอยาง) ของทานศาสดามุหัมมัด จะพบว า จาก
บทสรุปในหลายสวน นักวิชาการมุสลิมใหความเห็นในหลายดาน บางก็วา การพนจากศาสนาจําเปนตองถูกประหารโดยอาง
เอาหะดีษ ของอิบนุอับบาส ที่วา
ความวา “ผูใดเปลี่ยนศาสนาจงฆาเขา” (บันทึกโดยบุคอรีย :238) แตทั้งหมดก็ถูกอีกฝายโตแยง โดยอางหลักฐาน
จากกุรอานในสูเราะหที่ 2 อายะหที่ 256 และสุนนะห (จริยวัตรและแบบอยาง) ของทานศาสดามุหัมมัด โดยวิจารณวาการ
สังหารที่เกิดขึ้น เปนเพราะคดีความอื่น (เชนการปลน) ไมใชเรื่องของการเปลี่ยนศาสนา โดยทั้งนี้มีหลักฐานบางประการจากคอ
ลีฟะห (ผูนําสูงสุดหลังจากการสิ้นชีวิตของทานศาสดามุฮัมมัด ณ เวลานั้น) อุมัร (รด.) วาทานไดสั่งใหทหารของทานจัดการกับ
ผูเปลี่ยนศาสนาอยางสันติวิธี หรือหากชักชวนไมไดผล ก็ควรจําคุกดีกวาการประหาร นักวิชาการมุสลิมจึงใหความเห็นวา การ
เปลี่ย นศาสนาของมุส ลิมคนหนึ่ง นั้น ควรจํากัดใหเปนโทษแบบตะอฺซีร (คือ อยู ในดุล พินิจของผู พิพากษา) หากการเปลี่ย น
ศาสนานั้นไมไดสงผลตอความมั่นคงของรัฐ ก็ไมจําเปนตองลงโทษ หรือแคแนะนํา ตักเตือน แตหากการเปลี่ยนศาสนามีผลตอ
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ความมั่นคงของรัฐ หรือเปลี่ยนดวยเจตนาของการกอกบฏตอรัฐ ก็อาจจําคุกหรือประหารชีวิตได ซึ่งทัศนะนี้ไดรับการยอมรับ
มากกวา ทัศนะของบางมัซฮับ (สํานักคิดทางนิติศาสตรอิสลาม) ที่กลาววามันเปนโทษประเภท ฮัด (ความผิดทีช่ ัดเจน)
จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิในการนับถือศาสนาและทํานุบํารุงศาสนสถาน
ตามความเชื่อของแตละบุคคลไดอยางเทาเทียมกัน ตราบใดที่ไมกอใหเกิดใหเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยไมเปน
อันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. สิทธิดานการใหความคุมครอง
ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวเชนใน มาตราที่ 16 ความวา “และสําหรับพวกยิวที่ตามเรานั้น
ไดรับการชวยเหลือและความเสมอภาคจากเรา พวกเขาจะไมถูกรังแกขมเหงและศัตรูของพวกเขาจะไมไดรับการชวยเหลือจาก
เรา” (อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย, 1983:120)
จากมาตราดังกลาวที่ไดปรากฏขางตน จะเห็นไดวาทานศาสดามุหัมมัด ไดกําหนดสิทธิโดยใหการชวยเหลือ คุมครอง
อยางเสมอภาคกับพวกยิว กลาวคือ พวกยิวจะไดรับความชวยเหลือจากชาวมุสลิมในการใหความคุมครอง เมื่อพวกเขาไดรับ
การขมเหงรังแกจากศัตรู ขณะเดียวกันชาวมุสลิมก็จะไมไปรวมกับศัตรูของพวกยิวเพื่อทําลายพวกยิวตราบใดที่พ วกเขายังยึด
มั่นตอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (ธรรมนูญมะดีนะฮฺ) และที่สําคัญทานศาสดาและชาวมุสลิมจะไมทําการสูรบกับยิวคนใด เวนแตกับผู
ที่ผิดสัญญา คดโกงบิดพลิ้ว (สอดรับมาตราที่ 46 ในธรรมนูญมะดีนะฮฺ)
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่
ไดระบุถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังนี้
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น
หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและ
เสรีภาพเชนเดียวกับบุค คลทั่วไป เวนแตที่ จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมื อง สมรรถภาพ วินัย หรื อ
จริยธรรม
มาตรา 28 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได เวนแต
มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได
มาตรา 29 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปน
ความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่ จะลงแกบุค คลนั้ นจะหนั กกว าโทษที่ บัญญั ติไว ในกฎหมายที่ใช อยูใ นเวลาที่กระทํ า
ความผิดมิได
ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคล
ใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
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การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน เพื่อปองกันมิใหมีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได
การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทําอั นเป นการละเมิด หรือกระทบต อสิท ธิ ข องบุ คคลตามวรรคหนึ่ ง หรื อการนําข อมู ล สวนบุค คลไปใช
ประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ
มาตรา 70 รัฐ พึงส งเสริมและใหความคุ มครองชาวไทยกลุมชาติพั นธุต าง ๆ ใหมีสิ ทธิดํ ารงชีวิต ในสั งคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวนทั้งนี้ เทาที่ไมเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย
จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงถึงสิทธิและความยุติธรรมในการใหความ
คุมครอง สามารถสรุปไดดังนี้
1. ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิไดรับการสงเสริมและใหความคุมครองอยางเทาเทียมกันทุกกลุมชาติพันธ ไมว า
จะเปนชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ
การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน ตราบใดที่การกระทํายังไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. มาตรการตางๆ ที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับ
บุคคลอื่น ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
3. การสงเสริมหรือใหสิทธิเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส
ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
4. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
5. การคนตัวบุคคล การจับและคุมขัง ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายของบุคคลไมสามารถ
กระทําได นอกจากมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
6. หามไมใหมีการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
7. ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด
8. บุคคลมีสิทธิในความเปนสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว หามไมใหบุคคลนําขอมูลสวนบุคคลของผูอื่น
ไปใชประโยชนไมวาทางใดๆ
จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิในการไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน
การสงเสริมและใหความคุมครองอยางเทาเทียมกันทุกกลุมชาติพันธ ไมวาจะเปนชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุ ขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึ ก ษา ความเชื่ อทางศาสนา หรื อความคิด เห็ น
ทางการเมือง ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข
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วิเคราะหเรือ่ งขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
Analysis of tolerance in Theravada Buddhism
พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ)
Watutoknum@gmail.com
บทคัดยอ
จากการศึกษาวิเคราะหเรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา มี 3 ลักษณะ คือ (1) ความอดทนดวยการ
อดกลั้น ไมตกอยูใตอํานาจกิเลสอันหยาบ ดวยอํานาจแหงศีลที่เรียกวา “ตีติกขาขันติ” (2) ความอดทนเปนเดชเผาผลาญกิเ ลส
อยางหยาบ ปองปรามกิเลสระดับกลาง ดวยอํานาจแหงสมาธิที่เรียกวา “ตปขันติ” (3) ความอดทนอันตั้งอยูในอํานาจแหง
ปญญา ซึ่งไม ใหตกอยูในอํ านาจของโลภ โกรธ โมหะ โดยการเผาผลาญด วยอํานาจแห งสมาธิ ไมใ หเคลื่อนไหว ให ขาดลงที่
เรียกวา “อธิวาสนขันติ” ดังนั้น ในเรื่องของ “ขันติธรรม” นั้น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขากับสังคมไทยไดหลายมิติ
ดวยกัน ก็คือ มิติทางศาสนา มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม เพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตใหมีความ
กลมกลืนกันกับธรรมะขออื่นๆ เชน ขันติธรรมมาพรอมกับความเพียร ((ทมะ) ความขมใจ เมตตา) ความรักความเมตตา (วิริยะ)
และปญญา เปนตน ซึ่งถือวาเปน “หัวใจ” สําคัญของพระพุทธศาสนาที่สามารถ “บูรณาการ” ใหแกบุคคลผูเจริญ “ขันติธรรม”
2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน (โลกิยะ) และขั้นสูงสุด (โลกุตตระ) แหงชีวิตอันสมบูรณ และงดงาม โดยมีผลตอบแทน 2 ประการ คือ
(1) อานิสงส 5 ประการ คือ เปนที่รักเปนที่พอใจของคนหมูมาก, เปนผูไมมากดวยเวร, เปนผูไมมากดวยโทษ, เปนผูไมหลงลืม
สติตาย, หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค (2) อานิสงสของขันติ 5 ประการ ไดแก เปนที่รักเปนที่พอใจของคน
หมูมาก, เปนผูไมดุราย, เปนผูไมมีวิปปฏิสาร (เดือดรอน), เปนผูไมหลงลืมสติตาย, หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค อานิสงสทั้ง 2 ขอนี้ เปนอานิสงสอยางมากที่ไมใหประพฤติผิดในศีลนั้นเอง
คําสําคัญ: ขันติ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Abstracts
The analysis of tolerance in Theravada Buddhism has found that there are 3 types: (1) patience
with perseverance, does not fall under the power of the rough passion with the power of the moral conduct
(Sila) called ‘Titikkhakhanti’, (2) patience is a waste of passion, intermediate passion with the power of
meditation (Samathi), it is called "Tapakhanti", (3) patience lies in the power of wisdom which does not
fall into the power of covetous anger rulers by burning with the power of concentration. Does not move
let down called ‘Athiwalanakhanti’. So, the "tolerance", which is to improve the quality of life of Thai
people and the Thai society; religious, political, economic and social dimensions. For the sake of living in
harmony with other Dharmas, such as Tolerance comes with perseverance and wisdom, (Metta) compassion,
(Thama) restraint, etc. The key to Buddhism is that it can be "integrated" with the "righteous" people. The
two stages are the basic (glorious) and the highest (lucrative). There are two returns: (1) Five virtues: love
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is the satisfaction of the masses, not too much of the fate, not a lot of punishment, not forgetfulness,
death, after death. (2) The virtues of the five tolerances are the beloved of the people, not the fierce,
the unrepentant, the unconscious, after death. The two virtues are a great virtue not to misbehave in
moral conduct.
Keywords: tolerance, Theravada Buddhism
1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปจจุบัน มีพัฒนาการอยางรวดเร็วจากปญหา ในแตละประเทศทั้งภายในและภายนอก
จากความขัดแยงที่เกิดจากการเปลี่ยนของโลก (บุญมี แทนแกว และคณะ, 2538 : 152) ที่มีอยูตลอดเวลา ในปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมโลกปจจุบัน เพราะวา มนุษยไมสามารถไปเปลี่ยนกฎของธรรมชาติได เพราะวามนุษยตองอาศัยความอดทน การที่มี
ขันติอยูตลอดยอมจะทําใหบุคคลนั้นไดชื่อวาเปนบุคคลที่ไดรักษาตนเองไมใหกระทําความชั่ว เพราะอาศัยความอดทนเปนที่ตั้ง
ในการดําเนินชีวิต และเปนการปดหนทางแหงความชั่ว เพราะขาดความฉลาดในการกระทํา กลาวคือ บุคคลที่กระทำตาม
อํานาจของอกุศลกรรม (บุญมี แทนแกว, 2545 : 105) ประกอบดวยอกุศลเจตนา การความอดทนจึงเปนสาเหตุใหกิเลสเขามา
ครอบงําจิตใจ ฉะนั้น การมีขันติเปนแนวทางในการปฏิบัติจึงเปนประโยชนและเปนหนทางปดอุบายหนทางแหงทุคติ โดยการ
อาศัยหลักขันติในการดำเนินชีวิตซึ่งเปนหลักคําสอนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธองคไดปฏิบัติ มาในแตละชาติ
นั้นเอง โดยอาศัย “ขันติธรรม” เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาหลักการของขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
2.2 เพื่อวิเคราะหเรื่องของขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในสวนที่วาดวยเรื่องขันติธรรมจากคัมภีร พระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาหรือประเด็นที่ตองการทราบ
3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของกับขันติธรรมในการดําเนินชีวิตที่ดี
ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตาง ๆ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา คําวา ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น ซึ่ง เจตสิก คือ อโทสะเจตสิก ซึ่งขณะที่มีขันติความอดทน ไม
โกรธ ขณะนั้นเปนจิ ตที่ ดีงาม คื อ เปนกิริย าจิ ตของพระอรหันต หรือ กุศ ลจิต ก็ไ ด ที่ เกิด กับ อโทสะเจตสิก และ เจตสิ กที่ ดี
ประการอื่นๆ มีศรัทธา เปนตน ขันติ ไมใช วิริยะเจตสิก แตเปนอโทสะเจตสิก ซึ่งเปนประโยชนทําใหประสบความสําเร็จใน
การดําเนินชีวิต เชน ความสําเร็จดานอาชีพ และการสรางสรรคระบบครอบครัว ซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่ทําใหเกิดความ
สงบสุข และมีความกลมกลืนและเคียงคูกับธรรมะขออื่นๆ ดวย เชน ขันติธรรมมาพรอมกับความเพียร (วิริยะ) ความขมใจ
พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2627

The 9th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017

(ทมะ) ความรักความเมตตา (เมตตา) และปญญา เปนตน ที่ทําใหขันติธรรมแสดงถึงบทบาทโดดเดน 2 ระดับคือ บทบาทใน
ระดับโลกิยะและบทบาทในระดับโลกุตตระ ซึ่งเปน “หัวใจ” สําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะสามารถตอบสนองใหแกบุคคลผู
เจริญขันติธรรมเปนขั้นพื้นฐาน ที่เรียกวา “โลกิยะ” และ ขั้นสูงสุด ที่เรียกวา “โลกุตตระ” แหงชีวิตอันสมบูรณงดงามเป น
ผลตอบแทน ซึ่งขันติธรรม คือ สภาพธรรมที่อดทน อดกลั้น ดวยกุศล ดวยสภาพธรรมฝายดี แตไมใชความอดทนดวยอกุศลจิต
ครับ ขันติธรรมเปนสภาพธรรม คือ อโทสะเจตสิก ขันติธรรมมีหลายระดับ ทั้งความอดทน อดกลั้นดวยกุศลจิต อดทนตอความ
หนาว ความรอน อดทนตอความประทุษรายของผูอื่น หรืออดทนตอสิ่งตางๆ ดวยกุศ ลจิต และขันติโดยนัยสูง สุด หมายถึ ง
ปญญา ที่เ ปนวิปสสนาญาณ ที่เ ปนขันติญาณ อันเปนการเห็นการเกิดดั บของสภาพธรรม ที่ เปนแตละกลุมกลาปของสภาพ
ธรรม ทั้งความอดทน อดกลั้นดวยกุ ศลจิต รวมทั้งปญญายอมเปนขันติธรรมทั้งสิ้น ขันติธรรมจึงมี หลายระดับ ใน ขณะที่จิต
กระสับกระสาย ดิ้นรนตอสู ขณะนั้นไมชื่อวาอดทน เพราะเปนอกุศล จึงชื่อวา กระสับกระสาย มี โทสะ เปนตน แตเมื่อขันติ
เกิด มี โสภณเจตสิ ก เกิ ดร วมดวย ขณะนั้ นต องเบา เพราะเบาดวยเจตสิกที่ดี เกิ ดร วมดวย และเปนกุศ ลจิ ต ขณะนั้ นจะไม
กระสับกระสายเลย ขันติธรรมจะเกิดขึ้นได ก็ดวยการศึกษาพระธรรม อบรมปญญา เพราะเมื่อปญญาเจริญขึ้น ขันติ ความ
อดทนดวยกุศลจิตก็เพิ่มขึ้น และเมื่อปญญาเจริญถึงระดับวิปสสนาญาณ ก็ทําใหถึงขันติธรรมที่เปนปญญาระดับสูงที่เปน ขันติ
ญาณได เพราะปญญาความเห็นถูกเจริญ เกิดขึ้น ก็ทําใหกุศลธรรมประการตางๆ มีขันติ เปนตนเจริญเกิดขึ้นตาม เพราะฉะนั้น
อาศั ยการฟ งพระธรรม ศึ กษาพระธรรมเพื่อความเจริญ ขึ้นของปญ ญา ขันติก็เ จริ ญ เกิดขึ้ นครับ เพราะปญ ญา วิช ชา เป น
หัวหนาของกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเอง
5. ความหมายของคําวา “ขันติ”
คําวา “ขันติ” แปลวา “ความอดทน กิริยาอดทน ความอดกลั้น ความไมดุราย ความไมเกรี้ยวกราด ความแชมชื่นแหง
จิต นี้เรียกวา ขันติ” (อภิ.สงฺ. (บาลี) 34/1349/337) ดังนั้น คําวา “ขันติ (อิตฺ.)” เปนคําภาษาบาลี (สัน. กฺษานฺติ) สําเร็จรูปมา
จาก ขม. ธาตุ (ในความอดทน) ติ ปจจัย รูปวิเคราะหวา “ขมนํ สหนํ ขนฺติ” มีความหมายวา ความทน, ความอดทน, ความอด
กลั้น (ป. หลงสมบูรณ, 2519 : 180) และไดแบงไว 2 ประการ (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรมธัช ป.9), 2528 : 94) ไดแก
(1) ขันติ (ขม=สหเน) =ขมติ ขนฺติ-ขมนํ แปลวา ทน, อดทน, ถาเปนนาม แปลวา ความทน, ความอดทน, ความอดกลั้น, ถา
เปนคุณนามแปลวา ผูทน, ผูอดทน (2) ขันติ = ขนฺตา-ขมิตา-ขโม แปลวา อดกลั้น, เฉพาะคําวา ขโม นั้น มีคําอธิบายวา
“ขโม โหติ สี ตสฺสป อุณฺหสฺ สป” มี ความหมายวา เปนผูอดทนตอความเย็ นบาง เปนผูอดทนตอความร อนบาง ดังนั้น คําว า
“ขันติ” หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้น ความอดทนและความอดกลั้น มี 3 ลักษณะ (เสฐียรพงษ วรรณปก, 2533 : 134135) คือ (1) ทนลําบาก ไดแก ทนทุกขเวทนาความเจ็บปวดตางๆ ได ไมบนไมรองเมื่อประสบกับความเจ็บปวย พยายามอด
กลั้นเอาไว (2) ทนตรากตรํา ไดแก อดทนตอการทํางานเพื่อเลี้ยงชีวิต หนักเอาเบาสู ไมทอถอย (3) ทนเจ็บใจ ไดแก ทนตอการ
ดาทอวาราย หรือทนตอคําเสียดสีของบุคคลอื่น โดยไมถือเอาเปนอารมณ ทําใจใหสงบ ไมตอบโต
เพราะเหตุนี้ คําวา ขันติ จึงหมายถึง การรักษาปกติภ าวะของตนไวได ไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยสิ่งอันเปนที่พึง
ปรารถนา หรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแนนเหมือนแผนดิน ซึ่งไมหวั่นไหว ไมวาจะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย
ของหอม ของสกปรกหรือของดีงามก็ตาม
6. ความสําคัญของขันติธรรม
ในสั ง คมอิ นเดี ย มี แ นวความคิ ด อิ ง อาศั ย ความเชื่ อในการบํ า เพ็ ญ ตบะ ซึ่ ง เป นมรรควิ ธีที่ ดี ที่ สุ ด เนื่ องจากเป น
กระบวนการขัดเกลากายภาพและจิตภาพของบุคคลใหดําเนินไปสูเป าหมายสูงสุด ที่ เรียกวา “โมกษะ” ที่เปนอันหนึ่งอั น
เดียวกันกับพรหมที่เรียกวา “พรหมสหัพยตา” ใชเปนเครื่องมือแผดเผากิเลสใหสูญสลายไป ซึ่งมีเจาลัทธินําเสนอทฤษฎีและ
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วิธีการปฏิบัติอันพิสดารหลากหลายทามกลางแนวความเชื่อโดยพื้นฐาน เพื่อเขาถึงโมกขธรรม แตพระพุทธศาสนาแสดงจุดยืน
ความสําคัญของ “ขันติ คือ ความอดทน ความอดกลั้น เปนตบะอยางยิ่ง” (ที.ม. (ไทย) 10/90/43-44) ที่สามารถเปนเครื่องเผา
ผลาญกิเลสและสามารถกําจัดบาปคือ ทุจริต 10 ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ขันติ, ศีล, อุโบสถกรรม, การศึกษาเลาเรียนพุทธ
ธรรมของพระพุทธเจา, การถือธุดงค, การเจริญวิปสสนา, ความสํารวมอินทรีย, ความเพียรขั้นตน ขั้นกลาง ขั้นสูง เพื่อเผา
ผลาญความเกียจคราน (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9), 2542 : 255-256) ดังที่ปรากฏในพุทธพจนวา
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วนทฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํ
อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ. (ที.ม. (บาลี) 10/90/43-44)
พระพุ ท ธพจน ที่ กลาวนี้ แสดงลั กษณะและความสํ าคัญ ของพระพุ ท ธศาสนา เน นให ความเห็ นแตกต างระหว าง
พระพุทธศาสนากับศาสนาเดิมที่มีอยู ซึ่งเปนจุดยืนของพระพุทธศาสนานั้นเอง
7. สาเหตุที่ทําใหเกิดขันติ
สาเหตุที่ทําใหเกิดขันติ 2 อยางคือ (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 622-623)
7.1 ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผูอื่น หรือการกระตุนชักจูงจากภายนอก เชน การสั่งสอน แนะนํา การถายทอด
การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจง อธิบาย การเรียนรูจากผูอื่น (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 621)
ซึ่งอาศัยปจจัยภายนอก หมายถึง การไดฟงสัทธรรมหรือคําสั่งสอนจากผูอื่น ดังนั้น ปรโตโฆสะจึงหมายถึง องคประกอบ
ภายนอกที่กอใหเกิดศรัทธาขึ้น เพราะพูดถึงองคประกอบภายนอก เราไมเห็นแมองคประกอบอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนมากเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ ความมีกัลยาณมิตรยอมเปนไปเพื่อความมีประโยชนมาก และกัลยาณมิตรนี้เอง
เปนที่เปนปจจัย สรางใหเกิดกุศลธรรมขึ้ นและทําใหอกุศลเสื่อมไป อยางไรก็ตาม การมีกัลยาณมิตร มีผลกอใหเกิดความ
เลื่อมใสและศรัทธา อันเปนเหตุใหนอมนําบุคคลเขามาสูกระบวนการแหงความเห็นถูกเห็นชอบ จากคําแนะนําของกัลยาณมิตร
ซึ่งคุณสมบัติของผูที่เปนกัลยาณมิตรหรือเรียกวาเปนผูมีกัลยาณมิตตานั้น ตองประกอบไปดวย คุณลักษณะ คือ กุลบุตรในโลก
นีว้ างตัวเหมาะสม เจรจา สนทนากับคนในหมูบานหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู จะเปนคหบดี บุตรคหบดี คนหนุมผูเครงศีล หรือ
คนแกผูเครงศีลก็ตาม ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยจาคะ และถึงพรอมดวยปญญา คอยศึกษาสัทธา
สัมปทาพรอมดวยศรัทธาและศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคสัมปทาของผูที่ถึงพรอมดวยจาคะตามสมควร และคอยศึกษา
ปญญาสัมปทาของผูถึงพรอมดวยปญญาตามสมควร นี้เรียกวา กัลยาณมิตตตา (อง.อฏฐก (ไทย) 23/54/341)
7.2 โยนิโสมนสิการ หมายถึง ปจจัยภายใน ที่เปนแหลงอุบัติขึ้นแหงคุณธรรมทั้งปวงเชนเดียวกัน โดยการทําในใจโดย
แยบคาย การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือคิดอยางมีระเบียบ เปนระบบ ระบบวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ
จัดเปน “ตัวปญญา” ซึ่งอิงอาศัยโยนิโสมนสิการโดยเปดโอกาสใหปจเจกชนใชอิสรเสรีภาพทางความคิดอยางเต็มเปยม ภายใต
การตรวจสอบตามระบบวิธีคิด 10 ประการ ดังที่พระพุทธเจาตรัสกับชาวกาลามะวา...อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา
(มา อนุสฺสเวน) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ (มา อิติกิราย) อยาปลง
ใจเชื่อ ดวยการอางตํารา หรือคัมภีร (มา ปฏกสมฺปทาเนน) อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ) อยาปลงใจเชื่อ เพราะ
อนุมาน (มา นยเหตุ) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน) อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกับ
ทฤษฎีที่พินิจไวแลว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา) อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได (มา ภพฺพรูปตาย)
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อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) (องฺ. จตฺกุก. (ไทย) 20/66/259-261) จาก
ระบบวิธีคิดทั้ง 10 ประการนี้ เปนการใชความคิดถูกวิธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา
สืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นสิ่ง
นั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย (พระธรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 57) ซึ่งความสําคัญของโยนิโส
มนสิการเปนเหตุที่ทําใหสัมมาทิฏฐิทยี่ ังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการ
โดยแยบคาย เพราะวา สัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้น เปนเหตุทําใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
ก็เกิดขึ้น หรือเปนเหตุใหอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) นี้เมื่อ มนสิการ
โดยแยบคายกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป ดังนั้น ธรรมที่เปนฝายกุศลทั้งหมดมี
โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) เปนมูล รวมลงในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการบัณฑิตกลาววา เลิศกวาธรรม
เหลานั้น” (สํ.ม.(ไทย) 19/213/145 – 146)
8. ประเภทของขันติ
เหตุปจจัยสําคัญอันเปนแดนเกิดขึ้นของขันติ ซึ่งมีบทบาทสําคัญตรงตอตนเองและผูอื่น เพราะอาศัยปจจัยภายนอก
และปจจัยภายใน 3 ประเภท ดังนี้ (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9), 2542 : 229) (1) ตีติกขาขันติ ความ
อดทนดวยอํานาจการอดกลั้นเอาไว (2) ตปขันติ ความอดทนเปนเดชเผาผลาญกิเลสอยางหยาบ (3) อธิวาสนขันติ ความอดทน
จนข มกิ เลสได ขันติทั้ ง 3 ประเภทนี้ เมื่อพิจารณาดวยความสุขุ มรอบคอบแลว จะเกิด ความรูสึ กซึ มซาบบรรยากาศแห ง
ไตรสิกขา ซึ่งเปนหัวใจสําคัญแหงมรรคา เพื่อกําจัดกิเลสสําหรับบรรพชิตผูแสวงหาสัจธรรม
นอกจากนี้ ยังมีขันติอีก 3 ประเภท ดังนี้ (สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร), 2539 : 486-489) (1) ติติกขาขันติ
(ขันติอด) หมายถึง ความอดทน หักหามจิตใจไมใหไหลไปตามกระแสแหงอํานาจฝายต่ํา ซึ่งมีความทะยานอยากเพราะอํานาจ
ของความโลภ ความโกรธ และความหลง (2) ธิติขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึง ความอดทนตอความตรากตรําในการ
ทํางานทั่วไป และ (3) อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึง รูจักยับยั้งชั่งใจไมทอถอย อดทนตอพฤติกรรมลวงเกินถากถาง หรือ
คํากลาวดูหมิ่นของบุคคลหลายระดับ ขันติ 3 ประเภทนี้ สามารถสรุปตามทัศนะของขันติออกเปน 2 ประเภท (ไสว มาลาทอง,
2542 : 23) ไดแก (1) ขันติ หมายถึง ความอดทนในการทํากิจกรรมโดยทั่วไป หรืออดทนตอความหิว ความกระหาย ความ
เหนื่อย ความหนาว ความรอน กลาวโดยสรุปแลวก็คือ อดทนตอความลําบากตรากตรํา อดทนตอทุกขเวทนา และอดทนต อ
อํานาจกิเลส และ (2) อธิวาสนขันติ คือ อธิวาสนขันติ หมายถึง ความอดทนตอการลวงเกินของคนอื่น เฉพาะอยางยิ่งอดทนตอ
คนที่ต่ํากวาเราในเมื่อเขากลาววาจากระทบกระทั่งใหเกิดความเจ็บใจ ไมวาขันติจะแบงเปน 3 ประเภทก็ดีหรือ 2 ประเภทก็ดี
เมื่อกลาวยนยอเขามาก็เหลือเพียง 2 ประเภท (พุทธทาสภิกขุ, 2513 : 84) คือ (1) ขันติระดับต่ํา ก็คือ ความอดทนตอความ
รอน ความหนาวตามธรรมชาติ อดทนเมื่อยามเจ็บไขไดปวย หรือเกิดทุกขเวทนา (2) ขันติระดับสูงสุด ไดแก ความอดทนตอ
แรงบี บคั้ นของกิ เ ลส อาทิ ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่ งคอยบีบ คั้ นเผาผลาญจิ ต ใจ ฉะนั้น จึ งต องใชค วามอดทนชนิ ด ที่ เรี ย กว า
อธิวาสนขันติ ซึ่งเปนความอดทนชั้นสูงสุด
ประเภทของขันติไมวาจะแตกแขนงออกไปเปน 2 ชนิดก็ดี 3 ชนิดก็ดี หรือมีขอความอธิบายเนื้อหาสาระเปนอเนก
ประการ แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลวก็จะมีเพียง 2 ประเภทเทานั้น ไดแกขันติระดับพื้นฐานธรรมดาประเภทหนึ่ง และอธิวาสน
ขันติหรือขันติระดับชั้นสูงสุดอีกประเภทหนึ่ง ในงานวิจัยนี้ผูเขียนจะจัดขันติเปน 2 ประเภทเชนเดียวกัน ไดแก (1) ขันติ (ขั้น
ธรรมดา) หมายถึง การใชความอดทนอดกลั้น เพื่อใหชีวิตดํารงอยูในโลกและสังคมอยางมีความสุขตามธรรมดาของมนุษย
โดยทั่วไป กลาวคือ อาศัยอํานาจของความอดทนอดกลั้นชวยสรางสรรคสงผลใหชีวิตประสบกับความสําเร็จในเรื่องตาง ๆ เชน
ความมีชื่อเสียงหรือการยอมรับจากสังคม ความพรั่งพรอมดวยโภคทรัพย และสัมพันธภาพเชิงสังคมซึ่งเปยมดวยความเอื้ออารี
ตอเพื่อนมนุษย เปนตน และ (2) ตีติกขาขันติ (ขั้นสูงสุด) หมายถึง ความอดทนอดกลั้นอันสัมปยุตดวยปญญา ซึ่งนํามาใชเปน
2630 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

เครื่องมือตอสูกับอํานาจของกิเลสทั้งหลาย ขันติขั้นนี้เหมาะสําหรับบุคคลผูมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะใชความอดทน
อดกลั้นเผาผลาญกิเลสหรือความชั่วใหเสื่อมสูญไป หรือกลาวไดวา เปนขันติของผูบุคคลมีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติธรรม
อยางจริงจังเพื่อความหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง
9. ขันติกับคุณคาทางจริยธรรม
คุณคาทางจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไดมีการรับไว 2 ประเภท มีดังนี้ คือ
9.1 ขัน ติในแงที่เปน คุณธรรม กลาวคือ โดยพื้นฐานแลวขันติเปนคุณธรรมอันเปนคุณสมบัติประจําตัวของปจเจก
บุคคลที่สงเสริมและสนับสนุนในการดํารงชีวิตของบุคคลใหประสบกับสิ่งที่ ดีงามมี 2 ลักษณะ คือ (1) ขันติเปนคุณธรรมที่
สนับสนุนใหการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลประสบความสําเร็จสมดังเปาหมาย 4 ประการ ไดแก (1.1) ขันติเปนธรรมที่
นักรบควรประพฤติเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนนักรบที่ดี (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/95/126) (1.2) ภิกษุผูประกอบดวยธรรม คือ
ความอดทน ยอมเปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย ควรแกของตอนรับ ควรแกทักษิณา ควรแกการทําอัญชลีเปนนาบุญอัน
ยอดเยี่ยมของโลก (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/203/345-346) (1.3) ขันติเปนธรรมที่มิตรแทควรประพฤติ เพื่อความเปนมิตรผูควร
คบหา ด วยองค 3 ประการ คือ ให สิ่ งที่ ใ หไ ด ยาก, ชวยทํ าสิ่ ง ที่ทํ าได ย าก, อดทนตอสิ่ ง ที่ท นได ย าก” (องฺ.ทุ ก. (ไทย)
20/136/385) (1.4) ขันติเปนธรรมที่ผูปวยควรประพฤติ เพื่อความพยาบาลงาย ดวยธรรม 5 ประการ คือ ทําสิ่งที่เปนสัปปายะ
, รูจักประมาณในสิ่งที่เปนสัปปายะ, ฉันยา, บอกอาพาธที่มีอยูต ามความเปนจริงแกผูพยาบาลที่ปรารถนาประโยชน เชน บอก
อาพาธที่กําเริบวา กําเริบ บอกอาพาธที่ทุเลาวา ทุเลา บอกอาพาธที่ยังทรงอยูวา ทรงอยู, และเปนผูอดกลั้นตอเวทนาทั้งหลาย
อันมี ใ นร างกายที่ เ กิ ด ขึ้ นแล วเปนทุ กข กล าแข็ ง เจ็ บ ปวดเผ็ ด รอน ไม นายิ นดี ไม นาพอใจ พรากชี วิต (องฺ .ปฺ จก. (ไทย)
22/123/203) (2) ขันติเปนคุณธรรมที่สงเสริมความประพฤติเพื่อการพัฒนาตนไปสูความดีงาม ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
มนุษยยอมตองพบกับสิ่งตาง ๆ ที่เขามากระทบ ทั้งสิ่งที่นาพึงพอใจและไมนาพึงพอใจ สงผลใหจิตใจหวั่ นไหวไปตามอํานาจ
โลภะ โทสะ โมหะ อันจะกอใหเกิด การกระทําที่เปนโทษ การนําขันติ ความอดทนมาประพฤติยอมเปนเหตุใหบุคคลควบคุม
โลภะ โทสะ โมหะ รวมตลอดถึงลดโลภะ โทสะ โมหะ ลงได ดังที่กลาวไวในอักขมสูตรกับภิกษุใหยอมรับ และเปนที่ยกยอง
ของเพื่ อนพรหมจารี ทั้ งหลาย ประกอบด วยธรรม 5 ประการ คือ (2.1) เปนผูอดทนต อรูป (2.2) เป นผูอดทนต อเสีย ง
(2.3) เปนผูอดทนตอกลิ่น (2.4) เปนผูอดทนตอรส (2.5) เปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/85/154)
9.2 ขันติธรรมในแงที่เปนศีลเปนวินัย กลาวคือ ขันติจะเปนหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจา ทรงแสดงเพื่อนําพาใหผูประพฤติเปนผูมีจริยาเรียบรอย สงผลใหประสบกับสิ่งที่ดีงาม เมื่อบุคคลประพฤติขันติ ยอมงดเวน
จากการเบียดเบียน งดเวนจากการประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ดวยอาการที่งดเวนจากการกระทําความชั่วทางกาย ทาง
วาจา งดเวนจากการเบียดเบียนนี้ ทําใหพิจารณาไดวา ขันติเปนคุณธรรม เพราะการอดทนเพื่อเวนจากการประพฤติชั่ว แสดง
ใหเห็นถึงความเพียรระวังรักษาขอศีล สรางศีลใหเกิดขึ้น อันจะสงผลใหศีลมั่นคง ดังแสดงในสัพพาสวสูตร เหตุแหงการปดกั้น
อาสวะ ดังนี้ “อาสวะที่ตองละดวยการอดกลั้น คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูอดทนตอความหนาว
ความรอน ความหิว ความกระหาย เหลือบ ยุง ลม แดดและสั มผัสแหงสั ตวเลื้ อยคลาน เปนผู อดกลั้ นตอถอยคํ าหยาบ คํ า
สอเสียด เปนผูอดกลั้นตอเวทนาทั้งหลายอันมีในรางกาย เปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ พรากชีวิตได ซึ่ง
เมื่อไมอดกลั้น อาสวะและความเรารอนที่กอความคับแคน ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่ออดกลั้นอยู อาสวะและความเรารอนที่กอความ
คับแคนยอมไมมี ดวยอาการอยางนี้เรียกวา อาสวะที่ตองละดวยการอดกลั้น” ในสัพพาสวสูตร (ม.มู. (ไทย) 12/14-28/19-26)
ไดแสดงอุบายในการปดกั้นกิ เลสที่แ ตกตางกันดวย 7 อุบาย คือ ทัส สนะ การสังวร การใชสอย การอดกลั้น การเว น การ
บรรเทา การเจริญ อันเปนหลักความประพฤติในระดับวินัยของพระสงฆเพื่อความงดงามแหงธรรมและวินัย ในขณะเดีย วกัน
ฆราวาสสามารถนําหลักการดังกลาวมาควบคุมความประพฤติของตนเองไดเชนกัน โดยการอดกลั้นที่แสดงในสัพพาสวสูตรนี้
เปนลักษณะการนําขันติ ความอดทน มาเปนอุบายในการงดเวนการประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา รักษาความเปนปกติ อันจะ
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สงผลใหศีลบริสุทธิ์ เพราะอดทน ตอความหนาว ความรอน ความหิวกระหาย เหลื อบยุง ลม แดด สัตวเลื้อยคลาน ถอยคํา
หยาบ คําสอเสียด เวทนาทั้งหลายในรางกายอันกอใหเกิดทุกข ทําใหผูประพฤติขันติรักษาความปกติ ความเรียบรอยไวได ขันติ
จึงเปนคุณธรรม ดวยความเพียรระวังรักษาขอศีล ควบคุมกาย วาจาใหสงบเรียบรอย
10. ประโยชนของขันติธรรม
ประโยชนของขันตินั้น ไมเพี ยงแตเปนคุณธรรมที่หลอเลี้ย งชีวิตสรรพสิ่ง ใหดํารงอยู ขั นติยังนําพาบุค คลทั ้งหลายให
บรรลุเปาหมาย (พระนิพพาน) โดยอาศัยขันติ แมกระทั่งองคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญขันติธรรมเพื่อสรางสมบารมี
ในการตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังแสดงในพุทธวงศ เมื่อพระทีปงกรพุทธเจาทรงมีพุทธทํานายวา ในกัปปอันประมาณมิไดนับ
จากกัปปนี้ไปสุเมธดาบสจักเปนพระพุทธเจา จากนั้นสุเมธดาบสไดพิจารณาพุทธการกธรรม ธรรมที่เปนเครื่องบมพระโพธิญาณ
ประกอบดวย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมีวิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/60-165/595-588) เมื่อพิจารณาจากพุทธการกธรรม ธรรมเครื่องบมพระโพธิญาณของพระ
โพธิสัตว ซึ่งจะบริบูรณดวยอาศัยคุณธรรมทั้ง 10 ประการ จะขาดพรองคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งมิได จึงนับไดวา คุณธรรมทั้ง
10 ประการ มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน ขันติ ความอดทนจึงเปนคุณธรรมสําคัญที่จะยังประโยชนใหแกผูประพฤติตั้งแต
ระดับโลกิยะ ไปจนกระทั่งระดับโลกุตตระสูงสุด ดังการบําเพ็ญขันติบารมีขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว โดยการมี ความ
อดทน อดกลั้นทั้งทางกาย และทางใจตอสิ่งที่มากระทบโดยแสดงกิริยาที่เหมาะสม จนกระทั่งการอดทนตอกิเลส ไมลวงละเมิด
เพื่อจุดหมายที่ดีงาม ทําใหผูประพฤติขันติเปนที่รักของคนทั่วไป ไมสรางเวรภัย ไมดุราย ไมกอโทษ ไมหลงลืมสติเมื่อตองพบ
กับความตายและยอมไปสูสุคติ รวมถึงขันติยังเปนคุณธรรมที่นําสูการบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนหนึ่งในบารมี 10
ประการ ของพระโพธิสัตวเพื่อการตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขันติจึงเปนทั้งคุณธรรมระดับสามัญในการดํารงชีวิ ตประจําวัน และ
เปนคุณธรรมของผูที่ไดรับการฝกดีแลวสําหรับพัฒนาตนเองไปสูความดีงามที่ยิ่งขึ้น ฉะนัน้ ขันติจึงเปนคุณธรรมที่กอประโยชน
แก ผู ประพฤติ ตั้ ง แต ร ะดับ โลกิย ะ ไปจนกระทั่ งระดับ โลกุต ตระ ดั ง ที่พ ระพุท ธเจาตรั สประโยชนข องขันติ ไ ว 5 ประการ
ดังนี้ (1) เปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนจํานวนมาก (2) เปนผูไมดุราย ปราศจากผองภัย และไมมีการผูกอาฆาตจองเวร (3) เปน
ผูไมมีความเดือดรอน เพราะไมมีการประทุษราย (4) เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไมหลงลืมสติ (5) หลังจากเสียชีวิตแลว ยอมบังเกิด
ในสุตติโลกสวรรค (องฺ. ปฺจกฺ (ไทย) 22/215-216/359-359)
11. สรุปวิเคราะห
จากการศึกษาวิเคราะหเรื่องขันติธรรมที่ผานมาทําใหทราบประโยชนดานอื่นๆ อีกหลายมุมมองดวยกัน คือ (1) ขันติ
ทํ าให ป ระสบกั บ ความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นชี วิต เช น ความสํ าเร็ จด านอาชี พ (2) ขั นติ ส ร างสรรค ร ะบบครอบครั วและ
กระบวนการทางสังคมใหเกิดความสงบสุข (3) ขันติชวยเกื้อหนุนการปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ตามโครงสรางที่ไดจัดวางเอาไวเปนขั้นตอนตามลําดับ ทําใหขันติธรรมเปดเผยออกมาทีละนอย การเปดเผยแต ละครั้ง
ทําใหขันติธรรมมีความหมายลึกซึ้ง ปรากฏความโดดเดน และมีความกลมกลืนเคียงคูกับธรรมะขออื่นๆ อยูเสมอ เชน ขันติ
ธรรมมาพรอมกับความเพียร (วิริยะ) ความขมใจ (ทมะ) ความรักความเมตตา (เมตตา) และปญญา เปนตน ความลงตัวเชนนี้
ทําใหขันติธรรมแสดงบทบาทโดดเดน 2 ระดับคือ บทบาทในระดับโลกิยะและบทบาทในระดับโลกุตตระ ซึ่งบทบาททั้งสอง
สวนนี้ถือวาเปน “หัวใจ” สําคัญของเรื่องขันติทีเดียว เพราะสามารถตอบสนองความตองการแบบ “บูรณาการ” ใหแกบุคคลผู
เจริญขันติธรรมตั้งแตขั้นพื้นฐาน (โลกิยะ) จนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด (โลกุตตระ) โดยมีทวงทํานองแหงชีวิต อันสมบูรณงดงามเปน
ผลตอบแทน ซึ่งขันติเปนคุณธรรมสําคัญที่จะอํานวยประโยชนใหแกผูประพฤติ ดังที่พระสูตรไดแสดงอานิสงสของขันติไ ว 2
ประการ ไดแก (1) อานิสงสของขันติ ดังแสดงในปฐมอักขันติสูตร 5 ประการ ดังนี้ ไดแก (1.1) เปนที่รักเปนที่พอใจของคนหมู
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มาก (1.2) เปนผูไมมากดวยเวร (1.3) เปนผูไมมากดวยโทษ (1.4) เปนผูไมหลงลืมสติตาย (1.5) หลังจากตายแลว ยอมไปเกิด
ในสุคติโลกสวรรค (อง.ปฺจก. (ไทย) 22/215/358) (2) อานิสงสของขันติ ในทุติยอักขันติสูตร 5 ประการ ดังนี้ ไดแก (2.1)
เปนที่รั กเปนที่พอใจของคนหมู มาก (2.2) เปนผูไมดุร าย (2.3) เปนผู ไมมีวิปปฏิส าร (2.4) เปนผู ไมหลงลืมสติตาย (2.5)
หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค (อง.ปฺจก. (ไทย) 22/216/359) นอกจากนี้ ประโยชนของขันติ คือ การไดรับ
อานิสงสเปนอยางมาก แลวยังสามารถระงับเวรภัย ที่อาจเกิดขึ้น ไมเปนเหตุใหประพฤติผิดศีล ไมเปนผูดุราย ปราศจากโทษ
ไมมีความเดือดรอนใจ ไมหวั่นไหวแมตองพบกับความตายและยอมไปสูสุคติ แมในภพภูมิปจจุบันยอมประสบแตสิ่งที่นาพอใจ
อันเปนที่ชอบใจของคนทั้งหลายนั้นเอง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกราย
2) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยเอกสารรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก ดวยวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 20 คน และตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสา ผลการวิจัยพบวา 1) หมูบาน
สะแกรายมีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
ตอนักทองเที่ยว ประชาชนในหมูบานสะแกรายยังคงใหความรวมมือกันในการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมภายใน
หมูบาน และ 2) หมูบานสะแกรายมีแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามองคประกอบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนตนแบบ
ใหกับหมูบานอื่นไดในดานการอนุรักษความเปนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไวและมีการจัดการรูปแบบการทองเที่ย วที่เปนระเบียบ
รวมไปถึงคนในหมูบานยังมีความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง
คําสําคัญ: ชุมชนตนแบบ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Abstract
This research aims to 1) study the model and potential of cultural tourism in Sakaerai Village.
2) develop the tourism of Sakae village as a model for sustainable cultural tourism. Data were collected
by documentary analysis with in-depth interviews. Key informants for interview were 20 specific samples.
A qualitative research has examined the reliability of data by triangulation. The results show that 1) cultural
tourism at Sakaerai Village considered outstanding which highly able to attract tourists were tradition, belief,
ranges of arts and cultures, their own identity of language, as well as adequate facilities serving tourists,
2) populations in Sakaerai Village were still in collaboration to develop patterns of tourism and activities
within village. This was due to village’s activity contained uniqueness and ethno culture of Thai Song
Dam inheriting from ancient generation.
Keywords: prototype community, cultural tourism, sustainable tourism
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บทนํา
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เปนอุตสาหกรรมการ
บริการที่มีศักยภาพการแขงขัน กอใหเกิดรายไดและสรางงานไดรอนละ 5.3 ของอัตราการจางงานทั้งหมดของประเทศไทย
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2553) นอกจากจะสรางรายไดใหกับประเทศแลว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังกอใหเกิด
ธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรม ที่พัก ร านอาหาร ของที่ร ะลึก การคมนาคมขนสง อี กทั้งกอให เกิดการคา การ
ลงทุน การจางงานและชวยกระจายรายไดสูทองถิ่น กลยุทธทางการทองเที่ยวจึงเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ (วารัชต มัธยมบุรุษ, 2550) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็งจาก
รูป แบบการท องเที่ ย วที่ มี ความหลากหลายและการขยายตั วระดั บ สู งโดยเฉพาะการทองเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม ที่เ ป นการ
ทองเที่ยวเพื่อศึกษาทําความเขาใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่นการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความพิเศษจาก
การที่นักทองเที่ยวเนนการศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม บอก
เลาถึงเรื่องราวในการพั ฒนาทางสัง คมมนุษยผานประวัติศาสตร สะทอนใหเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิ จ สังคม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีเทศกาลและงานเฉลิมฉลอง สินคาพื้นเมืองวัฒนธรรม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ทําใหการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมมีแนวโนมไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
การท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมเป น การท อ งเที่ ย วในลั ก ษณะที่ ใ ห ค วามสํ าคั ญ กั บ ประวั ติ ศ าสตร โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่วาตองอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวใหดีที่สุด เพื่อสามารถสืบตอ
ถึงอนุชนรุนหลัง โดยการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอยางยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) การทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีองคประกอบ
3 ขอ คือ 1) การจัดการการทองเที่ยวที่มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนั้นๆ 2) การจัดการการ
ทองเที่ยวที่สรางความรูและใหความรูแกนักทองเที่ยว 3) การจัดการทองเที่ยวที่ประชาชนในทองถิ่นมีบ ทบาท มีสวนรวมใน
การตัดสินใจรวมจัดทําและรวมไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค (โชคชัย สุทธาเวศ, 2557) จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่
มีการทองเที่ยวหลากหลายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ถือไดวามีความโดดเดนทางดานการทองเที่ยว ทํา
ใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขามาทองเที่ยวมากขึ้น
จังหวัดนครปฐม เปนแหลงอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในภาคกลาง อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ
ดวยระยะทางเพียงประมาณ 56 กิโลเมตร จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมนั้นตั้งอยูริมทะเล เปน
เมืองเกาแก มีความเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตสมัยสุวรรณภูมิ เปนราชธานีสําคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเปนแหลง
เผยแพรอารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา เปนเมืองแหงปูชนียสถานเกาแก สถานที่สําคัญคือ องคพระปฐม
เจดีย นับเปนรองรอยแหงแรกของการเผยแพรอารยธรรมพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทย ทั้งยังเปนเมืองที่อุดมสมบูร ณ
มากมายไปดวยผลไม และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด นครปฐมจึงเปนศูนยกลางของความเจริญ มีชนชาติตางๆอพยพเขามาตั้งถิ่น
ฐานอยูเปนจํานวนมาก อาทิ ชาวไตโซงดําหรือชาวไทยทรงดํา ที่ไดเขามาตั้งรกรากถิ่นฐานอยูในจังหวัดนครปฐม ไดมีการจัดตั้ง
ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา เพื่ อให เกิ ดเปนแหล งท องเที่ย วทางวั ฒนธรรมของชุ มชน โดยได จัด เปนศูนย การเรีย นรู ให กับ
นักทองเที่ยวที่เขามา ไดรูจักวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของชาวไทยทรงดํามากขึ้น (ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม, 2559)
ไทยทรงดํา เปนชื่อเรียกชนชาติไทยกลุมหนึ่ง มีถิ่นกําเนิดในดินแดนสิบสองจุไทดินแดนแห งนี้ตั้งอยูบริเวณรอยตอ
ระหวาง ประเทศลาว และประเทศจีน ในเอกสารทางประวัติศาสตรและตํานานจากคําบอกเลาเรียกกันหลายชื่อ อาทิ ลาวโซง
ไทยทรงดํา ไทยโซ ง โดยถิ่นฐานเดิม ของไทยทรงดํ าในประเทศไทยอยูที่จังหวัดเพชรบุรี การที่ ไทยทรงดําไดอาศั ยกระจั ด
กระจายในจังหวัดตางๆของประเทศไทยนั้น เหตุผลหนึ่งก็คือไทยทรงดํารุนเกามีความปรารถนาแรงกลาที่จะกลับไปถิ่นฐาน
บานเกิด ของตน คือ เมื องแถง จึงพยายามเดิ นทางขึ้นไปทางเหนือ เมื่อถึงฤดูฝนก็พั ก ณ ที่ใ ดที่หนึ่ง ทํานาเพื่อหาเสบียงไว
สําหรับการเดินทางตอไป จึงตั้งหลักแหลงอาศัยอยูตามทางเปนแหงๆ ไปเดินทางไปไดไกลสุดที่จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก เรา
จึงเห็นวามีไทยทรงดําอาศัยอยูประปรายที่จังหวัดเหลานี้ นอกจากเหตุผลนี้แลวก็ยังมีเหตุผลอื่น คือ การอพยพเพื่อไปหาที่ทํา
2636 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

กินใหม ในบริเวณจังหวัดใกลเคียง เชน ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ดังนั้นไทยทรงดํา ที่กระจายกันอยูในที่ตางๆ ของ
ประเทศไทยลวนแตเปนเชื้อชาติของไทยทรงดําที่อพยพมาจากเพชรบุรีทั้งสิ้น (ประตูสูอีสาน, 2559) และนครปฐม ถือเปน
จังหวัดหนึ่งที่ชาวไทยทรงดําเลือกเดินทางเขามาอาศัยอยูตามพื้นที่ตางๆ ยกตัวอยางเชน หมูบานสะแกราย ที่ชาวไทยทรงดํา
เลือกมาอาศัย
บานสะแกรายตั้งอยูหมู 9 ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนหมูบานที่เกาแกและมีตํานานสืบ
เนื่องมาจากชนเผาไทยทรงดํา พื้นที่นี้สมัยกอนเปนปาและไดมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานโดยชาวไทยทรงดํามาถากถางพื้นที่
สรางบานเรือน ทําไร ทํานา กอนอพยพเขามาเดิมทีอาศัยอยูที่จังหวัดเพชรบุรีแตพื้นที่ทํากินไมสมบูรณเลยยายมาพื้นที่แหงนี้
และชุมชนยังคงรักษาขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํามาจนถึงปจจุบัน อาทิ การไหวผีบานผีเรือน การ
แตงกาย การทอผาใสเอง การทําการเกษตร และภาษาพูด ถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่มีมาแตดั้งเดิมเฉพาะของคนในทองถิ่น เปน
จุดสนใจทางการทองเที่ยว ทางวัฒนธรรม ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาศึกษาถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชน
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวและศึกษาศักยภาพการท องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
ยั่งยืน เพื่อพัฒนาใหหมูบานสะแกราย เปนแหลงทองเที่ยวที่มีนาสนใจและเปนที่รูจักมากขึ้น โดยการพัฒนาหมูบานสะแกราย
ใหเปนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหแกหมูบานอื่นๆ และสามารถพัฒนาเปนรูปแบบการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดนครปฐมสืบตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ของหมูบานสะแกราย จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
แนวคิดดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผู
เปนเจาของถิน่ ในปจจุบัน (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2554) เปนการพัฒนาการทองเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกันโดยใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม ดวยการศึกษาและวางแผน เพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมและสุนทรียภาพแกสมาชิกชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมไดรับผลประโยชนตอบแทนอยางเหมาะสม นักทองเที่ยวมา
เยี่ยมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดอยางยืนยาว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2548)
โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยว (Carrying Capacity) ทั้ง นี้ควรพยายามผลักดันใหการทองเที่ย วไดรวบรวมเขาเปนสวนหนึ่ งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ (นิคม จารุมณี, 2553)
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบริหารจัดการโดยใชหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ภราเดช พยัฆวิเชียร,
2552) ประกอบดวยการอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดีทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งสํา คัญ
และเปนแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably), การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปนและการลด
ของเสียจะชวยเลี่ยงคาใชจายในการทํานุบํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายในระยะยาวและเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว
(Reducing Over-consumption and Waste), การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
มีความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาวและชวยขนาดฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Maintaining Diversit), การ
ประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ การพัฒนาทองถิ่นและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว (Integrating Tourism into Planning), การทองเที่ยวที่รองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่นโดยพิจารณาดานราคาและคุณคาของสิ่งแวดลอมไวไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยัง
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ปองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลายอีกดวย (Supporting Local Economy), การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถิ่น ในสาขา
การทองเที่ยวไมเพียงแตสรางผลตอบแทนแกประชาชนและสิ่งแวดลอมไวไมเพียงแตทําใหเกิดการประและสิ่งแวดลอมโดยรวม
แตยังชวยยกระดับคุณภาพการพัฒนาการทองเที่ยว (Involving Local Communities), การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ
ระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถิ่น องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของ มีความจําเปนในการที่จะรวมงานไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งรวมแกปญหาและลดขอขัดแยงในผลประโยชนที่แตกตาง (Consulting Stakeholders and the Public), การฝกอบรม
บุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนตอบุคลากรทองถิ่นทุกรดับ จะชวยยกระดับการบริการ
การทองเที่ยว (Training Staff), การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางพรอมมูล จะทําใหนักทองเที่ยวเขาใจและเคารพใน
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวและจะชวยยกระดับความพอใจของนักทองเที่ยว (Marketing
Tourism Responsibly) และการวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตอการชวยแกไขปญหาและเพิ่ม
ผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และนักลงทุน (Undertaking Research)
องคประกอบของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (วิลาสินี ภูนุชอภัย, 2549) ประกอบดวยการกําหนดขีดจํากัด
และมาตรฐานเชิงนิเวศวิทยาที่สมเหตุสมผล เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เปนแนวทางที่สําคัญในการจัดการ
การท องเที่ ยวในพื้นที่ธรรมชาติเ พื่อรักษาระบบ โดยมุ งเนนที่การปองกันและลดผลกระทบด านสิ่ง แวดล อมที่เ กิดจากการ
ทองเที่ยว และประสานประโยชนทางดานเศรษฐกิจใหกับทองถิ่น รวมทั้งการใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการแหลง
ทองเที่ยว, การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากรใหม เพื่อใหเกิดผลตอการทํางานของระบบเศรษฐกิจ
แกปญหาความลมเหลวเพื่อเปาหมายสูงสุดของการดําเนินการทางเศรษฐกิจ, การควบคุมจํานวนประชากร เมื่อมีนักทองเที่ยว
เขามาในพื้ นที่ เราควรมี การกําหนดผูเ ขามาเยี่ ยมเยือนใหพอดี เพื่อที่จะให มีการวางแผนเพื่อพัฒ นาชุ มชนและมี การฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนยาวนาน, การอนุรักษทรัพยากรพื้นฐาน เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช ให
ยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง,
การเขาถึงแหลงทรัพยากรอยางสม่ําเสมอ และการเพิ่มความพยายามในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงเสริม
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาใหคงสภาพเดิม ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน
ในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน ประชาชนมีบทบาทหนาที่ในการปกปอง คุมครอง ฟน ฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูง สุด และขีด ความสามารถในการรองรับและผลลัพธอยางยั่ งยืน ตองศึ กษาอยางตอเนื่ องเพื่ อนํามาประเมินขี ด
ความสามารถในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยว
แนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม มีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษยผานทางประวัติศาสตรเปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม
องคความรู และการใหคุณคาของสังคม สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเปนอยูของคนในแตละชุมชนไดเปนอยางดี
ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและความงดงามทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเปนการ
นําเอาวัฒนธรรมมาใชประโยชนในการทองเที่ยวนั้นเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุหรือลักษณะที่เปนรูปธรรมที่จะนํามาพัฒนาให
เป นจุ ด สนใจแก นัก ท องเที่ ย ว ได แ ก แหล ง ท องเที่ ย วโบราณสถาน แหล ง ประวั ติ ศ าสตร ศาสนสถาน งานศิ ล ปกรรม
สถาปตยกรรม นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน เทศกาล งานประเพณี งานศิลปะหัตกรรมและสินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเปนอยูและอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (สมพร มณีไมตรีจิต, 2550) เพื่อแสวงหาประสบการณใหมๆประกอบการเรียนรู
การสัม ผัส การชื่นชมเอกลักษณและความงดงามทางวั ฒนธรรมของชนตางสังคมไมวาจะเปนในด านศิล ปะ สถาปต ยกรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค ความเชื่อ
ศาสนา และจารีตประเพณี (สองบุญ ปกปนเพชร, 2552)
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หลักการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ประกอบดวยการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตร ความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวนั้น เพื ่อเปนขอมูล
ใหแกนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุ มชนทองถิ่ น, การท องเที่ยวที่ มีการปลูกฝงสรางจิ ตสํานึกของคนในชุม ชนท องถิ่นใหเ กิดความรั ก หวงแหน
รักษา และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวย และไดรับประโยชนตอบแทนจากการ
ทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน การจางงานการบริการนําเที่ยว การใหบริการขนสง การใหบริการที่พัก การขายสินคาที่ระลึก
เปนตน, การทองเที่ยวที่มีการใหความรูแกนักทองเที่ยว เพือ่ ใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน พรอม
ทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม, การทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของ
เพื่อนบาน หรือของชุมชนอื่นรวมทั้งเคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของตนเองดวย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูผูอื่นและยอนกลับมามองตัวเองอยางเขาใจในสรรพสิ่ง ของ
โลกที่ไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ประกอบดวยองคประกอบ
ดานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น, องคประกอบ
ดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมโดยมีการศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูเกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว, องคประกอบดานธุรกิจทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่มีการใหบริการทางการทองเที่ยวโดยผูประกอบธุรกิ จ
ทองเที่ ยวเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักท องเที่ย ว และไดผลตอบแทนในกํ าไรสูธุรกิจทองเที่ยว ผูประกอบธุ ร กิจทองเที่ย ว
จะตองมีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม, องคประกอบ
ดานการตลาดทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวมี่มีการคํานึงถึงการตลาดทองเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเที่ ยวคุณภาพให
เดินทางเขามาทองเที่ยวยัง แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวคุณภาพไดรับรู และไดป ระสบการณจากการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางพึงพอใจ อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม, ดานการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่น เปนการตลาดทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมนั้นมีสวนรวมในการพัฒนาหรือดารจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อ
กระจายรายไดสูทองถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น, องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่ตองคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองทางการทองเที่ยวแกผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมี
การใหความรูและสื่อความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกฝายเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มาตรฐานคุ ณ ภาพของแหล ง ท อ งเที่ ย ว (Dickman, 1996) โดยแหล ง ท อ งเที่ ย วจํ า เป น ต อ งประกอบด ว ย 5
องคประกอบหลัก หรือ 5A คือ
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) จัดเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนสิง่ ที่จูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยว ณ สถานที่นั้นซึ่งแหลงทองเที่ยวสามารถแบงแยกเปนสถานที่สําคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยาน
แหงชาติ เทศกาลตางๆ หรือสถานที่ที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณและเปนที่โดงดัง โดยทั่วไปแหลงทองเที่ ยวที่มีชื่อเสียง
มักจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกวา 1 อยาง เชน ภูเก็ตซึ่งมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย เชน หาดทราย กิจกรรมทางน้ํา สถานบันเทิง
ตางๆ รวมทั้งสถาปตยกรรมที่นาสนใจ
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ความสะดวกสบายทําใหนักทองเที่ยวหรือคนเดินทางเขา
ไปถึงสถานที่ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แหลงทองเที่ยวตองมีระบบขนสง ซึ่งประกอบดวย เสนทาง
พาหนะ สถานี ผูประกอบการขนสง มีวัตถุประสงคในการลําเลียงคนและสิ่งของไปยังขุดหมายปลายทาง
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3. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Amenity) ซึ่งหมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตอ
นักทองเที่ยว เชน สาธารณูปโภคน้ํา ไฟ โทรศัพท หองสุขา และสิ่งอํานวยความสะดวกที่นักทองเที่ยวมีความจําเปนตองใช เชน
โรงพยาบาล ธนาคาร สํานักงาน ไปรษณีย การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความสําคัญเชนกัน
4. ที่พัก (Accommodation) แหลงทองเที่ยวควรมีจํานวนที่พักที่เพียงพอ พรอมทั้งมีความหลากหลายดานราคา
และการบริการที่เหมาะสมตอสถานที่ และที่พักควรอยูไมไกลจากแหลงทองเที่ยวมากนัก
5. กิจกรรมตางๆ (Activity) ที่นักทองเที่ยวสามารถกระทําในชวงเวลาที่พํานักและทองเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพื่อทํา
ใหการทองเที่ยวและชวงเวลาพักผอนของนักทองเที่ยวนาสนใจมากขึ้น และกิจกรรมตางๆควรมีความหลากหลายและตรงกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว เชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจายใชสอย กิจกรรมทางทะเล เชน ดําน้ํา วายน้ํา
แนวคิดดานชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวคือ หมูบานที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ มีแหลงทองเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการ
จัดการทรัพยากรตางๆ รวมถึงรูปแบบการทองเที่ยวไดอยางลงตัวและมีระบบระเบียบมีกระบวนการจัดการกลุมหรือ องคกร
ชุมชน (เปรื่ อง กิจรัตนภ ร, 2548) สมาชิกเรียนรูที่ จะแสดงออกถึงการให เกียรติ ซึ่งกันและกัน (ทวี ทอง หงสวิวัฒน, 2553)
สามารถรักษาสภาพชุมชนชนบท ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และกลายเปนชุมชนที่มีชื่อเสียง ทําใหคนในชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ภายใตการยอมรับและเคารพสิทธิของชุมชนยอมรับในเปาหมายของการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชนที่ลงตัวและสรางความพึงพอใจแกทั้งสองฝาย
การพัฒนาชุมชนตนแบบคือการทําความเขาใจในคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยว
อย างลึ ก ซึ้ ง โดยผ า นประสบการณ ต รงร วมกั บ เจ าของพื้ นที่ ห รื อเจ าของวั ฒ นธรรม มี คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง ในเชิ ง พื้ นที่ แ ละเชิ ง
กระบวนการ กลาวคือในเชิงพื้นที่ กิจกรรมนั้นๆ ตองมีความหลากหลายและโดดเดนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และชุมชน
ในฐานะเจาของวัฒ นธรรมจะตองมี ความตระหนักในศั กยภาพดัง กลาว ในเชิงกระบวนการ กิ จกรรมของการทองเที่ย วเชิ ง
สรางสรรค นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัฒนธรรม เปดโอกาสใหมีประสบการณตรงรวมกับเจาของวัฒนธรรม เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการที่ นําไปสูการทําความความเขาใจอยางลึกซึ้งในพื้นที่ทองเที่ยว และด วยทิศทางนี้ นํา ไปสูความสมดุ ล
ในทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิง่ แวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืนเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นๆตอไป (อรอุมา เต
พละกุ ล, 2554) รวมทั้ งการคนหากิจกรรมการทองเที่ ยวเชิ งสรางสรรค ในพื้นที่ร วมทั้ง การจัด ทําเส นทางการทองเที่ย วที่
ดําเนินการไดจริ งเพื่อดึ งดูดนักท องเที่ยวที่สนในการทองเที่ยวที่ใ หไดประสบการณ ไดศึกษาการดําเนินชี วิตของชุ มชนและ
เขาใจวิถีชิวิตวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนไดอยางถองแท
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ผูใหขอมูลหลัก ประกอบไปดวยคนในพื้นที่หมู 9 บานสะแกรายและนักทองเที่ยวรวมทั้งหมด 20 คน โดยใชการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
1.1 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม (อบต.) จํานวน 1 คน
1.2 สมาชิกชุมชนสะแกราย จํานวน 14 คน
1.3 นักทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนสะแกราย จํานวน 5 คน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 รวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเอกสารและสังเคราะหเอกสาร
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2.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในประเด็นของรูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของหมูบานสะแกราย รวมถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปน
ตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แนวคําถามจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่อง
บันทึกเสียง สมุดบันทึกและตัวผูวิจัยในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ ผูวิจัยวิเคราะหไปพรอมๆ กับการ
เก็ บข อมูล โดยผู วิจัย นํ าข อมูล ที่ไ ด จากการจดบันทึ ก การถอดเทปบันทึ กเสีย งมาจั ดแยกเปนหมวดหมู ต ามประเด็ นตางๆ
พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่ตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหไ ดขอมูลที่
สมบูรณที่สุด
4.2 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Description
Analysis) โดยมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลอยางละเอียดจากการสัมภาษณและสังเกต แลวนําไปจัดเปนหมวดหมู
แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป
4.3 นําขอสรุปไปผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกครั้งแลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
5. การตรวจสอบข อมู ล ตรวจสอบข อมู ล แบบสามเส า (Triangulation Method) โดยใช วิธีการของ Denzin
หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ดังนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2549)
5.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตอง
หรือไม วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล
5.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัย แตละคนจะได
ขอมูลตางกันอยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสรางความแนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว
5.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูวิจัยสามารถใชแนวคิด
ทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจทําไดงายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานชั่วคราว
(Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความสรางขอสรุปเหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนี้
เปนการตรวจสอบที่ทําไดยากกวาการตรวจสอบดานอื่นๆ
5.4 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูลสําคัญ หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแนนอน
วาขอสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
ผลการวิจัย
1. บริบทชุมชน ประวัติความเปนมาของหมูบานสะแกราย มีตํานานสืบเนื่องมาจากชนเผาไทยทรงดํา ประชาชนสวน
ใหญอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากที่นี่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ มีคลองน้ําไหลผานมีตนสะแกขึ้นเรียงราย จึงเปนที่มาของ
ชื่อหมูบานสะแกราย ประชาชนในหมูบานนับถือผีและขวัญ สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ทําไร ทํานา เลี้ยงกุง เลี้ยง
ปลา ภายในหมูบานยังมีศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) ตั้งอยูในพื้นที่ของวัดสะแกราย โดยเปดเปนศูนยการเรียนรูใหกับ
นักทองเที่ยว ปจจุบันวัฒนธรรมไทยทรงดํ ายังคงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เนื่องจากประชาชนยังคงรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบตอกันมา เชน พิธีการไหวผี การแตงกาย การทอผาใสเอง เชื่อมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา เชื่อ
ในเรื่องของการเลี้ยงผี ผีที่ไทยทรงดํานับถือเรียกวาผีฟาหรือผีแถน เชื่อกันวาเปนผูใหทั้งคุณและโทษหรือดลบันดาลใหเกิดสิ่ง
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ตางๆได โดยผีดลบันดาลใหมนุษยมาเกิดเรียกวา ผีปนใหมาเกิด ผีเรือนหรือผีเฮือนคือผูอยูในเรือนทีถ่ ึงแกกรรมแลว ไดแก บิดา
มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่อัญเชิญมาไวบนเรือนโดยการจัดใหอยูมุมหองเมื่อจะทําการสิ่งใดตองบอกผีบานผีเรือน นอกจากนี้ยังมี
การเซนไหวประจําป หรือที่เรียกวา ประเพณีเสนเรือน (เปนพิธีเซนไหวผีเรือนเรือนของไทยทรงดํา เปนผี พอ แม ปู ยา และ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) และยังคงวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง เชน ภาษาพูด (ภาษาลาว) และอักษรของตนเอง
อยู(ภาษาเขียนจะบันทึกไวในสมุด) วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน คือ ประชารในหมูบานยังคง
รักษาและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมเดิมอยู เชน ประเพณี ยกตัวอยางเชน ฮีตคองประเพณี (ประเพณีการเกิด มีการทําพิธี
เซนผีเรือน เรียกวา วานขวัญผีเรือน) พิธีกรรม ยกตัวอยางเชนพิธีเสนเรือน (เปนพิธีเซนไหวผีเรือนเรือนของไทยทรงดํา เปนผี
พอ แม ปู ยา ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) และการละเลนตางๆ ยกตัวอยางเชน การเลนคอนฟอนแคน (เปนการ
ใหหนุมสาวไดสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้น โดยการโยนลูกชวง เมื่อรับลูกชวงไดก็จะมาเจรจามอบของที่ระลึกใหแก
กัน ชายมั กขอสไบของหญิง เป นสื่อแทนรั ก หญิ งจะขอผ าขาวมาเปนที่ร ะลึ ก) รวมถึง การใชชีวิตแบบเรี ยบงายโดยใช หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก
2. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทรัพยากรการทองเที่ยว
ทางวัฒ นธรรมไทยทรงดําที่เ ห็นไดชั ดเจน คือ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํ า(บานลาว) และศูนยทอผาประจําหมูบาน ถือเป น
ทรัพ ยากรทางวัฒ นธรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อถายทอดให ลูกหลานและบุคคลภายนอกไดรูจักกับ วัฒนธรรมที่ แทจริง ไมวาจะ
วัฒนธรรมความเปนอยู วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแตงกาย ที่บงบอกถึงความเปนไทยทรงดํา และความแตกตางจากที่
อื่น โดยเอกลักษณวัฒนธรรมของหมูบานไทยทรงดํานี้ ถือเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาทองเที่ยวยังหมูบานสะแก
ราย รวมถึงการใหความสําคัญตอทรัพยากร ชุมชนอยูกับฐานทรัพยากร โดยจัดความสัมพันธในลักษณะที่ถือไดวา เปน “สิทธิ
ชุมชน” ที่ไดปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตในอดีต ซึ่งเปนกระบวนการที่สัมพันธกันขององคประกอบดานภูมิปญญาในการเขาถึง
และการใช ชุมชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากร มีวิธีการรักษา ดูแล ซอมแซม
หรือบํารุงใหทรัพยากรเหลานั่นคงอยูในสภาพเดิมหรือเหมือนเดิม เชน หมอ ไห เครื่องมือ เครื่องจักสาน ควรรักษาใหอยูในรูป
แบบเดิมใหไดมากที่สุด โดยความรวมมือจากประชาชนในหมูบานที่จะตองมีวิธีการจัดการและดูแล เพื่อใหทรัพยากรเหลานี้คง
อยูคูหมูบานสืบตอไป รวมถึงความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมไทยทรงดํา ในปจจุบันประชาชนยังคงเอกลักษณและวัฒนธรรม
ตางๆ ของชาวไทยทรงดําอยู เชน การประกอบพิธีกรรม ประเพณี การละเลน รวมไปถึงการใชชีวิตประจําวันแบบวิถีชีวิตของ
ชาวไทยทรงดํา และการจัดงานประจําปของชาวไทยทรงดํานั้น ถือเปนการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดํา ที่มีเอกลักษณการ
แตงตัว การพูด การละเลนในงาน ที่ทําใหผูมารวมงานไดสัมผัสถึงความเปนไทยทรงดําไดอยางชัดเจน
3. รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเปนการจัดการโดยชุมชน นักทองเที่ยวที่จะเขา
มาทองเที่ยวภายในหมูบานจะตองทําเรื่องหรือติดตอมาทางผูใหญบานกอน จากนั้นผูใหญบานจะประสานงานไปยังลูกบานเพื่อ
เตรียมพรอมและทําหนาที่ตอนรับนักทองเที่ยว โดยมีการบริหารจัดการรวมกันของคนในชุมชน ทั้งอาหารการกินและกิจกรรม
ทองเที่ยว จะอยูในรูปแบบของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน มีมัคคุเทศกประจําชุมชนเพื่อถายทอดความรูใหแ กนักทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาความสามารถของคนในทองถิ่น
4. มาตรฐานการทองเที่ยวในชุมชน มาตรฐานและคุณภาพการทองเที่ยวหมูที่ 9 บานสะแกราย สามารถสรุปออกมา
เปนองคประกอบหลัก 5 ประการ ไดแก
4.1 การเข าถึ ง (Accessibility) การเดิ น ทางไปยั ง หมู บ านสะแกราย จะมี ป ายบอกตลอดทาง เส น ทางไม
สลับซับซอน ถนนไมขรุขระ ปจจุบันมีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวที่เพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับ อาทิ ยานพาหนะสวนตัวเปนตัวชวยใหเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดสะดวกสบาย รถประจําทางชวยให
การเดินทางประหยัดคาใชจายสามารถเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดอยางปลอดภัย การเลือกยานพาหนะในการเดิ นทางไป
ยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ความสะดวก และโอกาสของผูเดินทาง
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4.2 สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว (Attraction) หมูบานสะแกรายเปนหมูบานที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่บงบอกถึงความเปนไทยทรงดํา มีเอกลักษณเฉพาะ มีการสืบสานวัฒนธรรมในหมูบานตั้งแตอดีตจนถึ งปจจุบัน มี
การแตงกายที่เปนเอกลักษณ โดยการทอผาใสเอง กลุมผาทอของหมูบานสะแกราย ยังคงใชวิธีการทอผาแบบโบราณโดยการใช
กี่กระตุกในการทอผา มีการอนุรักษลวดลายผาทอแบบดั้งเดิมไว เชน การทอผาขาวมา ผาซิ่นลาว การทอผาที่ไมเหมือนที่อื่น
ถาใครอยากศึกษาวิธีการทอผาของไทยทรงดํา สามารถเขามาเรียนรูไดที่หมูบานสะแกราย
1) กลุมทอผาพื้นเมืองสะแกราย กลุมผาทอของหมูบานสะแกราย ถือไดวายังคงเอกลักษณและวัฒนธรรม
ของตนเองตั้งแตอดีต จนถึ งปจจุ บันไวอยางเหนียวแนน ซึ่งสิ่ง เหลานี้เป นตัวช วยที่ สงเสริมใหหมู บ านสะแกรายเกิดเป นการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมการทอผาไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก ถือ
เปนกิจกรรมที่ชวยดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในชุมชน
2) ชาวไทยทรงดํายังคงเอกลักษณและยึดถือขนบธรรมเนียมที่ไดสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษสูรุนลูกรุน
หลานในปจจุบัน มีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย อยูกันอยางพอเพียง มีการทําเกษตร ทําไร ทํานาเปนอาชีพหลัก เวลา
วางประชาชนจะรวมตัวกันมาทอผา ทอเสื่อ เพื่อนําผาออกจําหนาย เปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนในอีกทางหนึ่ง
3) ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวไทยทรง
ดําในอดีตไดเปนอยางดี เปนเหมือนพิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในสมัยอดีต มีการจัด
แสดงอุปกรณเครื่องใชในสมัยกอนของชาวไทยทรงดํา มีลักษณะเปนการปลูกสรางเหมือนบานเรือนในอดีต ซึ่งในปจจุบันหาชม
ไดคอนขางยาก โดยประชาชนจะชวยกันอนุรักษไว โดยมีแนวทางในการอนุรักษ คือ การใหคนในชุมชนชวยกันดูแลทั้งในดาน
การรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสมแกการเรียนรูอยูเสมอ
4.3 สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity)
1) ที่ จอดรถ สถานที่จอดรถภายในชุม ชนมี ความเพีย งพอต อจํานวนของนั กท องเที่ย วที่ เดิ นทางเขามา
ทองเที่ยวภายในชุมชน โดยสถานที่ภายในชุมชนสามารถนํามาจัดสรรเปนสถานที่จอดรถ ไดแก บริเวณวัด และบริเวณบาน
ของประชาชนในชุมชน เพราะมีบริเวณกวางขวางเพียงพอทีจ่ ะรองรับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
2) รานคา รานอาหาร ภายในหมูบานมีรานอาหารเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเที่ยว จะมีรานอาหาร
ตั้งอยูเรียงรายใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ เลือกชม สวนใหญจะเปนรานอาหารประเภททั่วไป เชน รานอาหารตามสั่ง ราน
กวยเตี๋ยว รานขายของทั่วไป เปนตน
3) ถังขยะ การจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ดานของการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะภายใน
ชุมชนมีมาตรฐานที่ดี มีถังขยะเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ภายในแหลงทองเที่ยวจะมีการจัดการกับปญหาขยะภายใน
พื้นที่เสมอ โดยการนําถังขยะมาจัดตั้งไวภายในหมูบานและตามแหลงทองเที่ยว ถังขยะที่จัดตั้งไวในชุมชนจะมีความเหมาะสม
ตอสถานที่ภายในชุมชน
4.4 ที่พัก (Accommodation) สถานที่พักแรม หรือ ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวถือวาเปนสิ่งจําเปน แตการเขา
มาทองเที่ยวภายในหมูบานสะแกราย จะเปนการทองเที่ยวแบบ 1 วัน จึงยังไมไดมีการจัดการเรื่องที่พักแรม หากนักทองเที่ยว
ที่มีความประสงคจะพักคางคืน ทางชุมชนก็จะมีการจัดที่พักให โดยใหนักทองเที่ยวเขาพักอยูกับคนในหมูบ านหรือที่วัดสะแกราย
4.5 การมีสวนรวมของคนในพื้นที่ (Activity)
1) ดานกิจกรรมการท องเที่ ยว การทํ ากิ จกรรมต างๆของนั กทองเที่ย วที่เ ข ามา จะถู กจั ด ขึ้ นโดยคนใน
หมูบานที่เปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหความรูแกนักทองเที่ยว เชน การทอผา โดยประชาชนจะเปนคนสาธิต
หรือสอนนักท องเที่ย ว เพื่ อใหนักทองเที่ยวมีส วนรวมในการทํากิ จกรรม นอกจากจากไดรั บความรูจากประชาชนแล ว จะมี
กิจกรรมอื่ นๆอี กมากมาย เช น การทํ าการเกษตร เลี้ ย งกุ ง การชมวิ ถีชี วิต ความเป นอยู โดยนั กท องเที่ ย วที่ ส นใจจะแจ ง
ประชาชนไวลวงหนา เพื่อใหประชาชนไดจัดเวลาการทํากิจกรรม
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2) ดานการรั บรู การมีส วนรวมของประชาชนในชุม ชนในด านของการรับ รู ประชาชนในชุมชนทุ กคน
สามารถรับ รู ข อมู ล ขาวสาร งานกิ จกรรม ประเพณี ที่ จะเกิ ดขึ้ นภายในชุ ม ชนได เป นอย างดี เนื่ องจากภายในชุม ชนมี การ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานและประเพณี
ภายในชุมชน
3) การวางแผนและการตัดสินใจ ผูนําชุมชนและคนในชุมชนจะมีการประชุมและมีกระบวนการวางแผนใน
การจัดงานเทศกาลของชุมชน โดยการเรียกประชาชนมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดงาน วาจะมีการจัดงาน
ออกมาในรูปแบบใด ภายในงานจะมีการจัดแสดงการละเลนอะไรบาง ประชาชนทุกคนจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
พรอมชวยกันเสนอในดานของกิจกรรมหรืองานที่จะเกิดขึ้น
5. องคประกอบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ในดานทรัพยากรทางวัฒนธรรม คนในชุมชนรูถึงวัฒนธรรมของตนเอง
และในขณะเดียวกันยังชวยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมของตนไว เพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาอยาง
ยาวนานใหคงอยูตอไป ชาวบานไดมีการสอนลูกหลาน ใหตระหนักถึงความเปนตัวตนของชาติพันธุไทยทรงดําเอาไว เพื่อไมให
วัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของชุมชนเหลานี้สูญหายไป
6. การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
6.1 ดานวัฒนธรรม หมูบานสะแกรายเปนชุมชนตนแบบทางดานวัฒนธรรม คือ มีประเพณีที่สืบทอดกันมาอยาง
ยาวนาน พิธีกรรมตางๆ เชน พิธีการเสนเรือน และยังมีประเพณีประจําปทีทางหมูบานสะแกรายจัดงานขึ้นทุกวันที่ 8 สิงหาคม
ของทุกป คืองานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดํา เปนงานรื่นเริงที่ทุกคนในชุมชนมารวมงานกัน รวมไปถึงประชาชนที่อยูใ น
บริเวณใกลเคียงและนักทองเที่ยวที่เดินทางมารวมงานเปนจํานวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ไดแก การรําแคน
และมีการแตงกายดวยชุดไทยทรงดํา เพื่อเปนการอนุรักษและเปนสิ่งที่ดึงดูดใหนักทองเที่ย วเดินทางเขามาทองเที่ยวภายใน
ชุมชน
6.2 ดานรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา (บานลาว) เปนสถานที่ที่จัดแสดงอุปกรณ
ขาวของเครื่องใชตั้งแตอดีตที่ชาวไทยทรงดําใชในการดํารงชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพในสมัยโบราณ ในปจจุบันหาดูได
คอนขางยาก ที่บงบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในอดีตไดเปนอยางดี วัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายเปนสิ่งที่ประชาชน
ในชุม ชนยึ ดถือปฏิบัติ กันมาเป นเวลานาน คนในชุ มชนรูถึง วัฒนธรรมของตนเอง และในขณะเดีย วกันยังชวยกันดูแลรักษา
วัฒนธรรมของตนไว เพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป ชาวบานบางสวน
ไดมีการสอนลูกหลานใหตระหนักถึงความเปนความเปนตัวตนของชาติพันธุไทยทรงดําเอาไว เพื่อไมใหวัฒนธรรมความเปน
เอกลักษณของชุมชนเหลานี้สูญหายไป
6.3 ดานคนในชุมชน ประชาชนทุกคนมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ในแตละคนจะมีสิทธิ์
เสนอความคิดเห็นหรือขอขัดแยง รวมถึงเสนอปญหาตางๆ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาทั้งสองวัตถุประสงคคือ วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของหมูบานสะแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใหแกหมูบานอื่นๆ นําไปสูคําตอบวา หมูบานสะแก
รายเปนหมูบานที่เกาแกและมีตํานานสืบเนื่องมาจากชนเผาไทยทรงดํา และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงดํามาจนถึงปจจุบัน กอใหเกิดเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีความสําคัญอยู 3 ดาน คือ
1. สังคม ประชาชนในหมูบานสะแกราย มีความสามัคคี กระตือรือรนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะ
พั ฒ นาหมู บ านให กา วหน า จั ด ระบบในหมู บ านให เ ป นระเบี ย บ หมู บ านสะอาด ประชาชนในหมู บ านมี ค วามเป น มิ ต ร
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เอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจไมตรี พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยวอยูเสมอ ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยว
ซ้ําอีก รวมถึงการบอกปากตอปากที่จะทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นภายในหมูบาน
2. เศรษฐกิจ ภายในหมูบานสะแกราย มีการผลิตผาทอเพื่อออกจําหนายใหกับชาวไทยทรงดําของหมูบานอื่น ซึ่งถือ
เปนสินคาที่สรางรายไดใหกับหมูบานสะแกราย เปนสินคาที่ผลิตเอง มีความเปนเอกลักษณไทยทรงดําของหมูบานสะแกราย
ไมเหมือนที่อื่น โดยการออกจําหนายนั้น จะมีการตั้งบูทในพื้นที่จังหวัดตางๆ ถือเปนชองทางการจําหนายที่ มีผลตอบรับที่ ดี
เพราะผาทอของหมูบานสะแกรายนั้นเปนที่สนใจของชาวไทยทรงทรงดําทั่วประเทศที่เขามาอุดหนุนอยูเสมอ จึงมีการผลิ ต
ออกจําหนายใหกับชาวไทยทรงดําทั้งในและนอกหมูบานจนถึงปจจุบัน ทําใหผาทอของหมูบานไมเลือนหาย และยังเปนที่นิยม
ของชาวไทยทรงดําตลอดมา
3. สิ่งแวดลอม ทางชุมชนมีการใชทรัพยากรตางๆอยางรูคุณคา โดยคํานึงถึงผลกระทบระยาวมากกวาลกระทบระยะ
สั้นและไดมีการสอดสองดูแล บํารุง ซอมแซมอยูเสมอ จึงทําใหทรัพยากรตางๆที่มีอยู มีความอุดมสมบูรณและสามารถใชงาน
ไดอยางยั่งยืน
หมู บานสะแกราย ถือเป นหมู บานที่ มีค วามเพี ยบพร อมทั้ งทางดานสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล อม ซึ่ งถื อเป น
ตนแบบที่ดีใหกับหมูบานใกลเคียงหรือหมูบานอื่นๆ ไมวาจะทางวัฒนธรรมที่บงบอกถึงเอกลักษณค วามเปนไทยทรงดําของ
หมูบานสะแกราย รูปแบบกิจกรรมที่ประชาชนจัดใหกับนักทองเที่ยว และประชาชนทุกคนที่ใหความรวมมือกันในการพัฒนา
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน เพื่อไมใหเกิดความบกพรองทางการทองเที่ยว ถือเปนตนแบบทางการทองเที่ยวที่ดี
โดยสามารถอธิบายแบงออกตามวัตถุประสงค 3 ดาน ดังนี้
1. วัฒนธรรม ชาวไทยทรงดํามีเอกลักษณของตนเอง ทั้งเรื่องภาษา การแตงกาย โดยชาวไทยทรงดําชอบใชเครื่อง
แตงกายสีดําหรือสีครามเขมจนเกือบดํา ลักษณะบานเรือนของชาวไทยทรงดําเปนแบบโบราณดั้งเดิม เปนบานแบบเครื่องผูก
วัสดุที่ใชสวนใหญเปนไมไผ โครงสรางหลังคาสูงชัน มุงดวยหญาแฝก ที่บงบอกถึงความเปนไทยทรงดําอยางชัดเจน ภายใน
หมูบานยังมีการจัดสรางศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) อยูบริเวณหนาวัดสะแกราย ศูนยวัฒนธรรมนี้จะมีการจัดแสดง
ขาวของเครื่องใชในสมัยกอนของชาวไทยทรงดํา เชน หมอ ไห เครื่องมือ เครื่องจักสาน เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูกสราง
ขึ้นเพื่อคงความเป นเอกลักษณ ของหมู บ านไทยทรงดํา ที่จัด เปนศู นย เ รี ยนรู ภูมิ ป ญ ญาไทย เพื่อเผยแพรวัฒ นธรรมให กับ
นักทองเที่ยวทุกคนที่เขามาภายในหมูบาน นักทองเที่ยวที่เขามามีหลายประเภท อาจจะมีทั้งเขามาทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต
ของประชาชน หรื อเข ามาดูง านเพื่ อนํ าไปพั ฒ นาหมู บ านของตนเอง โดยหมูบ านสะแกรายถื อเปนหมู บ านที่ มี วัฒนธรรม
หลากหลาย การที่นักทองเที่ยวเขามา นอกจากจะไดความรูเพิ่มเติมแลว ยังไดซึมซับความเปนไทยทรงดําเพิ่ มมากขึ้นอีกดวย
หมูบานอื่นที่มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมไทยทรงดํา สามารถนําไปจําลองเพื่อใหความรูแกผูอื่น ที่ เผยแพรขอมูลไดอีก
หลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดเปนสถานที่ทองเที่ยวใหมๆไดอีกดวย
2. รูปแบบกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมของหมูบานสะแกราย จะมีขั้นตอนการทํากิจกรรมที่ทางหมูบานจัดเตรียมไว
ให ทั้งเรียนรู การทอผาดวยตนเอง เขาชมศูนยการเรีย นรูวัฒนธรรมไทยทรงดํา การชมวิถีชีวิตการทําการเกษตรเลี้ยงกุง ที่
สามารถใหนักทองเที่ยวไดสนุกสนานเต็มที่กับกิจกรรมที่ทางหมูบานจัด ถือเปนกิจกรรมสรางสรรคที่สามารถเปนตนแบบใหกับ
ที่อื่นได เพราะถือเปนตัวอยางกิจกรรมที่สงเสริมความรูใหกับนักทองเที่ยว โดยหมูบานอื่นสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาหมูบาน
ของตนเองได และยังชวยใหกิจกรรมภายในหมูบานเกิดการพัฒนา ทําใหหมูบานกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่ย่งั ยืน
3. คนในชุมชน การที่จะเปนตนแบบที่ดีใหกับหมูบานอื่นหรือนักทองเที่ยวได ประชาชนในหมูบานถือเปนสิ่งสําคัญ
มาก การมีความสามัคคีปรองดองกัน มีปญหาก็ชวยกันแกไข การทํางานที่ออกมามีคุณภาพยอมมีความนาเชื่อถือและไดรับ
ความไววางใจแกผูที่เขามา การอยูรวมกันของคนในชุมชนจึงถือเปนสิ่งที่บงบอกถึงคนในชุมชนได โดยอุปนิสัยชาวไทยทรงดํา
ของหมูบานสะแกรายจะรักสงบ ซื่อสัตย อดทน ขยันขันแข็ง มีความรักและสามัคคีในหมูคณะ รักความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จึงสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักทองเที่ยวและหมูบานใกลเคียงไดเปนอยางดี
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จากสรุ ป ผลการวิ จัย ดั ง กล าวสามารถสรุ ป เป นแผนภาพการพั ฒ นาหมู บ านสะแกรายให เ ป นชุ ม ชนต นแบบการ
พัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแก
ราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแก
รายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใหแกหมูบานอื่นๆ ตอไป
จากการศึกษาถึงรูปแบบและศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมูบานสะแกราย ตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมื อง จั ง หวั ด นครปฐม พบวา การท องเที่ ย วทางวั ฒนธรรมของหมู บ านสะแกรายมีค วามโดดเด นที่ สามารถดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ก็คือ ประเพณี ความเชื่อ มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีภาษาที่เปนอัต ลักษณของตนเอง
ทั้งยังมีความหลากหลายของชาติพันธุที่อยูรวมกันในสังคมไดอยางนาอัศจรรย มีการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนระเบียบ
คนในหมูบานยังมีความรักความหวงแหนในวั ฒนธรรมของตนเอง รวมถึงการท องเที่ยวอยางยั่งยืนในประเทศไทยที่เปนอี ก
เครื่องมือในการพัฒนาและจัดการในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอเนื่อง มีคุณภาพและความสมดุลของแหลง
ทองเที่ยว โดยนิคม จารุมณี (2553) ไดใหความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไววา จะเนนความสําคัญของการ
ควบคุ ม ศักยภาพของแหล ง ทองเที่ ยว การให ความรู เกี่ ย วกั บ ความสํ าคั ญของการท องเที่ย ว การเอาใจใสดู แ ลจํ านวนและ
พฤติกรรมของนักทองเที่ ยว และการใหบริการแกนักทองเที่ยว ควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการ
พัฒนา โดยใหความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว (Carrying Capacity) ควรพยายาม
ผลักดันใหการทองเที่ยวไดรวบรวมเขาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ ดังที่สมพร มณีไมตรีจิต (2550) ได
กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววา การที่นําเอาวัฒนธรรมมาใชประโยชนในการทองเที่ยวนั้นเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ
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หรื อลักษณะที่ เป นรูป ธรรม ที่ จะนํ ามาพั ฒนาให เ ปนจุ ดสนใจแกนักทองเที่ ย ว ไดแ ก แหลง ท องเที่ย วโบราณสถาน แหล ง
ทองเที่ย วทางประวัติ ศาสตร ศาสนสถาน งานศิ ลปกรรม สถาปต ยกรรม นาฏศิล ป และการละเลนพื้ นบาน เทศกาล งาน
ประเพณี และสินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูและอัธยาศัยไมตรีของคนไทย
จากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใหแกหมูบานอื่นๆ ตอไป พบวา ประชาชนในหมูบานสะแกรายยังคงใหความรวมมือกันในการพัฒนา
รูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมภายในหมูบาน เนื่องจากวากิจกรรมในหมูบานมีเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติพันธุไทย
ทรงดํ าที่ สืบ ทอดต อกั นมาตั้ งแตบ รรพบุ รุษ พร อมกันนั้นกิ จกรรมการท องเที่ ยวของหมู บาน ยัง ชวยเปนการส งเสริ มการ
ทองเที่ยวภายในหมูบาน ที่ชวยใหประชาชนในหมูบานนั้นมีรายไดจากการเขามาของนักทองเที่ยว กอใหเกิดเปนการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน โดยอรอุมา เตพละกุล (2554) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาชุมชนตนแบบวา เครือ่ งมือที่นําไปสูความยั่งยืนของชุมชน
คือ ชุมชนตองมีความตระหนักในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพรอมที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักทองเที่ยว ผานการทํากิจกรรมรวมกันในชวงระยะเวลาหนึ่ง และผลที่จะตามมาในทายที่สุดก็คือ ความ
สมดุลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นๆตอไป
ดังที่ ธีระ สินเดชารักษ (2554) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาชุมชนตนแบบวา สรางฐานความรู ความเขาใจในแนวคิดของการ
ทองเที่ ยวและเผยแพร ไ ปยั ง ภาคสวนตางๆที่ เ กี่ ย วข อง ใหส ามารถเสริม สรางความเขม แข็ง ใหกับ ชุม ชน การพั ฒนาสัง คม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของชุมชนนั้นๆ และไดศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนเขาใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได
อยางถองแท
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมูบานสะแกราย ทํา
ใหเห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีมาแตชานาน รวมไปถึงการเผยแพรให
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น
2. จากการศึกษาวิจัยครัง้ นี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมภายในหมูบานให
เปนการทองเที่ยวตนแบบทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของหมูบานสะแกราย ที่สามารถทราบถึงรูปแบบการทองเที่ยวและการจัด
กิจกรรมใหกับนักทองเที่ยว
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ในการศึ กษาวิ จัย ครั้ ง ต อไปผู ทํ าวิ จัย ควรศึ กษาในเรื่ อง การส ง เสริ ม รู ป แบบกิ จกรรมด านการท องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมของหมูบานสะแกราย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนการสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทํากิจกรรม
ภายในหมูบาน เชน ชมประเพณี วัฒนธรรม และทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน รับประทานอาหารพื้นบาน เรียนรูการทอผา ชม
พิพิธภัณฑบานลาว
2. ควรศึ กษาแนวทางการจั ด การการเรีย นรู พิ พิธภัณฑไ ทยทรงดํา(บานลาว)ของหมู บานสะแกราย อําเภอเมื อง
จัง หวั ดนครปฐม เพื่ อส ง เสริม ใหนักท องเที่ย วได รูจักกับ พิพิ ธภัณฑข องหมูบ านสะแกรายมากยิ่ งขึ้ น รวมไปถึ งตระหนักถึ ง
เอกลักษณของชาวไทยทรงดํามากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมประเพณีชาวไทยทรงดําของหมูบานสะแกรายใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น เพื่อ เปน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุชาวไทยทรงดํา ใหไดรับความนิยมเพิม่ มากขึ้นจากนักทองเที่ยว
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แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
The Cultural Tourism Development Plan of Tai Song Dam Community, Ban
Hua Tanon, Doontoom District, Nakornpathom
ประพนธ เล็กสุมา ประภาวรรณ นารินทร วนิสา ภูเขนย และไอรดา หลงสมบุญ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Ballozo86@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนไทยทรงดํา และจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักจํานวน 25 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน
ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการ และนักทองเที่ยว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชการ
วิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ ผลการวิจัยพบวา ชุมชนทรงดําตั้งถิ่นฐานอยูในบานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม โดยชุมชนไทยทรงดํามีเอกลักษณที่โดดเดนทางดานของประเพณีและวัฒนธรรม จุดออนคือ ขาดการสืบสานดาน
วัฒนธรรมสูคนรุนหลัง โอกาสคือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน และอุปสรรคคือการขาดงบประมาณ
ที่เพียงพอในการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จากขอมูลดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแผนพัฒนาการทองเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรดานสังคมและ
วัฒนธรรม และยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม และ 8 กลยุทธ
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนพัฒนา ชุมชนไทยทรงดํา
Abstract
This research aimed to study a content of Thai Song Dam community and create the cultural tourism
development plan. The data was collected by documentary analysis and in-depth interview from 25
persons consists of community leaders, local villagers, relevant agencies, entrepreneurs and tourists. The
result revealed that Thai Song Dam community is located in Hua Tanon, Doontoom District, Nakornpathom
Province. They had a unique culture. Their community’s weakness was the lack of transmission cultural
heritage to young generations. While their community’s opportunity emerges from cultural tourism which
was one of the most popular form of tourism at the presence. However, Tai Song Dam encounters the
threats of shortage of funds to support their cultural attractions preservation for tourism. From the SWOT
analysis, the cultural tourism development plan consists of three strategies: economic strategy, social
and cultural strategy, and environmental strategy.
Keywords: cultural tourism, development plan, Thai Song Dam
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บทนํา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) มี
วัตถุประสงคในการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีเอกลักษณประจําถิ่น กิจกรรมการทองเที่ยวอยูใน
รูปแบบที่ไดรับความรูหรือประสบการณด านวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยูภายใตกรอบของการมี
จิตสํานึกในการรักษาแหลงทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2549) โดยวัฒนธรรมถือ
เปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับการทองเที่ยวรูปแบบดังกลาว สามารถใชดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวใหเดินทางเขา
มาเพื่อเรียนรูถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน (วริศรา บุญสมเกียรติ, 2555)
วัฒนธรรมที่นํามาใชประโยชนในการทองเที่ยวนั้นเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุหรือมีลักษณะเปนรูปธรรมที่นํามาพัฒนา
ให เป นจุด เด นในใจของนั กท องเที่ย วนั้น ได แก โบราณวั ต ถุ งานศิ ลปกรรม สถาปต ยกรรม นาฏศิล ป การละเลนพื้ นบ าน
เทศกาลงานประเพณี งานศิลปหัตถกรรม สินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความ เปนอยู (ขวัญกมล ดอนขวา, 2557) วัฒนธรรม
ของคนทองถิ่นกับการทองเที่ยวมีความสัมพันธกัน โดยการทองเที่ยวไดใชวัฒนธรรมของทองถิ่นเปนทรัพยากรในการดําเนิน
กิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนทองถิ่นผูเปนเจาของวัฒนธรรมก็ไดประโยชน จากการทองเที่ยวในดานการสรางรายได การจาง
งาน นํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ถึงแมวาการทองเที่ยวสามารถกอใหเกิดรายได การสรางงาน และการกระจายรายไดสูชุมชน แตในทางตรงกันขาม
การทองเที่ยวมีสวนทําลายสิ่งแวดลอม เกิดผลเชิงลบทางสังคมและวัฒนธรรมและมีสวนทําใหสภาพการอยูอาศัยของชุมชนลม
สลาย การทองเที่ยวที่ปราศจากการวางแผนการเติบโตอยางไรทิศทางจะเปนสวนที่ทําลายแหลงทองเที่ ยวที่สําคัญใน ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม (Choi, Sirakaya, 2005) ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ความอยู ดี มี สุ ข ของประชากร และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จระยะยาวของชุ ม ชน ดั ง นั้ นการวางแผนการท อ งเที่ ย วจึ ง เป น
กระบวนการสําคัญและจําเปนในการกําหนดกรอบทิศทาง ขั้นตอน การบริหารจัดการ การจัดการผลประโยชนโดยชุมชน และ
เปาหมายการพัฒ นา เพื่ อใหเกิด ความยั่ง ยืนตอชุม ชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และสิ่งแวดลอม (Suttipisan,
2014)
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนไทยทรงดํา จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนของคนเชื้อสายไทยโซงหรือในอดีตเรียกวา ไทดํา หรือ
ไทยโซง ซึ่งเปนสถานที่มีวัฒนธรรม ประเพณีสืบทอดกันมามากวาสองรอยป ทั้งวิถีการดํารงชีวิต ภาษา เครื่ องแตงกาย และ
เอกลักษณทางสิ่งปลูกสราง (นิรชราภา ทองธรรมชาติ และ ศุภรดา ประภาวงศ, 2556) ซึ่งเปนจุดสนใจทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดนครปฐม แตพบวาปญหาที่เกิดขึ้นดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บานหัวถนน คือ เอกลักษณทาง
วัฒนธรรมและประเพณีกําลังขาดการสืบทอดจากคนรุนหลัง ขาดการมีสวนรวมของชุมชนไทยทรงดําในการบริหารจัดการ
และขาดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมที่เ ปนแบบแผนอยางตอเนื่อง ซึ่ง ถือเปนปญ หาสําคัญสํ าหรับการ
ทองเที่ยวชุมชน (ภาวิณี น้ําพระทัย, 2559)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาบริบท สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกของชุมชนไทยทรงดํา
บานหัวถนน และจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนทางการทองเที่ยว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนนอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย ชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตดานเนื้อหา
แนวคิดเกี่ย วกับ การทองเที่ ยวโดยชุมชน แนวคิดเกี่ย วกับ การทองเที่ ยวเชิง วัฒนธรรม แนวคิด เกี่ย วกั บ
แผนพัฒนาการทองเที่ยว แนวคิดการมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนไทยทรงดํา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขอบเขตดานกลุมเปาหมายที่ศึกษา
ผูใ หข อมูล หลักประกอบดวย ผู นําชุ มชน หน วยงานที่ เกี่ ยวข อง ผู ประกอบการร านค าภายในชุม ชน
ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา และนักทองเที่ยว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ขอบเขตดานเวลา
ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560
ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดทราบบริบทของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2. ไดทราบถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
3. ไดแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนนอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
นิยามคําศัพท
แผนพัฒนาการทองเที่ ยว หมายถึง เปนกระบวนการในการกําหนดกรอบทิศทาง ขั้นตอน และเปาหมายในการ
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ
SWOT Analysis หมายถึ ง การประเมิ น และวิ เ คราะห ส ถานภาพของการท องเที่ ย ว ประกอบด วย จุ ด แข็ ง
(Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน
ชุมชนไทยทรงดํา หมายถึง กลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมสืบทอดกันมานานกวาสองรอยป ทั้งวิถีการดํารงชีวิต ภาษา
เครื่องแตงกาย และเอกลักษณทางสิ่งปลูกสราง โดยอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรียายมาตั้งถิ่นฐานในบานหัวถนน อําเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด และ งานวิจัยที่เ กี่ยวของ คณะผู วิจัยได สรางกรอบแนวคิ ดในการวิจัยเพื่ อใชเปนแนวทาง
การศึกษาและวิเคราะหข อมูล กรอบแนวคิดนี้ สรางขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางการศึกษาคนควาสําหรับการทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร
ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยเปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนา
การทองเที่ยว แนวคิดการมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนไทยทรงดํา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสังเคราะหขึ้นเปนแบบสัมภาษณ
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ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก
จากนั้นนําแบบสัมภาษณที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ไปสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลั ก โดยผูใหขอมูลหลักประกอบด วย 5
กลุ ม ได แ ก ผู นําชุ ม ชน ผูป ระกอบการรานคาภายในชุม ชน ชาวบ านชุ ม ชนไทยทรงดํ า หน วยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข อง และ
นักทองเที่ยว ทั้งหมด จํานวน 25 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก และ
ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีการแจงลวงหนา และใชสมุดปากกา ในการจดบันทึก
ความเห็นประเด็นตางๆจากผูใหขอมูล และนําไปถอดบทสนทนา เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(Triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบจาก
ผูใหขอมูลทั้ง 5 กลุมวามีความสอดคลองหรือขัดแยงกัน กรณีมีความขัดแย งทางดานขอมูลผูวิจัยติดตอสัมภาษณอีกครั้งผาน
การสัมภาษณทางโทรศัพท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อยืนยันคําตอบอีกครั้ง ในสวนของขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนถึง
ความถูกตองหรือขาดความนาเชื่ อถือ ผูวิจัยจะไมนําข อมูลนั้ นมาใชในงานวิ จัย ใชการวิเ คราะหขอมู ลแบบการเทียบเคีย ง
รูปแบบ (Yin, 2003)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห SWOT และจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เมื่อได ขอมูล จากการสั มภาษณ เชิ งลึ ก ผูวิจัยประยุกตใ ชเทคนิ ควิ จัย แบบสนทนากลุม กับ นักวิช าการ ผูนํา ชุ มชน
ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา นักทองเที่ยว และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ทั้งหมดจํานวน 6 คน เพื่อรวบรวมแนวคิดและ
วิเคราะห SWOT รวมถึงจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา
สรุปผลการวิจัย
ชาวไทยทรงดํ าอพยพจากอํ าเภอเขาย อย จั งหวั ด เพชรบุ รี ม าตั้ งถิ่ นฐานในบ านหั วถนน อํ าเภอดอนตูม จั ง หวั ด
นครปฐม และอยูรวมกลุมกันเปนชุมชน มีชื่อเรียกวา ชุมชนไทยทรงดํา ปจจุบันชุมชนไทยทรงดําไดมีการจัดตั้งศูนยอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยทรงดํา ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต และประเพณีที่ที่มีความเปนเอกลักษณ สาเหตุที่เรียกไทยทรงดําวา
ลาวโซง เพราะคําวา "ลาว" เปนคําที่คนไทยทั่วไปเรียกคนที่อพยพมาจากถิ่นอื่น แตชาวไทยทรงดําถือตนเองวาเปนชนชาติไทย
จึงนิยมเรียกตนเองวา ไทยโซง หรือ ไทยทรงดํา ชาวไทยทรงดํามีความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ จึงมี
พิธีที่สําคัญของชาวไทยทรงดํา คือ พิธีเสนเรือน ซึ่งเปนพิธีจัดเลี้ยง บรรพบุรุษ
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จากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ คณะผูวิจัยสามารถวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
สามารถแสดงไดดังตาราง
จุดแข็ง
จุดออน
1. มีประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน การแตง 1. ขาดการปลูกฝงดานภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุนหลัง
กาย ภาษา
2. ขาดการปลูกฝงดานการอนุรักษทรัพยากรทางการ
2. ภูมิปญญาชาวบานที่เปนเอกลักษณ เชน การทอผา
ทองเที่ยว
เปลจากเศษผาเหลือง
3. ขาดการมีสวนรวมในชุมชน เชน คนรุนหลังไมใหความ
3) มี ก ารอนุ รั ก ษ บ า นเรื อ นแบบไทยทรงดํ า ซึ่ ง เป น รวมมือในการทํากิจกรรมทางประเพณี
ลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
4. ขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
4. มีอาหารประจําถิ่น
5. ขาดความพรอมในการบริหารการจัดการทองเที่ยว
6. ขาดเงินทุนในการพัฒนาชุมชน
7. แหลงทองเที่ยวมีความทรุดโทรม
8. ขาดความรู จิตสํานึก ในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว
9. ขาดที่พักภายในชุมชน
โอกาส
อุปสรรค
1. ภาครัฐสนับสนุนการจัดกิจกรรมประจําปทําใหการ
1. ภาครัฐไมสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาแหลง
ทองเที่ยวชุมชนเปนที่รูจัก
ทองเที่ยว
2. ภาครัฐใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจใน 2. แนวโนมคนรุนใหมขาดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ระดับชุมชน
ทองถิ่น
3. ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนชองทางการจัด
3. การรับวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชนที่เพิ่มสูงชึ้น
จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนออกสูตลาด
4. ภัยธรรมชาติ ฝนแลง น้ําทวม ภาวะโลกรอน
4. แนวโนมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังเปนที่นิยม
ในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
5. มีการสนับสนุนใหจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประจําปในระดับจังหวัด
6. องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนใหมีการจัดอบรม
ปราชญชาวบาน หรือ มัคคุเทศกนอย
7. การไดรับรางวัลดานความสามารถตางๆของประชากร
ในชุมชน สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดทําใหเปนที่รูจักมากขึ้น
8. กระแสการทองเที่ยวโดยชุมชน
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หลังจากการวิเคราะห SWOT คณะผูวิจัยสามารถนําผลการวิเคราะหไปสรางกลยุทธ TOWS Matrix ไดดังตาราง
รหัส
SO1

กลยุทธ
S1O1,S1O4

SO2

S3O2

ST1

S2T7,S1T2

WO1

W2O7,W7O8,W9O8

WO2

W8O7,W1O6,W5O6

WO3

W4O1,W4O5, W4O3

WT1

W3T2,W8T2

WT2

W4T3

รายการ
กลยุทธการเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจ เปนการนําภูมิปญญา
ชาวบานมาสรางกิจกรรม เชน กิจกรรมการทอผาซิ่นลายแตงโม
กลยุทธสรางความรวมมือในชุมชน ระหวางชุมชน ระหวางภาครัฐ เปน
การสรางความรวมมือในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการชุมชน หรือ
การจัดกิจกรรม เชน ความรวมมือดานการจัดงานประจําปของชุมชนไทย
ทรงดํา
กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการนําวัสดุจาก
ธรรมชาติมาพัฒนาใหอยูในรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
เชน ตะกราสานจากไมไผ
กลยุทธการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ เปนการปรับปรุงทรัพยากรใน
พื้นที่ที่มีความทรุดโทรม และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการ
ทองเที่ยว เชน การสรางที่พัก
กลยุทธการพัฒนาดานบุคลากร โดยการจัดอบรมพัฒนามัคคุเทศก เปน
การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมใหความรูจากหนวยงานที่มีความรู
เชน การจัดอบรมดานการพัฒนามัคคุเทศก การจัดอบรมการพัฒนาดาน
การบริการ
กลยุทธการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว เปนการประชาสัมพันธ
ใหชุมชนไทยทรงดําเปนที่รูจักในวงกวาง โดยนําเสนอเอกลักษณตางๆ
เชน ดานอาหาร ดานวิถีชีวิต ดานประเพณีและวัฒนธรรม
กลยุทธดานการปลูกฝงจิตสํานึกของคนในทองถิ่น เปนการสรางจิตสํานึก
ในการรักบานเกิด โดยผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการอนุรักษ
วัฒนธรรมและแระเพณีพื้นบาน
กลยุทธการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว เปนการจัดทําเสนทางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในเขตชุมชน เชน การปรับภูมิทัศน
โดยการปลูกตนไม

จากการวิเคราะห TOWS Matrix สามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดํา บาน
หัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยสามารถสรุปแผนไดดังแผนภาพ
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อภิปรายผล
การศึ กษาเรื่อง แผนพั ฒนาการท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒนธรรมชุ ม ชนไทยทรงดํ า บ านหั วถนน อํ าเภอดอนตู ม จั ง หวั ด
นครปฐม จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ชาวไทยทรงดํา บานหัวถนน ในอดีตพื้นที่ในชุมชนบานหัวถนนเปนปารกราง ยังไมมี
ชาวไทยทรงดํามาอาศัยอยู และในปพุทธศักราช 2473 ไดมีการอพยพของชาวไทยทรงดํายายถิ่นมาจากอําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานที่บานหัวถนน จึงทําใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปชาวบานมีอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่ยังคงความ
เปนเอกลักษณของไทยทรงดํา ทําใหเกิดเปนแหลงชุมชนไทยทรงดําเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตร ปติพัฒน และ
เสมอชัย พูลสุวรรณ (2549:189-209) กลาววา ชาวไทยทรงดํานิยมแตงกายดวยสีดํา จึงเรียก ไทยทรงดํา ตามลักษณะเครื่อง
แตงกาย ถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณ แควนสิบสองจุไทย อยูทางตอนเหนือประเทศเวียดนาม ตอมาไทยทรงดําไดอพยพเขามาใน
ประเทศไทยหลายคราวจากการถูกกวาดตอนเปนเชลยศึกสงครามเริ่ม จากในสมัยกรุงธนบุรีโดยเจาพระยามหากษั ตริยศึ ก
หลังจากนั้นครอบครัวชาวไทยทรงดําไดอพยพแหลงที่อยูอาศัยเขามาในจังหวัดเพชรบุรี แสดงใหเห็นวาไทดํา หรือ ไทยทรงดํา
มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเพชรบุรีเปนแหงแรก เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีปาเขา มีหุบหวย ลําธาร น้ําทวมไมถึง ลักษณะภูมิ
ประเทศคลาย ภูมิประเทศบานเกาเมืองเดิมของตนเองและเปลี่ยนแหลงอาศัยหาแหลงทํากินที่อุด มสมบูรณแหงใหมมาตาม
เสนทางจังหวัดใกลเคียง เชน ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ดังนั้นบรรพบุรุษของชาวบานในชุมชนไทยทรงดําเกือบทุก
หลังคาเรือนที่กระจายกันอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยเปน เชื้อชาติของไทยทรงดําที่ยายมาจากจังหวัดเพชรบุรี
โดยการวิเคราะห SWOT ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนนพบวา มีจุดแข็งดานประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
เชน การแตงกาย ภาษาพูดภาษาเขียน อาชีพ และการแตงกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตางๆ จุดออนดานแหลง
ทองเที่ยวมีความทรุดโทรม ซึ่งสอดคลองกับ โอชัญญา บัวธรรม (2552) กลาววา สภาพของแหลงทองเที่ยวมีความเสื่อมโทรม
และขาดการดูแล ดังนั้นการนํามาตรฐานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเขามาประเมินและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการให
ชุมชนมองเห็นคุณคาของแหลงทองเที่ยวที่มีความเสี่ยงในการถูกทําลาย เพื่อเปนการอนุรักษไวใหชนรุนหลังสืบตอไป โอกาส
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังเปนที่นิยมในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(2550) กลาววา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งเพศชายและเพศหญิง
นิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอุปสรรค คือ แนวโนมคนรุนใหมขาดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งสอดคลอง
กับ ภาวิณี น้ําพระทัย (2558) กลาววา ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในบางพื้นที่ขาดการสืบทอดไปสูคนรุนหลัง
โดยสวนของการกําหนดแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม
จัง หวั ดนครปฐม มี วิสั ยทั ศ น คือ พั ฒ นาศักยภาพของชุม ชน สูการทองเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมอยางยั่ง ยืน ประกอบดวยแผน
ยุทธศาสตร ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน ทําใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมและความสมดุล (ระพีพรรณ มูหะหมัด, 2556)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1 จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีปราชญชาวบานเพียง
ทานเดียว อาจไมเพียงพอตอการใหบริการและใหขอมูลแกนักทอ งเที่ยว ดังนั้นผูนําชุมชนควรมีการจัดการฝกอบรมปราชญ
ชาวบานและจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเที่ยวมากขึ้น
2 จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ยังขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวก ในบริเวณพื้นที่ของศูนยอนุรักษวัฒ นธรรมชุมชนไทยทรงดํา เชน รานกาแฟ ซึ่งปจจุบันมีเพียงรานเดียว ดังนั้นควร
จัดตั้งรานคาเพิ่มขึ้น เชน รานคาOTOP และรานขายสินคาที่ระลึก
3 จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวจํานวนนอย เนื่องจากการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ค วร ดังนั้นควร
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จัดการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหคอบคลุมมากขึ้น เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล สื่อโสตทัศน และสื่อกิจกรรม
ตางๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการการทองเที่ยววามีความบกพรองใน
ดานใดเพื่อพัฒนาใหเปนการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน
2 ควรศึ กษาเกี่ ยวกับ เรื่องกิ จกรรมการท องเที่ ย วภายในชุม ชนไทยทรงดํ าวาควรจะมี กิจกรรมใดบ างสํ าหรับ ให
นักท องเที่ย วที่ เดิ นทางมาท องเที่ย วยั งชุม ชนได ทํากิ จกรรมที่เ กี่ย วข องกั บวั ฒนธรรมไทยทรงดํา เพื่อเปนการส งเสริม การ
ทองเที่ยววัฒนธรรมอยางยั่งยืนภายในชุมชน
3 ควรศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยวยังชุมชนไทยทรงดํา เพื่อสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยวที่บานไทยทรงดําวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดในดานการทองเที่ยว เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของชุมชนของชุมชนไทยทรงดําตอไป
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การพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
The Development of Strategic Plan for Sanamchan Community Based
Tourism in Nakhon Pathom Province
วงศระวิทย นอมนําทรัพย
สาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรแสะลังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
wongrawit@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดย
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
จํ านวน 31 คน ใช วิธีการเลื อกกลุ ม ตั วอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช แ บบสั ม ภาษณ การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร (SWOT Analysis) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยวิเคราะห เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 2) นําแผนยุทธศาสตรไป
ดําเนินการในโครงการนํารอง ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการนํา
รองในแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จํานวน 25 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง โดยใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา
1. พั ฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ย วชุม ชนตําบลสนามจันทร จัง หวัด นครปฐม มีวิสั ยทัศ น คือ “ชุ มชนตําบล
สนามจันทร จะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ
1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุม ชน 3) ยุทธศาสตรดานการพัฒ นาการทองเที่ยวเพื่อพัฒ นาชุม ชน และ 4) ยุทธศาสตรดานการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวเพื่อพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
2. ผลการประเมินโครงการนํารองในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พบวา
โปรแกรมการทองเที่ยวรูปแบบ 2 วัน 1 คืน นักทองเที่ยวทดลองมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 1) ชุมชนใหการ
ตอนรับอยางเปนมิตรและอบอุน 2) มีมัคคุเทศกนําเที่ยวและใหขอมูลอยางชัดเจน และ 3) กิจกรรมที่กลุมหัตถกรรมแมไมมวยไทย
คําสําคัญ: การพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร การทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร
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Abstract
The research objectives were to development the strategic plan for Sanamchan community based
tourism in Nakhon Pathom province. The sample groups in this research were 31 people who including
government, private sector and local communities. The qualitative data were collected from the indepth interviews, focus group discussion, internal and external environment group discussion (SWOT
Analysis). The data were analyzed on the content and checked by triangulation. The implementation of
the strategic plan that the quantitative data were analyzed on the collected from the questionnaire for
the pilot project in the strategic plan using for 25 samples. Statistics used to analyze data were percentage,
mean and standard deviation. The research findings were as follow:
1. The development of strategic plan for Sanamchan community based tourism in Nakhon Pathom
province was “Sanamcha community as Culture tourism development and the One Tambol One Product
(OTOP) product center in ASEAN. It was contained with 4 strategic issues; 1) the tourism development
strategic plan for environment preserved; 2) the tourism development strategic plan for local economic
development and income communities; 3) the tourism development strategic plan for sustainable
community development model and 4) the Buddhist tourism development strategic plan for spiritual
awareness of cultural preserved.
2. An assessment result of the implementation in the strategic plan had the experienced tourists
was highest potential in program tour 2 days 1 night as: 1) the community warm welcome and friendly
2) tour guides were informative and clearly and 3) the activities at Craft wood Thai boxing
Keywords: the development of strategic plan, strategic plan for Sanamchan community based tourism,
Sanamchan community based tourism
บทนํา
การทองเที่ย วมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทําใหแตล ะประเทศมุ ง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค บุคลากร และสถานที่ทองเที่ยว เพื่อรองรับการเดินทางของนักทองเที่ยวตางประเทศ
โดยสถิติการเดินทางเขามาในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวถึง 32,588,303 คน (กรมการทองเที่ยว,
2560) ประกอบกับ ที่ตั้งของประเทศไทยเป นศูนยกลางของการคมนาคมขนสง (logistics center) ในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จึงเปนที่จุดยุทธศาสตรที่ตางประเทศใหความสําคัญและพรอมที่จะลงทุน
ซึ่งสงผลดีตอประเทศไทย ดังที่ปรากฏในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่
กลาววาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ จําเปนตองเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมีความเขมแข็ง เปนมิตรกับประเทศตางๆ
ขยายการคาและการลงทุน มีโครงสรางพื้นฐานที่ครอบคลุม และที่สําคัญ คือ ประชาชนจะตองมีรายไดสูงขจัดปญหาความ
ยากจน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
แผนพัฒนาดังกลาว ทําใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560) ไดวางเปาหมายการพัฒ นาในแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติ เพื่อการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศพัฒนาแลว การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ การเปน
แหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางยั่งยืน และมุงเนนการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ซึ่ง
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มีหลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก ชุมชนตองเปนเจาของพื้นที่ ชาวบานตองมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและ
ตั ด สิ น ใจ ส ง เสริ ม ความภาคภู มิ ใ จในตนเองและเคารพในวั ฒ นธรรมอื่ น ที่ แ ตกต า ง และต อ งมี ก ารกระจายรายได สู
สาธารณประโยชนของชุมชน โดยคํานึงเปาหมายของพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 สวน ทั้งดานสิ่งแวดลอม มีการรวมมือกันอนุรักษและ
ฟนฟูสภาพทางธรรมชาติใหคงเดิมไวใหมากที่สุด ดานสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากความพยายามฟนฟู อนุรักษ และสืบสาน
ใหคงอยูตอไป และดานเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอยางมั่งคง สงผลใหชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร เกิดจากแนวคิดของผูนําและประชาชนที่ตองการใหมีการทองเที่ยวเกิดขึ้นที่
ชุมชน โดยกําหนดกระบวนทิศทางจากทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อจัดรู ปแบบ
การท อ งเที่ ย ว จากการศึ กษาแผนพั ฒ นาขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลสนามจั นทร (พ.ศ.2559-2561) ไม ไ ด ก ล าวถึ ง
ยุทธศาสตร ทางดานการท องเที่ ยวชุ มชนโดยเฉพาะ กลาวเพียงเรื่องการอนุรั กษศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิ ปญญา
ทองถิ่น การสง เสริมสนับสนุนผลิต ภัณฑชุม ชน One Tambol One Product (OTOP) วิ สาหกิจชุ มชน และการดูแ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทานั้น ดังนั้นชุมชนตําบลสนามจันทรจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
การทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทรที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง เพื่อใหทิศทางของการ
ทองเที่ยวชุมชนเปนไปตามหลักของความยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร และนําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการในโครงการ
นํารอง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป นการวิจัยและพั ฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒ นาแผนยุ ทธศาสตร ของการ
ทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร มีวิธีการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นพัฒนาแผนยุทธศาสตร
2. ขั้นนําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการในโครงการนํารอง
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
1.1 กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชนผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ภาค
ประชาชนที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาการท องเที่ย ว จํ านวน 31 คน ใช วิธีการเลื อกกลุม ตั วอย างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เปนการจัดอภิปรายกลุมยอย (Focus Group
Discussion) ประกอบดวย
ผูแทนภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 11 คน ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ
องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีการวางแผนและจัดกิจกรรมทางดานการทองเที่ยว
ผู แ ทนภาคเอกชน จํ านวน 5 คน ได แ ก ผู ป ระกอบการที่ พั ก ผู ป ระกอบการร า นขายของที่ ร ะลึ ก
ผูประกอบการรานอาหาร และผูประกอบการบริษัทนําเที่ยว ซึ่งเปนตัวแทนของธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยตรง
ผูแทนภาคชุมชน จํานวน 15 คน ไดแก ผูนําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู ในชุมชนตําบลสนามจันทร
สามารถใหขอมูลที่แทจริงและเพียงพอตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
1.2 เครื่องมือที่ใชงานวิจัยเปนเครื่องมือเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกของการทองเที่ยวชุมชน (SWOT Analysis) ในประเด็นของจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) อุป สรรค (Threats) เพื่ อพัฒ นาแผนยุ ท ธศาสตรข องการท องเที่ ย วชุ ม ชนตําบลสนามจั นทร ซึ่ ง
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ประเด็นคําถามเปนชุดเดียวกันทั้งของผูแทนภาครัฐ ผูแทนภาคเอกชน และผูแทนภาคชุมชน เนื่องจากตองการขอมูลที่ตรงกัน
ตามประเด็นคําถาม เพื่อตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)
1.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT Analysis ของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร และ
จับคู SWOT Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุ ทธศาสตร มาเปนปจจัยในการคิดและสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน
ไดแก วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) กําหนดวิสัย ทัศน 2) กําหนดยุทธศาสตร 3)
กําหนดกลยุทธ และ 4) กําหนดโครงการของแผนงาน
ขั้นตอนที่ 2 นําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการในโครงการนํารอง
2.1 กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ กลุ ม ภาครั ฐ กลุ ม ภาคเอกชน กลุ ม ภาคประชาชน และ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร การเลือกกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม ใชวิธีสุมแบบตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ซึ่งใชกลุมตัวอยางที่
สามารถเปนตัวแทนแตละภาคสวน รวมทั้งสิ้น 25 คน
2.2 เครื่องมื อที่ใ ชใ นงานวิ จัย คือ แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของผูมีส วนเกี่ย วข องในส วนตาง ๆ ทั้ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ประชาชนในทองถิ่น และนักทองเที่ยวชาวไทย โดยใชมาตรวัดแบบ Liker 5 ระดับ (5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
และ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด) ซึ่งประเด็นคําถามเปนชุดเดียวกัน เพื่อตองการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนํารอง
ของชุมชนตําบลสนามจันทร
2.3 การวิ เคราะห ขอมู ล เปนการวิ เคราะห ขอมูล ทางสถิติ พื้ นฐาน ไดแ ก การหาคาร อยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอโครงการนํารอง
ในแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
นิยามศัพท
1. แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชน หมายถึง แผนที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค ที่ตองการ
บรรลุของชุมชนตําบลสนามจันทร ระยะอีก 5 ปในอนาคต (พ.ศ.2561-2564)
2. โครงการนํารอง หมายถึง การจัดรายการทัวรนํารองของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และ
ทองเที่ยววิถีเกษตร รวมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบลสนามจันทร
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร สรุปผลไดดังนี้
1. ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร พบวา สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของการทองเที่ยวชุมชนสนามจันทร ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการการวิเคราะห SWOT Analysis ของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. ชุ ม ชนตั้ง อยูย านหนวยงานราชการที่ สําคั ญของจั งหวั ด 1. พื้นที่มีขนาดเล็กไดถูกแบงเขตการปกครองไปขึ้นกับเขต
อาทิ เช น ศาลากลางจังหวัด นครปฐม องค การบริ หารสวน เทศบาลนครนครปฐม ทําใหเหลือเพียง 3 หมูบานเทานั้น
จังหวัดนครปฐม โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย สนามกีฬากลาง 2. พื้นที่สาธารณะมีไมเพียงพอ
จังหวัดนครปฐม และพระราชวังสนามจันทร
3. ประชาชนในชุ ม ชนขาดการมี ส วนร วมและขาดความ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนหลายรายการได รั บ เลื อ กเป นสิ น ค า รวมมือในการจัดการชุมชน
OTOP ระดับ 5 ดาว ไดแก กลุมสินคาเกษตรแปรรูป กลุม 4. ขาดประเพณีที่สะทอนอัตลักษณของชุมชน
ตุกตาแมไมมวยไทย และกลุมปานศรนารายณ
5. ขาดปายประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุ มชนตําบลสนาม
3. ชุมชนมีปราชญชาวบาน
จันทร
4. บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการทองเที่ยว
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว โดย 1. ชุมชนขาดงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนในการ
คัดเลือกชุมชนตําบลสนามจันทรเปนหนึ่งในชุมชนตนแบบ ขับเคลื่อนพัฒนาทองเที่ยวชุมชน
2. ชุม ชนตั้ ง อยู ริ มถนนเพชรเกษมจึง มี โอกาสเชื่อมโยงกั บ 2. เทคโนโลยี เ ข า มามี บ ทบาททํ า ให เ ยาวชนไม ส นใจ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ชื่ อ ของชุ ม ชนเป น ที่ รู จั ก ของนั ก ท อ งเที่ ย ว ที่ มี ค วาม 3. มี ป ญ หาทางด า นจราจร เนื่ อ งจากถนนยิ ง เป าใต เ ป น
สอดคลองกับพระราชวังสนามจันทร
เสนทางหลักเพื่อไปยังสถานที่ราชการ โรงเรียน
4. สถานที่ ท องเที่ ย วใกล เ คี ย งมี ค วามโดดเด น และความ
พรอมมากกวา
ผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis และการวิเคราะห SWOT Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร
เพื่อใชเป นปจจัยในการคิดและสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก วัฒนธรรม สิ่ง แวดลอม เศรษฐกิ จ และสัง คม โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision): ชุมชนตําบลสนามจันทร จะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนศูนยผลิต OTOP
ในอาเซียน
พันธกิจ (Mission):
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทรอยางเปนระบบ
2. พัฒนาสินคาภายในชุมชนตําบลสนามจันทรสูการเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนตําบลสนามจันทร
ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวและสินคา OTOP ประกอบดวย 10 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลยุทธจัดหางบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย 6 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน
กลยุทธพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 6 โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
กลยุทธการสรางเครือขายชุมชนและสรางจิตสํานึก ประกอบดวย 7 โครงการ
2. ผลการประเมินโครงการนํารองในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร เกิดจากกระบวนการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ ยวชุมชนตําบลสนามจันทร เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวรูปแบบ 1 วัน
และ 2 วัน 1 คืน โดยทางคณะกรรมการฯ ไดเตรียมความพรอมของชุมชน โดยจัดอบรมเรื่องการทองเที่ยวชุมชน การวางแผน
จัดนําเที่ยวภายในชุมชน และจัดทดลองทัวรนํารอง เพื่อติดตามและการประเมินผลการดําเนินโครงการนํารองเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทรในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวทดลองที่มีตอการจัดการการทองเที ่ยวของ
ชุมชนตําบลสนามจันทร จํานวน 25 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาพรวมตอโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และทองเที่ยววิถีเกษตร รวมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบลสนามจันทร
รายการคําถาม
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
(Mean)
มาตรฐาน
ความพึงใจ
(S.D.)
1. การบริหารการจัดการการทองเที่ยว
1.1 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการและใหบริการแกนักทองเที่ยว
4.20
0.645
มาก
1.2 มีการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4.08
0.640
มาก
1.3 ชุมชนมีการเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว
4.08
0.640
มาก
1.4 ทรัพยากรทองเที่ยวไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม
4.04
0.539
มาก
1.5 มีการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน
3.88
0.666
มาก
2. การเขาถึง การตอนรับ การนําเที่ยว และความเปนมิตร
2.1 ชุมชนใหการตอนรับอยางเปนมิตรและอบอุน
4.60
0.577
มากที่สุด
2.2 มีมัคคุเทศกนําเที่ยวและใหขอมูลอยางชัดเจน
4.32
0.690
มากที่สุด
2.3 มีที่พัก รานอาหาร หองสุขา สิ่งอํานวยความสะดวก
4.20
0.816
มาก
2.4 มีระบบไฟฟา ประปา ถนน ปายบอกทาง บริการรถ เขาถึงไดสะดวก
4.04
0.790
มาก
2.5 เสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวแตละจุด
4.00
0.707
มาก
2.6 มีศูนยขอมูลนักทองเที่ยวและแผนพับ
3.80
0.866
มาก
3. แหลงทองเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม และสินคาที่ระลึก
3.1 มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และราคาเหมาะสม
4.20
0.645
มาก
3.2 อาหารและเครื่องดื่มสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีเอกลักษณทองถิ่น
4.12
0.666
มาก
3.3 สินคาและของที่ระลึกทองถิ่น มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม
4.12
0.666
มาก
4. กิจกรรม
4.1 กลุม หัตถกรรมแมไมมวยไทย
4.24
0.663
มากที่สุด
4.2 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลสนามจันทร
4.16
0.688
มาก
4.3 กลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร กระเจี๊ยบอบกรอบ
4.12
0.666
มาก
4.4 ฟารมผักไฮโดรโปนิกสปลอดสารพิษ
4.12
0.666
มาก
4.5 การปลูกขาว แปลงสาธิตการทดลองยาเพื่อการเกษตร
4.08
0.812
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ย วชุมชนตําบลสนามจั นทร สามารถนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ผลการพัฒ นาแผนยุท ธศาสตร การท องเที่ย วชุ มชนตํ าบลสนามจันทร พบว า ชุม ชนตํ าบลสนามจั นทรมี ความ
ปรารถนาที่จะพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนในระยะอีก 5 ปในอนาคต (พ.ศ.2561-2564) ไววา “ชุมชนตําบลสนามจันทร จะ
พัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน” ซึ่งชุมชนตระหนักถึงการสรางแบรนดทองเที่ยว
ไดแก แบรนดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่สวนใหญเปนชุมชนที่อยูอาศัย แหลงการคาและรานอาหาร โดยทางชุมชนมีความ
ประสงคใหนักทองเที่ยวมีความสุขกับการรับประทานอาหารในรานอาหารและรานกาแฟ นอกจากนี้ชุมชนจัดกิจกรรมไหวพระ
ขอพร และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติไทย-พราหมณที่พระวิหารเทวสถิตย พระรูปพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง
ชุม พรเขตอุ ด มศั กดิ์ แหล ง ท องเที่ ย วที่ สํ าคั ญ ของชุ มชนแห ง นี้ สอดคล องกั บ แนวคิด ของราณี อิ สิ ชั ย กุ ล (2546) กล าวว า
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวไดเรียนรู เปนการเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ไดแก แหลงประวัติศาสตร โบราณสถานและศาสนสถาน รวมทั้งรวมกิจกรรมการทําศิลปหัตถกรรมไทย อาหารไทย เปนตน
ทางดานแบรนดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตําบลสนามจันทร เปนการอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจของชุมชนและ
ผูมาเยือน ที่ตอบสนองนโยบายในการสงเสริมเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละทองถิ่น เปนการสรางคุณคาความเปน
ไทยในสินคาและบริการตางๆ ผานสัญลักษณ “Thainess” ตามแผนพัฒนาการท องเที่ย วแหงชาติ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ.25602564) และการสรางแบรนดใหเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน จะเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจชุมชนและกระจายรายได ซึ่ง
ผลิตภัณฑชุมชนไดรับคัดเลือกเปน OTOP 5 ดาว หลายรายการ อาทิเชน สินคาเกษตรแปรรูป ตุกตาแมไมมวยไทย และปาน
ศรนารายณ เปนตน เปนการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยว โดยใชประโยชนจากอัต
ลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ระหวางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับหนึ่ง
ตําบลหนึ่ งผลิต ภัณฑ (OTOP) ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จากวิสั ยทั ศ น
ดังกลาวนํามาพัฒนาเปนแผนยุทธศาสตรที่บูรณาการดานการพัฒนาทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
2. ผลการประเมินโครงการนํารองในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร ชุมชนมีความตองการใน
การดํ าเนิ นกิ จกรรมการท องเที่ ย ว โดยใช กระบวนการจั ด การท องเที่ ย วโดยชุ ม ชนในโครงการส ง เสริ ม การท องเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร และทองเที่ยววิถีเกษตร รวมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบลสนามจันทร จํานวน 2 วัน 1 คืน ไดผลใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของมัคคุเทศกนําเที่ยวและใหขอมูลอยางชัดเจน และชุมชนใหการตอนรับอยางเปนมิตร
และอบอุน ซึ่งสัมพันธกับผลที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลหวยสัตวใหญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (นิภารัตน
สายประเสริฐ, 2553) และยังสอดคลองกับแนวคิดของธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553) ที่กลาววาแผนพัฒนาชุม ชนจะเปน
เสมือนหนึ่งเสนทางที่จะนําไปสูเปาหมายตามแนวทางที่ชุมชนตองการ อันจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการที่จะ
คิด ทํา และปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํากิจกรรมในชุมชน รวมทั้งมีความจําเปนที่จะตองประเมินผลกระทบที่จะเกิดจาก
การพัฒนา ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ซึ่งจะตองพิจารณาทางดานกายภาพ ธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคม เพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตอไป (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2552) จึงเปนเครื่องยืนยันไดวากระบวนการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนในครั้งนี้ไดบรรลุผลสําเร็จ
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนาการทองเที่ยวที่ดีจะตองมีแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศและระดับ
ทองถิ่นที่เกิด จากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคส วนที่เ กี่ยวข อง และสามารถนําแผนดังกลาวไปใชไ ดจริง ดังนั้ นจึงขอ
เสนอแนะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐ ควรนํากระบวนการจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชนมาใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร
ดานการทองเที่ยว และนํากลยุทธที่เหมาะสมของยุทธศาสตรนี้ไปทดลองใชในพื้นที่นั้น
2. ผูประกอบการเอกชน นําขอมูลผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหและปรับกลยุทธ เพื่อวางแผนธุรกิจ
ทางดานการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว
3. ชุมชนมีความรูและไดมีส วนรวมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชน และตรงตามความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง
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แนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพธิ ภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้ไดนําเสนอผลจากการศึกษาเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี
2) ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี และ 3) สรางแนวทางการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี โดยเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูใหขอมูลหลัก
4 กลุม ไดแก กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชุมชนและกลุมนักทองเที่ยว รวมทั้งหมด 25 คน ซึ่งใชการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวางขอมูลทุติภูมิและขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึง
นํามาสรุป และอภิปรายผล ซึ่งจากการศึกษาพบวา 1) บริบทพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย พบวา พิพิธภัณฑเปนการจัดตั้งขึ้น
เพื่อตองการถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาเกี่ยวกับการทํานาในอดีตไวใหบุคคลรุนหลังไดรูจักและอนุรักษไว 2) รูปแบบการ
ประชาสัมพันธพิพธิ ภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย พบวา พิพิธภัณฑมีรูปแบบการประชาสัมพันธในดานของสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ
ที่ใชในการสงเสริมเพื่อใหพิพิธภัณฑไดเปนที่รูจัก และ 3) การสรางแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิต
ชาวนาไทย พบวา พิพิธภัณฑมีความพรอมในดานของทรัพยากรทางทองเที่ยว แตขาดในดานของการประชาสัมพันธที่ชวยสงเสริม
ใหเปนที่รูจัก คณะผูวิจัยจึงสรางแนวทางขึ้นมาเพื่อใหพิพิธภัณฑไดมีแนวทางในการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของพิพิธภัณฑ
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวา การทองเที่ยวภายในพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม มีความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวที่ดี มีความเหมาะสมแกการศึกษาเรียนรู และภายในพิพิธภัณฑมีทรัพยากร
ที่มีความโดดเดนเปนอยางมากแตไมไดรับการประชาสัมพันธที่ดี และตอเนื่อง จึงควรมีแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อนําไป
พัฒนาพิพิธภัณฑใหเกิดประโยชนและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ และสามารถทํา ใหพิพิธภัณฑวิถี
ชีวิตชาวนาไทยกลายเปนแหลงพิพิธภัณฑทองถิ่นอีกหนึ่งแหงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครปฐมในอนาคต
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ การทองเที่ยว พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย
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Abstract
This article presents about results of Guideline’s for Tourism Public Relation of Thai farmer’s
way of life museum in Nakhonchaisri District, Nakhon Pathom. The research aimed to study 1) Study the
context of the Thai farmer’s way of life museum in Nakhonchaisri District. 2) Study the form of Thai
farmer’s way of life museum public relation. and 3) In creating the guidelines of tourism public relation
of Thai farmer’s way of life museum in Nakhonchaisri District. The samples in this qualitative research
were 25 people choose by Purposive Sampling and In-depth interview which were from the stakeholders
in 4 groups of respondents: public groups, private groups, community groups and tourist groups. The data
was analyzed by comparison between primary data and secondary Data, after that the data was summarized
and discussed. The findings were shown as follow 1) The context of the Thai farmer’s way of life museum
was to pass and to reserve the local intellect of rice planting for the next generation. 2) The form of
museum public relation was publish in personal and journal media to effectively promote the museum.
3) In creating the guidelines of tourism public relation of Thai farmer’s way of life museum, the finding
showed that the museum was available in touristic resource but lack of effective public relation which
could enhance its popularity. Thus, the researchers constructed the guideline for the museum to improve
its media for the best advantage.
In conclusion, Thai farmer’s way of life museum had the great capacity to support tourism and
was valuable to learn. Inside the museum was full of prominent resource but lack of lucrative and
continuous public relation. It was obvious to have the effective guideline to improve the museum to be
a so-called touristic place and also a well-known museum for the local.
Keywords: public relation, tourism, Thai farmer’s way of life museum
1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยนั้นเปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ถือเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ สามารถสราง
รายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ กอใหเกิดผลประโยชนหลายดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ง แวดลอมที่มี
ความอุดมสมบู รณเปนอยางมาก ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ไดกลาวถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการท องเที่ยวที่โดดเด น
ในช วงหลายปที่ผ านมา คื อ ด านเศรษฐกิจที่มี การนํ าเงิ นตราตางประเทศเข ามาใช และแลกเปลี่ ยนในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และวารั ช ต มั ธยมบุ รุ ษ (2550) ได กล าวเพิ่ ม เติ ม ว าประเทศไทยเป นประเทศที่ มี รู ป แบบการท องเที่ ย วที่
หลากหลาย เชน รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม รูปแบบการทองเที่ยววิถี
ชีวิตชุม ชน การทองเที่ย วเพื่อการประชุม การท องเที่ ยวนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู กับพฤติกรรมของนั กทองเที่ยว ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการทองเที่ยวนํามาเชื่อมโยงกับประวั ติศาสตรและแหลงโบราณคดีในประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันเริ่มหันมาใชวัฒนธรรมที่มีอยูภายในจังหวัดนั้นๆ มาสรางขึ้นเปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมในพื้นที่ หรือนําวัฒนธรรมที่
มีอยูในชุม ชนออกมาเผยแพรต อนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดมีสวนร วม ไดสัม ผัสประสบการณแปลกใหม รวมถึงจังหวั ด
นครปฐม ที่มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหลาก และเนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวารอยป
สงผลใหมีรองรอยทางประวัติศาสตรหลงเหลืออยูอยางมากมายในปจจุบัน รวมถึงพิพิธภัณฑที่หลากหลายรูปแบบ แตกตางกัน
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ออกไป จึงจะเห็นไดวา พิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑสถานทองถิ่น ซึ่งมุงเนนในการจัดแสดงเรื่องราวของทองถิ่นหรือชุมชน
ทั้ง ในแง ของความเป นมา ประวัติ วิ ถีชี วิต ประเพณี สภาพแวดล อมทางภู มิ ศาสตร นิเ วศวิ ทยา ชาติพั นธุ วิทยา ตลอดจน
เรื่องราวอื่นๆ ของทองถิ่น ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต นับวาพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นเปนแนวคิดที่คอนขางใหม
สํ า หรั บ สั ง คมไทย ซึ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น เพื่ อ สั ง คมท อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ รู ป แบบนี้ นั้ น เป น สถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ วิ ถี
ชีวิตประจําวันของคนในทองถิ่น เพราะเปนพิพิธภัณฑที่เอื้อประโยชนตอผูคนในชุมชน และเมื่อพัฒนาไปสูการเปนพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวนั้น การที่ จะจัดตั้งขึ้นมาได ชุมชนทองถิ่นก็ต องมีความพรอมในเรื่องของปจ จัย ทางทรัพยากรการ
ทองเที่ย ว กลายเป นประตู ตอนรั บนั กท องเที่ย วในเขามาทองเที่ ยวในชุม ชนของตนเองมากยิ่ง ขึ้น และยั งเปนแหลง ขอมู ล
ขาวสาร ที่จะสรางความเขาใจกันระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน (Kato Yuji, 2547 : 30)
พิพิธภัณฑ วิถีชี วิต ชาวนาไทย บานลานแหลม เกิ ดจากปณิธานของ อ.เริงชั ย แจ มนิ ยม ที่ต องการถายทอดและ
อนุรักษภูมิปญญาเกี่ยวกับการทํานาในอดีตเมื่อราว 30 - 40 ปที่แลว ไวใหคนไทยในสมัยนี้ไดรู จึงเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑไดวาง
โครงสรางไวใหเปน "เรือนไทยเครื่องผูก" โดยใตถุนเรือนไทยไดจัดแสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมื อในการดํารงชีพ
แบบพื้นบานไวจํานวนหนึ่ง และไดเปดใหเขาชมตั้งแตวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 เปนตนมา มีการจัดแสดงและเนื้อหาแบง
ออกเปน 2 สวน ๆ แรกเปนบริเวณของสํานักงาน "กลุมสตรีอาสาพัฒนาบานลานแหลม" ใชเปนที่บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของบานลานแหลม และสวนที่สองคือ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม จัดวางผลิตภัณฑหัตถกรรมจัก
สาน จากเสนใยผักตบชวา อาคารพิพิธภัณฑที่สรางเปน "เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ" ใชเปนอาคารจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิต
ชาวนา เปนแหลงเรียนรูและศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูในสมัยกอนไดเปนอยางดี (สํานักงานการท องเที่ยวและ
กีฬา จัง หวั ดนครปฐม, 2553) จากการลงสํารวจพื้ นที่ ชุม ชนได ใ หข อมู ลถึ งพิ พิธภัณฑวิถีชี วิต ชาวนาไทย อําเภอนครชัย ศรี
จังหวัดนครปฐมวา ไดเปดมากวา 18 ป แตยังไมเปนที่รูจักสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งพบวาสาเหตุเนื่องจากยังไมไดรับการสงเสริม
ดานการประชาสัมพันธใหเปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมเทาที่ควร แมแตชาวนครปฐมเองก็ยังไมทราบถึงที่มา
ของพิพิธภัณฑ จากการศึกษาเบื้องตนพบวาพิ พิธภัณฑ แห งนี้มี การนําเสนอเรื่องราวของชาวนาไทยในอดีต และเครื่องมื อ
เครื่องใชในการทํานามาจัดแสดง และนําเอาออกมาเผยแพรใหนักทองเที่ยวไดเขาชม มีการจัดแสดงและเนื้อหาแบงออกเปน 2
สวน ๆ แรกเปนบริเวณของสํานักงาน "กลุมสตรีอาสาพัฒนาบานลานแหลม" ใชเปนที่บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของบานลานแหลม และสวนที่สองคือ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม จัดวางผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสาน จาก
เสนใยผักตบชวา อาคารพิพิธภัณฑที่สรางเปน "เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ" ใชเปนอาคารจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิตชาวนา เปน
แหลงเรียนรูและศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูในสมัยกอนไดเปนอยางดี (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัด
นครปฐม) ปจจุบันพิพิธภัณฑในรูปแบบนี้ยังมีจํานวนไมมากนักซึง่ ควรไดรับการสนับสนุนใหมีการเขาเยี่ยมชมจากนักทองเที่ยว
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู และไดสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตที่หาดูไดยากในปจจุบัน และสวนหนึ่งก็ยังเปนการชวย
สรางรายได ใหส ามารถกระจายไปสู ชุม ชนอี กดวย ด วยเหตุ นี้คณะผูวิจัยจึ งศึกษาแนวทางการประชาสัมพั นธการท องเที่ย ว
พิพิ ธภั ณฑ วิถี ชีวิตชาวนาไทย นครชั ยศรี อําเภอนครชัย ศรี จั ง หวั ดนครปฐม จึง เข ามาทํ าการวิจัยเพื่อเป นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรูจักพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี
2. เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี
3. เพื่อสรางแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้
1. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง รูปแบบการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนอยทีส่ ุดและสามารถเอื้อประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาสิ่งแวดลอมให
คงอยูตลอดไป หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุม ชน พรอมทั้ งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางชุม ชนและนักทองเที่ ยวอยางสมดุล และยั่งยืนในดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการเดินทางของผูคนหรือกลุมคนจากสถานที่ที่อยูในปจจุบันไปยังสถานที่อื่น เพื่อ
ชมเอกลักษณความงดงามวัฒนธรรมคือสิ่งที่มีคุณคาและศึกษา เรียนรู เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ทองถิ่นนั้นๆที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดสิ่งที่ดีงามจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งของแตละชุมชนจึงสมควรแกการอนุรักษ
สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมของแตชุมชนนั้นๆใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดคุณคาทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหรือสังคม
3. การประชาสัมพันธการทองเที่ยว
การประชาสั มพั นธ การท องเที่ ย ว คื อ การเผยแพร ขาวสารการทองเที่ย วไปยัง นั กทองเที่ ยวกลุ มเป าหมายหรื อ
นักทองเที่ยวที่สนใจการเดินทางทองเที่ยว เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหกับธุรกิจ ผลิตภัณฑและขาวสารของแหลงทองเที่ยวโดยใช
กิจการรมและสื่ อต างๆในการโปรโหมดและโฆษณาให เ ป นที่ชื่ นชอบและตรงตามความต องการของกลุ ม เปาหมาย การ
ประชาสัมพันธในดานตางๆทําใหนักทองเที่ยวไดเล็งเห็นถึงภาพรวมของแหลงทองเที่ยวนั้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเอง ซึ่งการทํางานของสื่อในการประชาสัมพันธตองคํานึงถึงความถูกตองของสื่อ กลุมเปาหมายเพื่อที่จะใหไดผลประโยชน
มากที่สุดในการสื่อสารประชาสัมพันธ ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงเปนปจจัยสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
4. พิพิธภัณฑทองถิ่น
พิ พิ ธภั ณฑ ท องถิ่ นหมายถึ ง สถานที่ เ ก็ บ รวบรวม รั กษา ค นคว าวิ จัย และจั ด แสดงสิ่ ง ต า งๆที่ มี ค วามสํ าคั ญ ด า น
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา และบริการแกผูที่สนใจ ซึ่ง
พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนกลไกสําคัญในการสรางความรูและความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นรวมถึงการใหการศึกษานอกระบบ
เพื่อใหพิพิธภัณฑพื้นบานเปนศูนยรวมของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนทองถิ่นอันกอใหเกิดความรูและความเขาใจ
ในวิถีชีวิตความเปนอยูของทองถิ่นตางๆตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การดําเนินการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุตางๆแลว ยังจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงกลุมคน วิถีชีวิตความ
เปนอยูและมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการเคลื่อนไหวอยางสืบเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
อันเปนการสรางความเขาใจซึ่งกันและกันเพราะความเขาใจดังกลาวสามารถนําไปสูการสรางสํานึกของความเปนทองถิ่น
5. บริบทชุมชน
พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลมเกิดจากปณิธานของอาจารยเริงชัย แจมนิยม ที่ตองการถายทอดและ
อนุรักษภูมิปญญาเกี่ยวกับการทํานาในอดีตเมื่อราว 30 - 40 ปที่แลวไวใหคนไทยในสมัยนี้ไดรู อาจารยเริงชัย เริ่มเตรียมการทั้ง
ในเรื่องสถานที่และสิ่งกอสรางมาตั้งแต พ.ศ. 2532 โดยเริ่มตนดวยการปลูกตนสะเดาเปนรั้วลอมรอบบาน รอจนตนสะเดาโต
เต็มที่ จนในป พ.ศ. 2541 จึงตัดมาทําเปนเสาเรือนพิพิธภัณฑที่ไดวางโครงสรางไวใหเปน "เรือนไทยเครื่องผูก" โดยใตถุนเรือน
ไทยไดจัดแสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือในการดํารงชีพแบบพื้นบานไวจํานวนหนึ่ง และไดเปดใหเขาชมตั้งแตวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2542 เปนตนมา การจัดแสดงและเนื้อหาแบงออกเปน 2 สวน ๆ แรกเปนบริเวณของสํานักงาน "กลุมสตรี
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อาสาพั ฒ นาบ านลานแหลม" ใช เป นที่ บ รรยายสรุป เกี่ ย วกั บ ประวั ติค วามเป นมาของบ านลานแหลม และส วนที่ ส องคื อ
พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลมและจัดวางผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานจากเสนใยผักตบชวา อาคารพิพิธภัณฑที่
สรางเปน "เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ" ใชเปนอาคารจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิตชาวนาไทย การจัดแสดงจําแนกออกเปน 2
สวน คื อ สวนใตถุน และสวนบนเรือน สําหรับ ในสวนใตถุนนั้น ไดจัดแบ งพื้นที่เ ปน 2 ลักษณะคือ การจั ดวางวัตถุ สิ่งของ
เครื่องใชพื้นบานประเภทตางๆ ไวเปนกลุม เชน กลุมเครื่องมือทํานา กลุมใชสอยในครัวเรือน กลุม เครื่องมือดักจับสัตวน้ํา
และเครื่องมือชางไม เปนตน อยูหางจากอําเภอนครชัยศรี โดยประมาณ 11 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร เศษๆ มีอาณาเขต
ติดตอกับ ทิศเหนือ จรดตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี ทิศใต จรดตําบลศรีมหาโพธิ์ และตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันออก จรดตําบลหวยพลู และตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี ทิศตะวันตก จรดตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทรรศน ติ ก าหลั ง สุ ข กุ ล และคณะ (2558) การพั ฒ นารู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ การท อ งเที่ ย วของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี
ชนกพล ชัยรัตนศักดา (2556) ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในประเทศไทย
ปทมา สารสุข (2558 ) แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนครนายก
ปราโมททย เหลาลาภะและคณะ (2555) การพัฒ นาพิ พิธภั ณฑ ทองถิ่ นเพื่ อส ง เสริม การศึกษาเชิง สร างสรรค :
พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
เอกชัย แสงโสดา (2558) การพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ผูวิจัยไดมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิพื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม เชน หนังสือการประชาสัมพันธ วิจัยการประชาสัมพันธ สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน
2. ออกแบบนิยามปฏิบัติการเพื่อใชเปนกระบวนการในการศึกษา
3. นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสังเกตการณ ซึ่งแบบสัมภาษณเชิงลึก เปนการ
สัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยการใชประเด็น หรือแนวคําถามกวางๆ เพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่ องราวอยางมี
เปาหมาย ผูสัมภาษณมักมีปฏิสัมพันธกับผูถูกสัมภาษณในลักษณะเปนคูสนทนาใชทักษะการสื่อสารสรางการสนทนาอยางมี
เปาหมาย โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวาง
ขอมูลทุติภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะสัมภาษณ เจาอาวาสและพระลูกวัด เจาหนาที่ ผูประกอบการรานคาภายในวัด ชาวบาน
ในพื้นที่และนักทองเที่ยว โดยจะสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลการประชาสัมพันธ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง ตาม
ประเด็นดังนี้ บริบทพื้นที่ ทรัพยากรทีมีอยูในพื้นที่ ทรัพยากรการทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ ศักยภาพของการ
ทองเที่ยว การเขาถึง ที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก จุดสนใจทางการทองเที่ยว กิจกรรมในพื้นที่ การประชาสัมพันธ สื่อบุคคล
สื่อสิ่งพิมพ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ สําหรับจํานวนผูใหขอมูลหลักนั้น มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจํานวนผูใหขอมูล
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนผูใหขอมูลหลัก และชวงการลดลงของความคลาดเคลื่อนและขนาดความคลาดเคลื่อนที่ลดลง
จํานวนผูใหขอมูล
1-5
5-9
9-13
13-17
17-21
21-25
25-29

ชวงการลดของความคลาดเคลื่อน
1.20-0.70
0.70-0.58
0.58-0.54
0.54-0.50
0.50-0.48
0.48-0.46
0.46-0.44

ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ลดลง
0.50
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

ที่มา: อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ, 2546: 55-56.
4. การทดสอบเครื่ องมื อ โดยได ทําการศึ กษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข อง แล วจึ ง เขี ย นนิย ามปฏิ บั ติการ จาก
การศึกษาขั้นตอนที่ 1 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา จากนั้นนําแบบ
สัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง พรอมทั้งปรับปรุงแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา แลวจึงนําแบบ
สัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล ซึ่งมี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 เขียนนิยามปฏิบัติการ จากการศึกษาขัน้ ตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล
5. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสํารวจสถานที่จริงของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ จากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยขอบเขตดานประชากรไดมีการแบงกลุมเปาหมายออกเปน 4 กลุม
ไดแก 1. กลุมภาครัฐ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 1 คน
รวมจํานวน 2 คน 2. กลุมภาคเอกชน ประกอบดวย ผูประกอบการรานของชําในชุมชน 2 คน รานอาหาร 2 คน รวมจํานวน 4
คน 3. กลุมชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบานและผูชวยผูใ หญบาน จํานวน 2 คน กลุมสตรีแมบานอาสาพัฒนาบานลานแหลม
จํานวน 2 คน ผูอํานวยการโรงเรียนหรือคุณครูโรงเรียนวัดละมุด จํานวน 1 คน เจาอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 2 รูป เจาหนาที่วัด
1 คน ประชากรในหมูบานชุมชนบานลานแหลม 6 คน และ 4. กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 5 คน รวมทั้งหมด 25 คน โดยจะ
เปนการถามไลทีล ะประเด็นเพื่อใหไ ดขอคํ าตอบที่ต รงประเด็ นตามขอคําถาม ซึ่ งมีป ระเด็นคํ าถามดังนี้ 1. บริ บทพื้ นที่ 2.
ทรั พยากรที มี อยู ในพื้นที่ 3. ทรัพ ยากรการทองเที่ ยว 4. รูป แบบการท องเที่ ยวในพื้ นที่ 5. ศั กยภาพของการท องเที่ ย ว
ประกอบดวย 5.1 การเขาถึง 5.2 ที่พัก 5.3 สิ่งอํานวยความสะดวก 5.4 จุดสนใจทางการทองเที่ยว 5.5 กิจกรรมในพื้นที่ 6.
การประชาสัมพันธ ประกอบดวย 6.1 สื่อบุคคล 6.2 สื่อสิ่งพิมพ 7. ปญหาและอุปสรรค และ 8. ขอเสนอแนะ
6. นําขอมูล ที่ไ ดม าวิ เคราะห สรุป และอภิป รายผล ซึ่ง ในสวนของการวิ เคราะห ขอมูล ไดการนําขอมูล ที่ไ ดจากการ
สัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหขอมูลและมาบรรยายเปนบทความตามประเด็นที่ใชในการสัมภาษณนํามาตีความ ดวยหลักการ
และเหตุผล สรางขอสรุปเพื่อตอบคําถามในประเด็นคําถาม
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5. ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณทั้งหมดคณะผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิ เคราะหใหต รงตามวัตถุประสงคที่ ไดวางไว โดยแบง ผลการ
วิเคราะหออกเปน 8 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 บริบทพื้นที่ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยเปนสวนหนึ่งของชุมชนบานลานแหลมและมีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับคนในชุ มชนในดานของการจัดทําหัตกรรมจั กสานจากผักตบชวา ที่มี สวนในการสรางรายไดใ หกับ คนในชุมชน
พิพิธภัณฑเกิดจากปณิธานของอาจารย เริงชัย แจมนิยม ที่ตองการถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาเกี่ยวกับการทํานาในอดีต
เมื่อ 30 - 40 ปกอน เพื่อใหคนไทยในยุคสมัยนี้ไดมีโอกาสเรียนรู ไดเขาใจถึงความเปนมาของชาวนาไทยในอดี ต ดวยการจัด
แสดงวัตถุสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชในการทํานา เพื่ อบรรยากาศที่สมจริงในการศึกษาเรียนรู และในสวนของที่มาของชื่ อ
พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยนั้นสันนิษฐานวาเกิดจากสิ่งที่อาจารยเริงชัย ตองการจะถายทอดและเผยแพร นั่นคือ “วิถีชีวิต
ชาวนาไทย”
ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรทีมีอยูในพื้นที่ ทรัพยากรทั่วไปที่มีอยูภายในพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย คือ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติแ ละทรัพ ยากรสิ่ งของเป นสิ่ง ที่มี อยู แ ลวและเกิ ดจากสิ่ง ที่ม นุ ษย สร างขึ้ น เช น ต นไม เครื่องปนดินเผา ของใช ใ น
ครัวเรือน บานเรือนไทยเครื่องผูกที่มีลักษณะที่โดดเดนเปนจุดดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเยี่ยมชม และนอกจากนั้น
ยังมีเครื่องมือการทํานาโตะ เกาอี้ ทรัพยากรเหลานี้มีความสําคัญในดานของการเปนแหลงใหความรู การศึกษา การทองเที่ยว
เศรษฐกิจ ในปจจุบันสิ่งของเหลานี้ยังคงมีอยูและไดรับการอนุรักษเปนอยางดี เพื่อใหทรัพยากรเหลานี้ยังคงอยูคูกับเยาวชนรุน
หลังตอไป
ประเด็ นที่ 3 ทรั พยากรการทองเที่ย ว ทรัพ ยากรทางการท องเที่ย วหลักของพิพิ ธภั ณฑ วิถีชี วิต ชาวนาไทยไดแ ก
บานเรือนเครื่องไทยผูก และสวนใหญก็จะเปน สิ่งของที่จัดแสดงเรื่องราวตางๆของชาวนาไทยในอดีต เชน เครื่องมือการทํานา
ของใชในครัวเรือน เครื่องมือดักจับสัตวน้ํา และเครื่องมือชางไม นอกจากนั้นก็ยังมีสินคาหัตกรรมจักสานจากผักตบชวาที่เกิด
จากการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทรัพยากรเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญตอพิพิธภัณฑเปนอยางมากในดานของการสรางความสนใจ
และเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหกับนักทองเที่ยวเพื่อการเดินทางมาศึกษาเรียนรูและเยี่ยมชมความสวยงาม ซึ่งในปจจุบันทรัพยากร
เหลานี้ก็ไดรับการอนุรักษจากนักทองเที่ยวและคนในชุมชนเปนอยางดี
ประเด็นที่ 4 รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ พิ พิธภัณฑวิถี ชีวิตชาวนาไทยจั ดอยูในรูป แบบของการทองเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน เพราะไดมีการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มีความ
สอดคลองกับรูปแบบของการทองเที่ยวดังกลาว โดยกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่รองรับตอการมาเยือนของนักทองเที่ยว ไดแก
ฟงบรรยายเรื่องราวความเปนมาของวิถีชีวิตในอดีต ชมสิ่งของที่จัดแสดง เครื่องมือ เครื่องใชของการทํานาในสมัยกอน อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมการทําหัตกรรมจักสานจากผักตบชวาร วมกับชาวบานอีกดวย จึง ทําใหพิพิ ธภัณฑวิถี ชีวิตชาวนาไทยเปนแหล ง
ทองเทีย่ วที่มีคุณคา มีความสําคัญทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณี
ประเด็นที่ 5 ศักยภาพของการทองเที่ยว ปจจุบันพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมีศักยภาพของการทองเที่ยวที่พรอม
ตอการตอนรับนักทองเที่ยวใหเขามาเยือน มาศึกษาเรียนรู ทั้งในดานของการเขาถึงยังพิพิธภัณ ฑวิถีชีวิตชาวนาไทยที่มีความ
สะดวกสบายในดานของการเดินทาง มีรถประจําทางผาน แมวาพิพิธภัณฑจะไมมีที่พักภายใน แตก็มีที่พักบริเวณใกลเคียงที่มี
ความพรอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาคางคืน ราคาเปนกันเอง มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมสําหรับที่พัก
และภายในพิพิธภัณฑเองก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ที่จอดรถ หองน้ํา และถังขยะไวคอยบริการนักทองเที่ยว นอกจากนั้น
ยังมีจุดสนใจทางการทองเที่ยวและกิจกรรมภายในพื้นที่ อาทิเชน การสาธิตการทําหัตกรรมจักสานจากผักตบชวา สาธิตการสี
ขาวเปลือกและฝดขาว เครื่องมือเครื่องใชของการทํานา ฟงบรรยายเรื่องราวความเปนมาในอดีตของชาวนาไทย ที่เปนจุดดึงดูด
และจุดสนใจใหนักทองเที่ยว
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ประเด็นที่ 6 การประชาสัมพันธ ปจจุบันพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมีสื่อในดานของสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพที่ชวย
ในการประชาสัมพันธใหแหลงทองเที่ยวไดเปนที่รูจัก โดยมีสื่อบุคคลเปนปราชญชาวบาน เปนคนในชุมชนที่คอยใหความรู และ
ถายทอดเรื่องราวของพิพิธภัณฑใหกับนักทองเที่ยว นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดทราบ ไดเขาใจถึงความเปนมาและกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ แตดานของสื่อสิ่งพิมพในปจจุบันของพิพิธภัณฑนั้นยังขาดความทันสมัย ความนาสนใจ และรายละเอียดของ
พิพิธภัณฑที่เปนปจจุบัน จึงทําใหนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมนั้นไดรับขาวสารและขอมูลจากสื่อบุ คคลมากกวาขอมูลจากสื่อ
สิ่งพิมพ แตในอนาคตพิพิธภัณฑอาจจะมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต หรือเฟสบุค เพราะเปนชองทางที่เขาถึงงาย สะดวก
ตอการคนหาและติดตอ
ประเด็นที่ 7 ปญหาและอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยที่พบทั้งในอดีต ปจจุบันและ
คาดวาอนาคตจะพบเจออีกนั้นก็จะเปนเรื่องของเงินทุน ที่ดิน ผูดูแลพิพิธภัณฑ และการประชาสัมพันธที่ดี เนื่องจากพิพิธภัณฑ
สรางจากปณิธานของอาจารยเริงชัยที่เปนผูที่คิดคน ริเริ่มในการสราง และถายทอดเรื่องราวเหลานั้น ทําใหไมไดรับงบประมาณ
จากภาครัฐในการเขามาชวยดูแล ปรับปรุง หรือซอมแซมใหพิพิธภัณฑนั้นมีความสวยงามและมีผูดูแลอยูตลอด หรือมีเจาหนาที่
ประจํา
ประเด็นที่ 8 แนวทางการแกปญหา พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยไดมีการแกไขปญหาโดยการใชทุนสวนตัว ในการ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีความสมบูรณ สามารถเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมได และขอความชวยเหลือจากชาวบานใหรวมแรงรวม
ใจกันอนุรักษและพัฒนาพิพิธภัณฑใหมีความสมบูรณในระดับหนึ่ง เพื่อเปนการทําใหพิพิธภัณฑยังคงอยูคูกับชุมชนบานลาน
แหลม อีกทั้งผูกอตั้งพิพิธภัณฑก็ไดมีการขอความรวมมือจากภาครัฐใหเขามาชวยเหลือ ในดานของเงินทุนและการซอมแซม
เพื่อใหพิพิธภัณฑไดมีชื่อเสียงและเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหลงหนึ่งที่มีความสําคัญของจังหวัดนครปฐม
6. สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 1 บริบทของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี
จากการวิเคราะหบริบทพื้นที่ของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยจึงพบวา พิพิธภัณฑมีวิธีการถายทอดและอนุรั กษภูมิ
ปญญาเกี่ยวกับการทํานาในอดีตเมื่อ 30-40 ปที่แลวไวใหบุคคลรุนหลังไดรูจัก โดยใช“เรือนไทยเครื่องผูก” เปนสถานที่จัด
แสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือการดํารงชีพแบบพื้นบานไวบริเวณใตถุนบานและดานบนมีการจัดแสดงของใชใน
ครั วเรื อน ที่ แ สดงให เ ห็นถึ ง วิ ถีชี วิต และความเป นอยู ข องคนในสมั ย ก อน ไหน มี ส ภาพแวดล อมและทรั พยากรธรรมชาติ
ตลอดจนกิจกรรมที่สามารถรองรับการทองเที่ยวในลักษณะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได
วัตถุประสงคที่ 2 รูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี
พิ พิ ธภั ณ ฑ ใช การประชาสั ม พั นธ ใ นรู ป แบบของสื่ อบุ ค คลในด านของการถ ายทอดเรื่ อ งราวและให ค วามรู กั บ
นักทองเที่ยว อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักและสรางดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวบอกเลากันตอกัน ให
เดินทางมายังแหลงทองเที่ยวแหงนี้ โดยที่สื่อบุคคลของพิพิธภัณฑเปนคนในชุมชน จึงทําใหเขาใจและถายทอดออกมาไดดีกวา
บุคคลภายนอก แตสื่อสิ่งพิมพในลักษณะของแผนพับขอมูลของพิพิธภัณฑซึ่งมีการบอกเลาเรื่องราวและประวัติ ความเปนมา
รวมถึงกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวไดทราบ ของทางพิพิธภัณฑนั้นยังมีความไมทันสมัย และไมเปนจุดดึงดูดใหนักทองเที่ย ว
สนใจ
วัตถุประสงคที่ 3 การสรางแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย
พิพิธภัณฑวิถีชี วิตชาวนาไทยมีความพรอมในดานของแหลงท องเที่ ยว หากแตข าดในด านของการประชาสัมพันธ
อย างจริ ง จั ง ที่ จ ะทํ าให นั กท องเที่ ย วได รู จั กและเข ามาท องเที่ ย วยั ง พื้ น ที่ นี้ ทางคณะผู วิจั ย จึ ง ได จั ด ทํ าแนวทางในการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ ยวให กับพิพิ ธภัณฑวิถีชีวิต ชาวนาไทยไววา สื่อบุค คลที่ดีข องพิพิ ธภัณฑ ตองเปนชาวบานที่อยูใ น
ชุมชนหรืออยูในกลุมของพิพิธภัณฑ มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะคงความเปนทองถิ่น แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย เพราะ
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การใหชาวบานในชุมชนเปนปราชญชาวบานหรือวิทยากรนั้นจะชวยในเรื่องของการเลาเรื่องราวประวัติความเปนมา ประเพณี
สิ่งของที่จัดแสดงวัฒนธรรมไดดี และสามารถถายทอดขอมูลขาวสารกิจกรรมของพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเ ขาใจและเกิด
ความนาเชื่อถือสูงกวาบุคคลจากภายนอก ซึ่งในสวนของสื่อสิ่งพิมพทางคณะผูวิจัยไดออกแบบเสนอแนะไวดังนี้
7. อภิปรายผลการวิจัย
พิพิธภัณฑวิถีชี วิตชาวนาไทยมีความพรอมในดานของแหลงท องเที่ ยว หากแตข าดในด านของการประชาสัมพันธ
อย างจริ ง จั ง ที่ จ ะทํ าให นั กท องเที่ ย วได รู จั กและเข ามาท องเที่ ย วยั ง พื้ น ที่ นี้ ทางคณะผู วิจั ย จึ ง ได จั ด ทํ าแนวทางในการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ ยวให กับพิพิ ธภัณฑวิถีชีวิต ชาวนาไทยไววา สื่อบุค คลที่ดีข องพิพิ ธภัณฑ ตองเปนชาวบานที่อยูใ น
ชุมชนหรืออยูในกลุมของพิพิธภัณฑ มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะคงความเปนทองถิ่น แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย เพราะ
การใหชาวบานในชุมชนเปนปราชญชาวบานหรือวิทยากรนั้นจะชวยในเรื่องของการเลาเรื่องราวประวัติความเปนมา ประเพณี
สิ่งของที่จัดแสดงวัฒนธรรมไดดี และสามารถถายทอดขอมูลขาวสารกิจกรรมของพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเ ขาใจและเกิด
ความน า เชื่ อถื อ สู ง กว า บุ ค คลจากภายนอก อี ก ทั้ ง ปราชญ ช าวบ านยั ง ช วยสร างความสนิ ท สนม ความเป น กั นเองให กั บ
นักทองเที่ ยวไดอีกด วย ซึ่งสอดคลองกั บปรมะ สตะเวทิน (2526) ไดกลาวถึงสื่อบุคคลไววา สื่อบุคคล คือ ตัวคนที่นํามาใช
สื่อสารกับ ผูรับ สารในลั กษณะเผชิญหนาทั้ งในรูปของการสนทนาหรือในรู ปของการประชุม กลุม ซึ่ง การใชสื่ อบุค คลในการ
สื่อสารกอใหเกิดผลดีคือ สามารถนําขาวที่ตองการเผยแพรไปสูผูรับสารไดโดยตรง และทําใหการเผยแพรข าวสารเปนไปใน
ลักษณะที่ค วามยืด หยุ นปรั บ ให ผูรั บ สารเป นราย ๆ ได และทราบความรู สึกของผูรั บ สารได ทั นที นอกจากสื่ อบุค คลแล ว
พิพิธภั ณฑก็ตองมี สื่อสิ่ งพิมพ ที่ชวยในการประชาสัมพั นธการท องเที่ ยว เพราะสื่อสิ่งพิม พเป นสื่อหลัก ในการเผยแพร ขอมู ล
ข า วสารให กับ ประชาชนหรื อนั กท องเที่ ย วได รู จัก กั บ สถานที่ ท องเที่ ย ว อี ก ทั้ ง ยั ง มี ห ลากหลายระดั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ ชาติ
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล จนกระทั่งระดับชุมชนหรือหมูบาน สื่อสิ่งพิมพนั้นจะทําใหเกิด ความ
นาเชื่อถือมากกวาสื่อบุคคลในดานของเนื้อหาและหลักการที่อยูในสื่อ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลมจึงตองมีสื่อ
สิ่งพิมพของการประชาสัมพันธการทองเทีย่ วในรูปแบบดังตอไปนี้
1. แผนพับ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ ใหมีลักษณะที่ทันสมัย และเขาใจ
2. ปายประกาศ ที่มีลักษณะมีความโดดเดนและสะดุดตา จัดทําดวยสีสันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อาน
งาย แมอยูไกล
3. หนังสือของพิพิธภัณฑเ ลมเล็ก ที่ มีขอมูลแบบสรุป เขาใจงาย สี สันสดใส และมีบันทึกดานหลังสํ าหรับพกพา
เปนหนังสือที่พรอมสําหรับแจกใหกับนักทองเที่ยวเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหแหลงทองเที่ยวไดมีการบอกตอ
4. เอกสารแจก ที่มีลักษณะมีเนื้อหาของพิพิธภัณฑอยางชัดเจน สีสันสดใส ผูอา นเขาใจงาย
เพื่อใหสื่อสิ่งพิมพเปนสิ่งที่ดึงดูดใจ เชิญชวนใหนักทองเที่ยวสนใจและเดินทางเขามาเยี่ยมชม ซึ่งการประชาสัมพันธ
เปนการโฆษณา เพื่อบอกเลาขาวสารถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นของพิพิธภัณฑและยังเปนการชักชวนใหนักทองเที่ย วเขามาเที่ยวชม
อีกดวย ซึ่งมีความสอดคลองกับชม ภูมิภาค (2545) และนงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ (2545) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธไววา
การประชาสัมพันธเปนความพยายามของหนวยงานและองคกรที่ไดกระทํากิจกรรมตางๆ โดยมีการวางแผนอยางดีและมีการ
ปฏิบัติตามแผนนั้น เพื่อใหกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ มีความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีและเกิดความพึงพอใจตอหนวยงาน ซึ่งจะทํา
ใหหนวยงานดําเนินงานไดงายขึ้นและเปนการสรางประชามติที่จะเปนผลดีตอหนวยงาน และสอดคลองกับวิจิต ร อาวะกุ ล
(2541) ไดกล าวถึ ง สื่อประเภทสิ่ ง พิม พ ไว วา เปนสื่ อเพื่ อการสัม พั นธ ภ ายในหน วยงาน เป นกระบวนการทํางานต างๆให
หนวยงานไดรูหรือเขาใจและแจกจายกันเฉพาะภายในหนวยงานนั้นๆ ประกอบกับเปนสื่อสัมพันธภายนอกหนวยงาน มีการ
จัดทํ าวารสารสิ่งพิ มพ ที่ใช เพื่ อสั มพันธร ะหว างหนวยงานกั บบุ คคลภายนอกหนวยงาน จัดทํ ารู ปเลม ประณีต ในการทํา ใช
ถอยคํา สํานวน ภาษา อยางเปนทางการ และระมัดระวังมากกวาหนังสือสัมพันธภายใน รวมไปถึงเปนสื่อสัมพันธแบบผสม
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เพื่ อเป นการจั ด ทํ า สิ่ ง พิ ม พ สื่ อสั ม พั นธ ใ นลั กษณ ผ สมใช อา นได ทั้ ง คนภายในและภายนอกหน วยงานเช น เดี ย วกั น เช น
หนังสือพิมพ จุลสาร นิตยสาร ใบปลิว แผนพับ เปนตน
ดังนั้นพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายและ
จริงจัง นอกจากการประชาสัมพันธแบบสื่อบุคคลแลว ทางพิพิธภัณฑควรใหมีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ
เพื่อเปนการสง เสริมการประชาสัมพันธใหพิพิ ธภัณฑกลายเป นแหลงทองเที่ย วที่สําคัญและมี ชื่อเสียง ดึงดูด ใหนักทองเที่ย ว
สนใจและเขามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น
8. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาปญหาและอุปสรรคของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยที่พบจะเปนเรื่องของเงินทุน ที่ดิน
ผูดูแลพิพิธภัณฑ และการประชาสัมพันธที่ดี เนื่องจากพิพิธภัณฑสรางจากปณิธานของอาจารยเริงชัยที่เปนผูที่คิดคน ริเริ่มใน
การสราง และถ ายทอดเรื่องราว ดัง นั้นภาครั ฐ หนวยงานรัฐท องถิ่ นควรให การเขามาช วยดู แล ปรับ ปรุง หรื อซอมแซมให
พิพิธภัณฑนั้นมีความสวยงามและหรือมีผูดู แลอยูตลอด หรือมี เจาหนาที่ ประจํา และมีขอเสนอแนะสําหรับการศึ กษาตอใน
ประเด็นดังนี้
1. ควรศึกษาการวิจัยในดานของการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม
2. ควรศึกษาในเรื่องของการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวโดยใชสื่อมัลติมีเดียหรือเว็บไซต เพื่อความทันสมัยในการ
เขาถึงขอมูลของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย เพราะในปจจุบันสื่อมัลติมีเดียเปนชองทางการประชาสัมพันธที่ไดรับผลตอบรับ
จากนักทองเที่ยวและมีผูคนใหความสนใจมากที่สุด
3. ควรศึกษาวิจั ยในเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหล งทองเที่ย วพิพิ ธภัณฑ วิถีชีวิตชาวนาไทย อํ าเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ใหเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวตาง ๆ ใหยังคงอยูตลอดไป
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การพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบโครงการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ
Development of Learning Outcome and Problem Solving Abilities through
the Process of Project Based Learning for Strategic Management
เขมิกา สงวนพวก
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
bunyarak9@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลคะแนนทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค) กอนและหลังการสอน
และ 2) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติ
ของหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 3
จํานวน 22 คน ที่ลงทะเบียนในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบ
วัดความรูทางการเรียนที่ ผูวิจัยสรางขึ้น และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจั ดการเรี ยนรูแบบ
โครงการ การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา1) ผลการเรียน วิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ ของนักศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) พฤติกรรมความสามารถ
ในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการเรียน ความสามารถในการแกปญหา
Abstract
This research was a quasi-experimental study aiming to compare the undergraduate students’
learning outcome between their pre-tests and post-tests of Strategic Management Course and to study
the students’ problem solving abilities after the implementation of the project based learning process.
The samples used in this study were 22 third-year students registered for Strategic Management Course
at Thepsatri Rajabhat University, Takli Campus using purposive sampling method. The research instruments
were pre- and post-tests and problem solving ability observation forms based on the project based learning
approach. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and one-sample
t-test. The research results revealed that the students’ learning outcome was significantly higher at the
.05 level after the experiment. Also, their problem solving abilities according to the project based learning
process overall were rated at a moderate level.
Keywords: project based learning, learning outcome, behaviors in problem solving abilities
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บทนํา
การจัดการเรียนการสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารยจากการเปนผูบอกความรูใหจนจบไปในแตละ
ครั้งที่เขาสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรูใหแ กนักศึกษา กลาวคื อ เปนผู กระตุน สงเสริม สนับสนุ น และจั ด
กิจกรรมใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล และตองจัด
กิจกรรมที่ฝกใหนักศึกษาไดคนควาและลงมือปฏิบัติจริง ฝกการคิด วิเคราะห วิจารณ สรางสรรค และคนพบความรูดวยตนเอง
ซึ่งเปนความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษาคนควา มิใชความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอนเพียงแหลงเดียว โดยอาจารยตองสอนวิธีการ
แสวงหาความรู มากกวาสอนตั วความรู สอนการคิดมากกว าสอนใหท องจํ า สอนโดยเน นนักศึกษาเปนสําคั ญมากกวาเนนที่
เนื้อหาวิชา วิธีการเหลานี้จะชวยพัฒนานักศึกษาใหมีนิสัยสนใจใฝหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูอันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เปนวิชาที่มุงใหนักศึกษาสามารถวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ กําหนดเปาหมาย
ของธุรกิจ การวางนโยบายธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหท ันการ
เปลี่ย นแปลงของสภาพแวดลอม ผูวิจัยได สอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึกษาที่ มีตอรายวิช าการจัดการเชิ งกลยุทธ พบว า
นักศึกษาสวนมากมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน เนื่องจากเห็นวากิจกรรมการเรียนไมนาสนใจทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ซึ่ง
อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลกระทบทําใหผลการเรียนรูของนักศึกษาไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จากการวิเคราะหปญหา
และสาเหตุเกี่ย วกับ การจั ดการเรีย นการสอน สรุ ปได วาสวนหนึ่ งมีสาเหตุ มาจากการที่อาจารยจัด การเรียนรูโดยใชวิธีแบบ
บรรยายและอธิบายเนื้อหาตามบทเรียนมากกวาจะสอนใหนักศึกษารูจักคิดแกปญหา ทําใหนักศึกษาไมไดพัฒนาทักษะสําคัญๆ
เชน ทักษะการคนควาขอมูล การรวบรวม การวิเคราะห และสรุปขอมูล ทักษะการแกปญหา และทักษะการปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เปนตน
จากการค นควาทางวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่เ นนผูเรีย นเปนสําคั ญมีหลากหลายวิธี เชน การ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry based learning) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) การ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem based learning) และการเรียนรูเชิงโครงการ (project based learning)
เปนต น รูป แบบการจั ดการเรียนรูแบบตางๆ ดัง กลาว สามารถนํามาใชพั ฒนาคุ ณภาพการเรียนรูของผูเรี ยนได เปน อยางดี
โดยเฉพาะการเรียนรูเชิงโครงการ เนื่องจากเปนรูปแบบการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดนี้เ ชื่อวาผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒ นาตนเองได เต็ มศักยภาพ เนื่ องจากตองมีบทบาทในการเรี ยนมากขึ้นและต องลงมื อปฏิบัติ กิจกรรม
เพื่อใหประจักษผลจริง เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมนั้นไดดีกวาการนั่งฟงผูสอน
บรรยาย (วัชรา เลาเรียนดี, 2550, หนา 76-114) อีกทั้งจุดเดนของการจัดการเรียนรู เชิงโครงการผูเรี ยนจะไดลงมือศึกษา
คนควาในประเด็นที่สนใจ โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรเพื่อตอบประเด็น ดวยการกําหนดเปาหมาย ตั้งสมมติฐาน กําหนด
ขอบเขต (วัตถุประสงค) แหลงความรู (ขอมูล) การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล (ดวยหลักเหตุผล) สรุปประเด็นที่คนพบ
และนําเสนอในลักษณะที่เปนชิ้นงาน (สมประสงค นวมบุญลือ, 2558, ตุลาคม 29) อีกทั้งการจัดประสบการณแบบโครงการ
โดยการสอนสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยมีจินตนาการหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง (วีรยา ปราบพยัคฆ, 2553, บทคัดยอ) นอกจากนั้น การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ
แบบโครงการ โดยใชแ นวคิ ดเศรษฐกิจพอเพีย ง มี ผลใหคะแนนทดสอบหลั งเรี ยนสู งกวากอนเรีย น (พิกุล เกิด ปลั่ง , 2554,
บทคัดยอ) และการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการเรียนรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับสูง
(ดวงพร อิ่มแสงจันทร, 2554, บทคัดยอ)
เพื่อใหแนวทางการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร างสรรค ใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดนําการเรียนรูเชิงโครงการมาใช เพื่อใหนักศึกษาเกิดการ
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เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชหรือแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งความสําเร็จของการสอนวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสรางสรรค ไมไดขึ้นอยูกับการที่
อาจารยไดสอนเนื้อหาความรูใหแกนักศึกษาไดครบถวนตามหลักสูตรที่กําหนด หากแตอยูที่นักศึกษาสามารถนําเนื้อหาความรู
นั้นไปปรับใชใหเกิดประโยชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรีย บเทียบผลคะแนนทางการเรี ยนวิช าการจั ดการเชิ งกลยุท ธ กอน และหลั งการสอนการเรีย นรู แบบ
โครงการ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
วิธีดําเนินการวิจัย
1) กลุมเปาหมาย
การ วิ จั ย ใ นครั้ ง นี้ เ ป นงานวิ จั ย ใ นชั้ น เ รี ยน ภ าค เ รี ยนที่ 2 ป การ ศึ กษา 2 55 9 มุ งศึ กษา
ผลการเรียนรู ในรายวิชา บธ 3001401 การจัดการเชิงกลยุทธ ของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 571747903 ชั้นปที่ 3 จํานวน 22
คน ของหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
2.1 จากแผนการสอนผูวิจัยไดออกแบบการสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผูวิจัย เสนอป ญหาแลวใหนักศึกษาเปนผู
กําหนดประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจหลังจากนั้นใหรวมกันทําความเขาใจปญหา ระบุสาเหตุและวิธีแกไขปญหา ขั้นที่ 2 รวมกัน
วางแผนการทํางาน กําหนดประเด็นการศึกษา วิธีการสืบคน และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแกไขปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการสืบคน
ตามแผนการที่วางไว นําขอมูลมารวมอภิปราย วิเคราะห โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ขั้นที่ 4 เขียนสรุปผลการศึกษา
คนควา และขั้นที่ 5 นําเสนอผลงาน
2.2 แบบทดสอบวัดความรูทางการเรียนกอน และหลังการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงการ เปน
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ กําหนดการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ ได 0
คะแนน
2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ
นักศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการแกปญหาขณะเรียนเปนรายบุคคล โดยทําเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ คือ 3
หมายถึง สูง 2 หมายถึง ปานกลาง และ 1 หมายถึง ต่ํา
3) วิธีการพัฒนา
3.1 วิธีการแกปญหา/ นวัตกรรมที่จะใช
ใช การจัด การเรี ย นรู แบบโครงการ การสอบวั ด ความรู กอน และหลั ง วิ จัย และแบบสั งเกตพฤติ กรรม
ความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
3.2 วิธีการสราง/พัฒนาเครื่องมือ
แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอน และหลังทําการวิจัย เปนแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน โดยที่ผูวิจัยไดศึกษาดําเนินการสรางแบบทดสอบตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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3.2.1 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาวิชา และจุดประสงคการเรียนรูว ิชาการจัดการเชิงกลยุทธ
3.2.2 สรางแบบทดสอบ
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาสาระ ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู เพื่อพิจารณาเนื้อหาและ
กิจกรรม เพื่อสรางแบบทดสอบที่วัดการเรียนรู 5 ระดับ คือ วัดความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห และ
การประเมินคา
ขั้นที่ 2 เสนอแบบทดสอบตอผู เชี่ย วชาญ เพื่ อตรวจสอบความเที่ยงตรงด านเนื้อหา
เพื่อไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป เนื่องจากแบบทดสอบที่
มีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาเปนแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ได 4
คะแนน = 0.8 มีคาความเที่ยงตรง
ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับ
นักศึกษาที่เคยเรียนในรายวิชานี้มากอน จํานวน 20 คน
ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยการ
ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและคงที่ ใชวิธีการของคูเตอร-ริชารดสัน จากสูตร (KR - 20) (มาเรียม นิลพันธุ, 2549 หนา
182) ซึ่งแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82
ขั้นที่ 5 นํ าแบบทดสอบที่ ปรั บปรุง แก ไขแล วไปทดลองใช จริ งกั บนั กศึ กษาชั้ นป ที่ 3
สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้
3.2.3 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบโครงการ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกต โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาคาดัชนีความสอดคลอง
4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 สํารวจปญหาโดยใชแบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการของนักศึกษา
4.2 ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด การเรี ย นรู แ บบโครงการ แบบกลุ ม โดยให นักศึ กษา
แบงกลุม 4 กลุม ทําโครงการ โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา, ขั้นที่ 2 การวางแผนการ
ทํางาน, ขั้นที่ 3 การสืบคนและจัดกระทําขอมูล, ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติและตรวจสอบผลงาน และขั้นที่ 5 การนําเสนอขอมูล
4.3 ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ
4.4 จัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเรียนรูแบบกลุมในหองเรียน และในชั่วโมงเรียน
อาจารยจะอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พรอมยกตัวอยางโครงการ
4.5 สัง เกตพฤติกรรมความสามารถในการแกป ญหาตามขั้นตอนการจั ดการเรียนรูแบบโครงการ เป น
รายบุคคล
4.6 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ
4.7 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งแรก และการทดสอบครั้งหลังของนักศึกษา ไปวิเคราะหหาคารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.8 เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังของนักศึกษา โดยการทดสอบคา t-test
4.9 วิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาของ
นักศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนรายบุคคล
5) การวิเคราะหขอมูล
นําคะแนนที่ไดจากการสอบกอนเรียน และหลังเรียน ไปวิเคราะหหาคาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถในการแกป ญหาของนักศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบโครงการเปนรายบุคคล
2682 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

6) ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําผลการทดสอบจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน
ของกลุมทดลองมาวิเคราะห ดังนี้
ผลการวิจัย พบวา
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ กอนเรียนและหลังเรียน
S.D.
p
n
X
ความรู
คะแนนเต็ม
(สวนเบี่ยงเบน (คาทดสอบ
(จํานวนนักศึกษาของกลุมเปาหมาย)
(คาเฉลี่ย)
มาตรฐาน) สมมติฐาน)
กอนเรียน
30
22
14.50
2.24
.00
หลังเรียน
30
22
22.45
2.08
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 3
จํานวน 22 คน ที่จัดการเรียนแบบการพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงการ หลังเรียน (  = 22.45, S.D. = 2.08) สูงกวากอนเรียน (  = 14.50, S.D. = 2.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว (เนื่องจาก p≤.05)
ผูวิจัยไดวิเคราะหพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักศึกษา
เปนรายบุคคลใน 5 ดาน ไดแก ดานการกําหนดปญหา ดานการวางแผนการทํางาน ดานการสืบคนและจัดกระทําขอมูล ดาน
การลงมือปฏิบัติ และดานการนําเสนอขอมูล ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
พฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
ระดับ
รายการ
ลําดับที่
คุณภาพ
S.D.
X
(คาเฉลี่ย)
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
1. ความสามารถดานการกําหนดปญหา
2.43
0.50
ปานกลาง
2
2. ความสามารถดานการวางแผนการทํางาน
2.41
0.62
ปานกลาง
3
3. ความสามารถดานการสืบคนและ
2.66
0.48
ปานกลาง
1
จัดกระทําขอมูล
4. ความสามารถดานการลงมือปฏิบัติ
2.02
0.79
ปานกลาง
5
5. ความสามารถดานการนําเสนอขอมูล
2.36
0.49
ปานกลาง
4
รวมเฉลี่ย
2.37
0.57
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวา พฤติ กรรมความสามารถในการแกปญ หาตามขั้ นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ
นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน โดยภาพรวมใน 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง (  = 2.37,
S.D. = 0.57) เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ความสามารถดานการสืบคนและจัดกระทําขอมูล (  = 2.66, S.D. =
0.48) ความสามารถดานการกําหนดปญหา (  = 2.43, S.D. = 0.50) ความสามารถดานการวางแผนการทํางาน (  = 2.41,
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S.D. = 0.62) ความสามารถดานการนําเสนอขอมูล (  = 2.36, S.D. = 0.49) และลําดับสุดทาย ความสามารถดานการลงมือ
ปฏิบัติ (  = 2.02, S.D. = 0.79)
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิ จัย เรื่ องการพั ฒ นาผลการเรี ย นและความสามารถในการแก ป ญ หาตามขั้ นตอนการจั ด การเรี ย นรู แ บบ
โครงการ สําหรับรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. นักศึกษาที่เรีย นวิชาการจัดการเชิงกลยุ ทธ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค เมื่อไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงการ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสู งกวากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะว า การจัดการเรีย นรูแบบโครงการเนนให
นักศึกษาคนควาในเรื่องราวที่ตนมีความสนใจที่จะศึกษา และนักศึกษาเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติจริง ทําใหมีความเขาใจในวิชา
อยางแทจริง ผลการวิจัยสอดคลองกับ ดวงพร อิ่มแสงจันทร (2554, บทคัดยอ) การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน พบวา ผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ พิกุล
เกิดปลั่ง (2554, บทคัดยอ) เรื่อง ผลการใชชุดกิจกรรมการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เด็กปฐมวัย ที่พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกั บ วีรยา ปราบพยัคฆ (2553, บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยการสอนสอดแทรก
ดนตรีบรรเลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งพบวา เด็กปฐมวัยมีจินตนาการหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเปนเพราะสาเหตุ 1) นักศึกษายังไมคุนเคยกับวิธีการสอนที่เนนการปฏิบัติ เนื่องจากการสอนที่ ผานมาจะเนน
ทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ และตองแกปญหาดวยตนเอง ทําใหขาดทักษะการแกไขปญหา 2) ขอจํากัดดานเวลา เนื่องจากนักศึกษา
มีภาระงานในรายวิชาอื่นเปนจํานวนมาก รวมทั้งยังตองเขารวมทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยโดยหลีกเลี่ยงไมได การที่นักศึกษา
มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบจํานวนมากเชนนี้สงผลตอการจัดการเรียนรู อาจเปนเพราะนักศึกษาเกิดความกังวลในการจัดสรร
เวลาใหกับวิชาอื่น และกิจกรรมอื่นดวย สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2550, หนา 76) ที่กลาววา การจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry based learning) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) การจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem based learning) และการเรียนรูเชิงโครงการ (project based learning) เปนตน
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆ ดังกลาว สามารถนํามาใชพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรูแบบโครงการ เนื่องจากเปนรูปแบบการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดนี้เชื่ อวาผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒ นาตนเองไดเต็ มศักยภาพ เนื่ องจากตองมีบทบาทในการเรี ยนมากขึ้นและต องลงมื อปฏิบัติ กิ จกรรม
เพื่อใหประจักษผลจริง เพราะเปนผูล งมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมนั้นไดดีกวาการนั่งฟงผูสอน
บรรยาย
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ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. อาจารยผูส อนควรมีการปฐมนิเ ทศเพื่ อเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนการวิจัยโดยการจัด การเรียนรูแบบ
โครงการ ตั้งแตเรื่องรูปแบบของการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงการขั้นตอนการเรียน และการประเมินผลการเรียน
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการเรียนรูแบบโครงการชัดเจน
2. อาจารยผูสอนควรเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับการเรียนมารวมประเมินการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู 
แบบโครงการ นอกเหนือจากการประเมินจากอาจารยผูสอนเพียงฝายเดียว เพื่อทําใหผลการประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้น
3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการนําวิธีวิจัยแบบอื่นมาใชประกอบผลการวิจัยรวมดวย เชน การเรียนแบบรวมมือรวม
ใจ เพื่อขยายผลการวิจัยและนําขอมูลมาใชประกอบการอภิปรายผล
เอกสารอางอิง
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สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
Teacher’s Competencies Based on Performances Standards
In Narathiwat Primary Educational Service Area 2
จินดาพร มีสกุล
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
jindaponm@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู
เปรียบเทียบทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครู จําแนกตามประสบการณสอน และขนาดสถานศึกษา และรวบรวมขอเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา
และผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 412 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอนเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิ จัย พบว า ผูบ ริ หารสถานศึกษาและผูป ระกอบวิช าชี พครูมี ทั ศนะต อสมรรถนะของผู ประกอบวิ ชาชีพ ครู
ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะพบวา มาตรฐานที่ 3 มุงมั่น
พัฒนาผูเ รียนใหเ ติบโตเต็ มตามศักยภาพ มี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ระดั บ .05 ผลการเปรี ยบเทียบทัศนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครู พบวาผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายสมรรถนะ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และ
มาตรฐานที่ 9 รวมมื อกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มีความแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดั บ .05 ผูป ระกอบ
วิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงกวาผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยู
ในสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบวา ควรเสริมสรางความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของครู และสนับสนุนใหครูมีอบรมและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และนําความรูที่ได
มาใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง
คําสําคัญ : สมรรถนะครู มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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Abstract
This research aimed to study and compare the level of the opinions of the educational administrators
and teachers in Narathiwat Primary Educational Service Area 2 toward the teacher’s competencies based on
performance standards, compare the opinions of teachers from different work experiences and school
size, and compile suggestion about the development of teacher’s competencies based on performance
standards. The sample for the study, derived by the Multistage Stage sampling, included 412 outstanding
education administrators and teachers in Narathiwat Primary Educational Service Area 2. The instrument
was a questionnaireand interview. Data were analyzed with mean, standard deviation, t-test, One-way
ANOVA and content analysis.
The results of the study showed that: Overall, the result was not different between the opinion
of the educational administrators and teachers toward the teacher’s competencies based on performance
standards. However, when considering each aspect in detail, it was found that there are some aspects;
3rd standard, the commitment in developing student to improve their full potentials, that were significantly
different at .05 respectively. The comparison of the opinion of the teachers showed that: comparatively
by work experiences, the overall viewpoints toward the teacher’s competencies based on performance
standards was not different. However, when considering each aspect in detail, it was found that there
were some aspects; 8th standard, to be good role model to the studentand 9th namely the creative
cooperation with other school colleagues, those were significantly different at .05 respectively. Comparatively
by school size, overall, the teacher’s opinion toward the teacher’s competencies based on performance
standards were significantly different at .01 respectively. The teachers who were worked in the largestsize school had higher competencies than those at large, medium, and small-size schools. Suggests for
the development of teacher’s competencies based on performance standards found that the teachers
should be enhanced work performance for teacher’s abilities and knowledge, and should be created
teacher’s competencies training programs and given to teachers for professional self-development.
Keywords: teacher’s competencies, performance standards
1. บทนํา
คุรุสภา เปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในประเทศไทย จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ .ศ.2546 มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล
การปฏิ บัติตามมาตรฐานวิ ชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึ กษา ซึ่งเปนการยกระดั บ
วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อใหครู ไดถือปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก
ครูโดยทั่วไป โดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2549 : 19-20) ประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิ บัติ ตนหรือจรรยาบรรณของวิช าชี พ โดยในป พ.ศ.2556 คุรุ สภาได ออกขอบัง คับของคุรุ สภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ไดกําหนดคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งผูประกอบวิชาชีพ
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ครู ตองประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 11 มาตรฐาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
12 มาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 9 ขอ ซึ่งมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ทั้ง 12 มาตรฐานนั้น ถือวาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ใหครูสามารถปฏิบัติงานและ
พัฒนางาน เพื่อใหเกิดผลตามวั ตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งการฝกฝนใหมี ทักษะหรื อ
ความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในบริบทของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งอยูในพื้ นที่จังหวั ดชายแดนภาคใตที่ มี
เหตุการณความไมสงบเกิดในพื้นที่อยางตอเนื่อง โดยครูบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาเปนหนึ่งในผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบ อันสงผลตอขวัญกําลังใจของครูในพื้นที่ และเปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาครูในพื้นที่ ดวยเหตุที่ครู
ในพื้นที่ตองรับผิดชอบการสอนและคอยระวังปองกันตนเองใหปลอดภัย จึงไมสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางเต็มที่เต็มเวลา ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน อันสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพผูเรียนซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนคุณภาพการศึกษาใน
พื้นที่ไดอย างชัดเจนจากงานวิจัยของสํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เกี่ยวกับสภาพการจัด การศึกษาในจังหวั ดชายแดน
ภาคใต พบวา ความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทําใหโรงเรียนปดบอยครั้ง และเวลาในการจัดการเรียนการสอนก็นอยกวาปกติ
ดวยความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ทําใหครูที่มีประสบการณสอนสูง ๆ ขอยายออกนอกพื้นที่ ครูที่บรรจุใหมหรือพนักงานราชการก็มีประสบการณนอย ครูที่มีขีด
ความสามารถจากภูมิภาคอื่น ๆ ก็ไมกลาเขาไปสอนในพื้นที่ จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์นักเรียนทั้งทางตรงและทางออมและสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2552: 190) ดวยเหตุนี้ ครูจึงสมควร
ไดรั บการพัฒ นาใหมี สมรรถนะในการทํางานสูงขึ้ น เพื่อพั ฒนาตนเองใหทั ดเที ยมกับผู ประกอบวิชาชีพ เดีย วกัน อี กทั้ง ยัง มี
ผูประกอบวิชาชีพครูบางสวนที่ยังไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนมาตรฐานวิชาชีพที่ครู
จะตองปฏิบัติและพัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมถึงนําไปใชเปนเกณฑ ในการคัดสรรรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติของหนวยงานตาง ๆ
อันเป นการแสดงใหเ ห็นถึง คุณภาพของครู และเพิ่มขี ดความสามารถและศั กยภาพของสํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาในการ
แขงขันดานวิชาการไดอยางมีคุณภาพ
ผูวิจัยในฐานะที่เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู จึงมีความสนใจ
ที่จะศึ กษาสมรรถนะของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามเกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านในทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและทั ศ นะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชใน
การวางแผนบริหารและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูดานการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของผูประกอบ
วิชาชีพครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จําแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติหนาที่
และขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อรวบรวมข อเสนอแนะและแนวทางการพั ฒนาสมรรถนะของผู ประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑม าตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
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3. สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูบริหารสถานศึกษาและ ผูประกอบวิชาชีพครูมีทัศนะตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน
2. ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพ
ครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานแตกตางกัน
3. ผูประกอบวิชาชีพครูที่สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานแตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต2 ปการศึกษา2558 จํานวน1,997 คนจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 113 คน และผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1,884 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan) (Krejcie and Morgan, 1970: 607 – 610) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 412คน จําแนกเปน ผูบริหารจํานวน 92 คน
และผู ป ระกอบวิ ช าชีพ ครู จํ านวน 320 คน ทํ าการสุ ม ตั วอยางโดยวิ ธีการการสุ ม แบบหลายขั้ นตอน และการเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผู ใ หข อมูล สํ าคั ญ ในการสั มภาษณ จํานวน 37 คน โดยเลือกจากผูบ ริ หารสถานศึ กษาที่ ดํารงตํ าแหน ง
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ทั้ง 4 ขนาด จํานวน 17 คน และจากผูประกอบวิชาชีพครู ที่มีวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ ทั้ง 4 ขนาด จํานวน 20 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนง ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ และขนาดสถานศึกษา
และตอนที่ 2 ขอคําถามสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีลักษณะคําถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา5 ระดับ ของลิเคิรท
2. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
4.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย คาความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (One way ANOVA)
2. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ และนําเสนอขอมูลแบบสรุปความเรียงเชิง
พรรณนาวิเคราะห
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5. สรุปผลการวิจัย
1. ทั ศนะของผูบ ริห ารสถานศึกษาและผู ประกอบวิช าชี พครูที่ มีต อสมรรถนะของผู ประกอบวิช าชี พครูต ามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85) โดยมีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสามอันดับแรกคือ ดานความรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา สวนสมรรถนะการปฏิบัติงานที่อยูในระดับปานกลางมี 1 ดาน คือ
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ( X = 3.50)
1.2 ระดับทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูมีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากผลการศึกษาพบวา ระดับทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90) โดยมีสมรรถนะ
การปฏิบัติงานสามอันดับแรก คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานความรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค ดานความรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค สวนสมรรถนะการปฏิบัติงานที่อยูในระดับปานกลางมี 1 ดาน
คือ ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ ( X = 3.44)
1.3 ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบ ริหารสถานศึกษากับผูประกอบวิช าชีพครู ที่มีตอสมรรถนะตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู มีทัศนะโดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน แตเมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวา มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ย บเที ย บสมรรถนะของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามเกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านในทั ศ นะของ
ผูป ระกอบวิชาชีพครู จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่และขนาดสถานศึกษา
2.1 ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ผูป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามเกณฑ ม าตรฐานการปฏิบั ติ ง าน ในภาพรวมไมแ ตกต างกั น เมื่ อพิ จารณารายสมรรถนะ พบว า
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและมาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรคมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
2.2 ผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2
3.1 ขอเสนอแนะทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2
1. ในระดับบุคคล พบวา ครูควรมีการการเสริมสรางความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
เนื่องจาก ในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ มีโครงการในการอบรมพัฒนาครูอยูบอยครั้ง แตครูตองมีการขวนขวายและพยายาม
เสริมสรางความรูที่ไดรับจากการอบรมนั้นมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนาความรูความสามารถอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหกาวทันตอวิทยาการดานการศึกษาในปจจุบัน
2. ในระดับโรงเรียน พบวา โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดเขารวมอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเองอยาง
ทั่วถึง เนื่องจากในสภาวะความเปนจริงครูมีภาระหนาที่สอนจึงทําใหไมไดเขารวมอบรมในโครงการตาง ๆ ซึ่งโรงเรียนอาจมี
การส งครู ที่วางจากภาระการสอน หรื อครูกลุ มสาระอื่ นเพื่ อไปรั บทราบแนวทาง หรือสงครูที่เคยผานการอบรมในเรื่ องนั้ น
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แลวไปอบรมอีก ซึ่งเหตุนี้ทําใหครูที่มีความตองการอบรมเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง จึงควรใหสถานศึกษาสง ครูเขารวม
อบรมอยางทั่วถึง และตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่จัดอบรม
3. ในระดั บหน วยงาน พบว า หนวยงานควรจัด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติการเพื่ อเสริม สรางสมรรถนะการ
ปฏิ บั ติ งาน ในรู ป แบบเชิ งปฏิ บั ติการ โดยใหค รู ไ ดล งมื อปฏิ บั ติ ในหลั กสู ต รการอบรมนั้ นจริ ง ๆ โดยหลั กสู ตรควรมี ค วาม
สอดคลองกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
3.2 แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของผู ประกอบวิ ช าชีพ ครู ตามเกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2สรุปประมวลเปนแนวทางการพัฒนาได 8 แนวทาง ตามลําดับ คือ
1. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเชื่อมโยงในลักษณะ เชิงบูรณาการโดยเนนใหครูได
ลงมือปฏิบัติจริง
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานใหตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สอดคลองตอความ
ตองการของครู หรือเนนสมรรถนะที่ควรพัฒนาเรงดวน
3. สงเสริมกระบวนการการทําวิจัย การมีสวนรวมในเชิงวิชาการใหครูเกิดการพัฒนาความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ
4. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานใน
แตละดานใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
5. หนวยงานควรสงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขารวมในการประชุม หรือกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเสริมสร าง
ความรูและประสบการณใหม ๆ ในการนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาผูเรียน
6. หนวยงานควรมี การพัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูในแตล ะดาน ให สอดคลองกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความใหเหมาะสม ทันสมัย
7. ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลในการพัฒนาครูในแตละดาน อยางเปนระบบ
8. ควรจั ด ให ครู ไ ด ศึกษาดู งานและเรี ย นรู วิธีการพั ฒ นาสมรรถนะการปฏิบั ติ ง านจากสถานศึ กษาหรื อ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
6. อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับทัศนะของผูบริห ารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาผูประกอบวิชาชีพครูมีสมรรถนะตาม
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงที่สุด คื อมาตรฐานที่ 9 ความรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสร างสรรค ที่เปนเชนนี้
เพราะผูประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองในดานการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริม สนับสนุนจากผูบริหาร
สถานศึกษาและหนวยงานตนสัง กัด ในการดํ าเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน จึ งต องอาศัย ความรวมมื อจากครู ทุกคนใน
โรงเรี ย น ซึ่ง จํ าเป นต องมี การประสานงานระหวางกั น เพื่ อขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงานของโรงเรีย นให บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค
สอดคลองกับ ชมสุภัค ครุฑกะ (2554 : 64) ที่กลาววาบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้น จะสามารถปฏิบัติงานไดผลลัพธตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานและองคการอยางมีประสิทธิภาพคุณภาพอยางตอเนื่องและสามารถสรางผลผลิตใหกับองคการที่
สามารถแขงขันได
1.2 ระดับ ทัศนะของผู ประกอบวิช าชีพครูมีตอสมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑม าตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวามีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงที่สุด
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คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ที่เปนเชนนี้เพราะ ผูประกอบวิชาชีพครูถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน มีหนาที่ในการอบรมสั่งสอนศิษยทั้งในดานวิชาการและดานคุณธรรมจริยธรรม การ
เปนครูที่ดีจะตองมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูจึงตองพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีกริยา
วาจาที่เหมาะสม มีการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี เปนที่นับถือศรัทธา เพื่อใหนักเรียน ผูรวมประกอบวิชาชีพ และคนในชุมชนได
ยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน สอดคลองกับอุดม นิลแสง (2552 : 20)ที่กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาครูไววา ครู
เปนวิชาชีพชั้นสูงตองมีการฝกฝนอบรมโดยเฉพาะ มิใชใครอยากจะเปนครูก็ได และครูยังตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีหมั่น
สั่งสอนอบรมบมนิสัยผูที่เปนศิษยใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จะไดช วยกันพัฒนาสังคม
และประเทศชาติตอไป
1.3. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
และผู ป ระกอบวิช าชี พ ครู ผ ลจากการเปรี ยบเทีย บ พบว า โดยภาพรวมไม แตกตางกัน และมีค วามเห็นสอดคล องกั นว ามี
สมรรถนะ 1 ดาน ที่มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวา ผูบริหารสถานศึกษากับผูประกอบวิชาชีพครู มีทัศนะ
ตอสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในมาตรฐานที่ 3 มุง มั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็ นวาผูประกอบวิชาชีพ
ครู มีการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความแตกตางของ
แตละบุคคล อยูในระดับปานกลาง สวนผูประกอบวิชาชีพครูมีทัศนะอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะผูประกอบวิชาชีพครู
ยังขาดการคนควาเพื่อพัฒนาตนเองการเขารวมอบรมประชุมสัมมนา การเปนวิทยากรหรือเปนคณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู รวมถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุปจจัยตาง ๆ เชน ดานบริบทของพื้นที่ไมเอื้ออํานวย
ตอการเดินทางไปเขารวมอบรมสัมมนา หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับ พูนสุข อุดม
(2556 : 134-141) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใตรวม 3 ดาน คือ ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานการจัดการชั้นเรียนพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต มากที่สุด คือ การพัฒนาตนเองของครู ซึ่งครูผูสอนควรจะพัฒนาตนเอง และควรไดรับการ
พัฒนาเรื่องการเปนผูนําทางวิชาการ
2. ทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิ บัติงาน จําแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่และขนาดสถานศึกษา
2.1 ทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน จําแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่จากการศึกษาพบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มี
ทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่
เปนเชนนี้เพราะ ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน ไดเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา มีการ
พัฒนาตนเองไดเทาเทียมกันและไดรับการนิเทศ และประเมินผลเชนเดียวกัน แมประสบการณในการปฏิบัติหนาที่จะตางกัน
แตก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันได สอดคลองกับ มะหดี มะดือราแว (2551 : 139-140) ไดศึกษาระดับความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมไมแตกต างกัน อาจเพราะครูที่มีประสบการณตางกัน ตางก็ได รับการนิเทศติด ตามผลการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งประสบการณในการสอนตางกันไมไ ดเปนตัวแปรในการนิเทศตางกันได แตในงานวิจัย นี้เมื่อพิจารณาราย
สมรรถนะ พบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบั ติงานดาน
ปฏิ บั ติ ต นเป นแบบอย างที่ ดี แ ก ผู เ รีย นและด านร วมมือกั บ ผู อื่นในสถานศึ กษาอย างสร างสรรค มี ค วามแตกต างกั นอย างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
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2.2 ทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษาจากการศึ กษาพบว า ผูป ระกอบวิ ชาชี พครู ที่ ปฏิ บั ติ งานอยูใ นสถานศึกษาขนาดตางกั น มี ทั ศนะต อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยพบวาผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงกวา ผู
ประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่เปนเชนนี้เพราะ สถานศึ กษาขนาด
ใหญพิเศษตองดูแลการศึกษาของนักเรียนตั้งแต 1,500 คน ขึ้นไป ระดับการแขงขันทางวิชาการก็สูงตามไปดวย ในสภาวการณ
ที่กดดันเชนนี้ ดวยเหตุนี้ครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษจึงจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนเองอยูตลอดเวลา
เพื่อใหมีความรูพรอมที่จะถายทอดสูนักเรียน พรอมที่จะปฏิบัติงานและกิจกรรมของโรงเรียน พรอมกับการพัฒนาดานวิชาการ
ของโรงเรียนใหโดดเดนไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับวิทยา จักรไชย (2552 : 138-151) ไดศึกษาทัศนะของครูที่มีตอมาตรฐาน
การปฏิ บัติ ง านในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสัง กั ดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษายโสธรเขต 1 โดยพบวาทัศ นะของครู ที่มี ต อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด
ใหญมีความเห็นวา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมากกวาครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
3. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
3.1 ขอเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิช าชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ขอเสนอแนะทั้งในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน และระดับหนวยงานตนสังกัด ตางใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพครู เสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะใหครูไดพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และนําความรูที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนไดจริง ซึ่งสอดคลองกับ เทื้อน ทองแกว (2550 : 10) ที่ไดอธิบายการ
ประยุกตใชแนวคิดสมรรถนะวาการฝกอบรมและพัฒนาควรดําเนินการฝกอบรมใหสอดคลองกับสมรรถนะของบุคลากรใหเ ต็ม
ขีดสุดของแตละคน องคการจะตองวางแผนเสนทางอาชีพ ในแตละเสนทางที่แตละคนกาวเดินไปในแตละขั้น ตอนนั้นตองมี
สมรรถนะอะไรบาง องคการจะชวยเหลือใหกาวหนาไดอยางไร และตนเองจะตองพัฒนาอยางไร ในองคการจะตองมีการสราง
บุคคลขึ้นมาแทนในตําแหนงบริหารเปนการสืบทอด จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะอยางไร และตองมีการวัดสมรรถนะ เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาอยางไร ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการฝกอบรมตอไป
3.2 แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของผู ประกอบวิ ช าชีพ ครู ตามเกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบวา ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการเนื้อหาในรายสมรรถนะไวดวยกันโดยเนนใหครูไดลงมือปฏิบัติจริงมากที่สุด เนื่องจาก การอบรม
ถือเปนวิธีการที่จะพัฒนาครูไดดีและทั่วถึงที่สุด ซึ่งอาจทําเปนหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อใหครูไดมีการพัฒนาสมรรถนะไดอยาง
ครบถวน และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดจริง สอดคลองกับ ณัฐชนก มานพ (2551 : 15) กลาววา
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร แมวาบุคคลในองคกรจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม เมื่อเวลาผานไปวิทยาการตางๆ ได
เจริญกาวหนา ตลอดจนเทคนิคในการทํางานก็เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น บุคคลในองคกรจะทํางานไดดีก็จะตอ งไดรับการ
พัฒนาปรับใหมีความรู ความสามารถ ทักษะใหเหมาะสมกับงานและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดคลองกับเหตุการณและ
องคกรไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. ผลการวิจัย ครั้ง นี้ พบว า ผูบ ริ ห ารสถานศึ กษาและผูป ระกอบวิ ช าชี พ ครู มี ค วามเห็ นสอดคล องกันว า มี
สมรรถนะ 1 ดาน ที่มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการ
พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ใ ห กาวหน าอยู เ สมอ ดั ง นั้ น สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ นและ
ดําเนินการใหครูทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น หรือใหครูไดมีสวนรวม มีบทบาทใน
การดํ าเนิ นกิจกรรมหรือโครงการทางดานวิชาการของสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่ รวมถึงการจั ดทําและเผยแพรผ ลงานทาง
วิชาการที่เปนประโยชนตอผูเรียน และเปดโอกาสใหครูไดถายทอดความรูไปยั งเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อกระตุนใหครูทุกคนได
พัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน
2. ผลการวิ จัยครั้งนี้ พบวา ผูบ ริห ารสถานศึกษาและผู ประกอบวิช าชี พครู มีทั ศนะตอสมรรถนะตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในมาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความแตกตางกัน โดยผูบริหาร
สถานศึกษามีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพครู มีการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล องกับความแตกตางของแตละบุ คคล อยูในระดับปานกลาง สวนผูประกอบวิชาชีพครู มี ทัศนะอยูใ น
ระดั บมาก ดั งนั้น สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรจั ดกิจกรรม ฝกอบรมใหค รูได พัฒนาตนเองเกี่ย วกั บ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สงเสริม สนับสนุนใหครูนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในพัฒนาและแกปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนใหมากขึ้น โดยอาจนําผลงานที่ไดมาเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานในการใหบําเหน็จความชอบ วิทยฐานะ
หรือการยกยองเชิดชูเกียรติตาง ๆ
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูงกวาผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ควรมีการกํากับดูแล และติดตาม ประเมินผล และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานใหทัดเทียม
เทียบเทากับสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ เชนการศึกษาดูงานหรือโครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพครูแลวนํามาปรับใช
ใหเขากับบริบทของสถานศึกษาในแตละขนาด และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตอไป
7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาระดับทัศนะที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อ
การตอยอดการวิจัย ในการวิจัยตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
2. ควรศึกษาปจจัยที่สง ผลตอการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และพลังงาน กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และ
พลังงาน 3) ศึกษาความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และ
พลังงาน ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และพลังงาน 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แผนการการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และพลังงาน และ 5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 82.67/80.11 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับมากที่ส ุด (  = 4.52,
S.D. = 0.65)
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรายวิชา
วิทยาศาสตร
Abstract
This research aimed to 1) develop computer multimedia science lessons about work and energy
to meet the efficiency of 80/80 2) to compare learning achievement after using computer multimedia
science lessons with regular instruction on about work and energy 3) to study students' satisfaction of
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using computer multimedia science lessons about work and energy. The samplings to meet the efficiency
were and The samplings to meet the satisfaction Mahawachirawut School, 1 semester, academic year 2017,
The samplings acquired by Multi-stage sampling . Research instruments were 1) computer multimedia
science lessons about work and energy MathayomsuksaThree2) assessment of computer multimedia
lessons 3) learning achievement test 4) lesson plans of computer multimedia lessons. 5) satisfactory
questionnaires.
The research findings were as follows: 1) Computer multimedia science lessons have the efficiency of
82.67/80.11. 2) Students' learning achievement after learning with computer multimedia science lessons
is higher than students learning with regular instruction with the significant statistics at .05 3) Computer
multimedia science lessons have the satisfaction of most (  = 4.52, S.D. = 0.65)
Keywords: develop computer multimedia, computer multimedia, computer multimedia courseware science
1. บทนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นับไดวาเปนสื่อการเรียนการสอนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนตาง ๆ ผานเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย
หรือสื่อผสม ซึ่งมีความหลากหลายในรูปแบบของการนําเสนอขอมูลทั้งนี้ครูผูสอนเองสามารถที่จะกําหนดเนื้อหา ภาพ เสียง
ขอความ วีดิโอ กราฟก หรือเกมตาง ๆ เพื่อบรรจุลงไปในบทเรียนไดเพื่อเปนการเพิ่มความนาสนใจ และชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดงาย และรวดเร็วขึ้น เพราะเปนบทเรียนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการแกปญหาทางการศึกษา ไมวาจะเปนการทํา
หนาที่ในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ใหนาสนใจตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูเรียน
และเครื่องคอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งการทดสอบหรือการวัดผลเพื่อวัดความรู ความเขาใจในเนื้อหาของบทเรีย น ถือไดวา
เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งตอตัวผูเรียนและครูผูสอนเองก็ตาม เพราะดวยธรรมชาติของสื่อ
ที่รวมสื่อหลายๆ ชนิดเขาไวดวยกันไดอยางลงตัวและสามารถที่จะสรางสรรคสถานการณจําลองตาง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถ
จดจําเนื้อหาและมองเห็นภาพเหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ ไดอยางชั ดเจนเหมาะสมอย า งยิ่งที่จะนํามาพัฒ นาเปนสื่ อ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ยากตอการทําความเขาใจ (กรวิทย จันทรพูล. 2556 : 2-3)
ประเสริฐ อนบางเขน (สืบคนเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 จาก http://www.vcharkarn.com/journal/view/6362)
ไดกลาวสรุประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 7 ขอ ไดดังนี้ 1) การนําเสนอเนื้อหาใหแกผูเรียนทุกคนเทาเทียมกัน
2) เปนการเรียนรูเปนแบบสวนตัวสามารถเรียนรูหรือทบทวนความรูไดตลอดเวลาตามความตองการของตนเอง 3) สราง
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนผานทางเครื่องคอมพิวเตอร และสื่อตางๆและมีการตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนรู 4)
ลดปญหาเกี่ยวกับเวลาในการเรียนรู เนื่องจากผูเรียนมีความแตกตางกันระหวางบุคคลผูเรียนสามารถใชบทเรียนนอกหองเรียน
ไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการประหยัดทรัพยากรบุคคลและเวลาในการเรียนการสอน 5) รูปแบบการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ
มีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศนการสาธิตสถานการณเสมือนจริงทําใหเกิดแรงดึงดูดความสนใจของผูเรียน 6) ลดความเสี่ยง
อันตรายที่อาจจะเกิดแกผูเรียนในการทําการทดลอง และยังสาธิตสถานการณไดเสมือนจริงโดยไมตองทําการสาธิตจากของจริง
7) จากรูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีเจคติที่ตอวิชาที่เรียน
จากปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร จากบันทึกหลังการสอนของครู ประจํากลุมสาระ
การเรี ยนรู วิท ยาศาสตร โรงเรีย นมหาวชิ ร าวุ ธ ได กล าวถึ ง การเรี ย นการสอนในกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิทยาศาสตร วาวิ ช า
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วิทยาศาสตรเปนวิชาที่เนื้อหามีความซับซอน ยากแกการทําความเขาใจประกอบกับการเรียนการสอนยังขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่จะทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายหรือตองคอยกําชับใหนักเรียนตั้งใจฟงและติดตามอยูตลอดการเรียน
จากการ สัมภาษณ บรรจบ พิสทุ ธิพันธุ (บรรจบ พิสุทธิพันธุ. สัมภาษณ. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธพ.ศ. 2560) กลาว
วา การเรียนการสอนของโรงเรียนมหาวชิราวุธเปนแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และทดลองโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2559 แบงเปน 14 หองเรียนหองเรียนละประมาณ 50
คน ผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี แตนักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรไมมีความตั้งใจในการเรียนการสอน
เทาที่ควรโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางคน อยูในระดับที่ต่ํา บางคนอยูในระดับดี ในหนวยการเรียนรูเรื่อง งานและพลังงาน
นักเรียนมีผลการเรียนที่อยูในระดับต่ํา เพราะมีความยากและซับซอนของเนื้อหา ในหนวยการเรียนนี้ เปนหน วยการเรียนที่
เปนพื้นฐานของนักเรียน จําเปนในการใชศึกษาตอในระดับมัธยมปลายในกลุมสาระวิทยาศาสตรตอไป
จากปญหาที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงาน
และพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนไมมีความสนใจในการเรียน เพราะเนื้อหารายวิชาบางตอนมีความ
ยากตอการทําความเขาใจ ยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สื่อการสอนสวนใหญยังใชหนังสือเรียนเปนหลัก ซึ่งมี
เพียงตัวอักษรและภาพนิ่ง ทําใหผูเรียนไมสนใจเรียน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดัง นั้นหากนําบทเรี ย นคอมพิวเตอร
มัลติ มีเ ดีย ที่มี ความน าสนใจ ดึง ดูด ผูเรี ยนใหม าสนใจเพราะเป นบทเรี ยนที่ได รับ การพัฒ นาขึ้ นเพื่อใชใ นการแกปญ หาทาง
การศึกษา มีการโตตอบกับผูเรีย น ทําใหผูเรีนรเขาใจในบทเรี ยนไดดี มาใชในการเรียนการสอนในรายกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร จะทําใหการสอนในวิชานี้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาผูวิจัยจึงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน ในหนวย การเรียนรู เรื่อง
งานและพลังงาน เพื่อมาชวยในการจักการศึกษา โดยมี ภาพ เสียง กราฟก วิดิโอ และแบบฝกหัด ที่ผูเรียนสามารถทํากิจกรรม
ภายในบทเรียนได และทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียน ผูเรียนมีสมาธิในการเรียนและยังสารมารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดี ผูส อนประหยั ดงบประมาณในการจัด เตรี ยมอุปกรณ ทางวิทยาศาสตร และลดความอันตรายจากการทดลองตางๆได
ตนแบบ (template) จัดเตรียมไดโดยใชทั้งโปรแกรม Ms Word 2007 และ Ms Word 2003 และบันทึกอยูในรูปของไฟล
ตนแบบนามสกุล .docx และ .doc เพื่อใหผูเขียนบทความนําไปใช และทราบถึงรูปแบบ (format) ตางๆ ที่ใชในการจัดทํา
บทความต น ฉบั บ โดยส ว นประกอบต า งๆ ของบทความจะต อ งมี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น เพื่ อ ให เ อกสารประกอบ
การประชุมเปนไปในทางเดียวกัน และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กับกลุมทีเ่ รียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน
2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
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3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ
3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน มี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ เปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้
4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4.2 การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4.3 เนื้อหากลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.5 ความพึงพอใจ
4.6 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป นการวิ จัย กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เรื่ องการพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร
มัลติ มีเดี ย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่ อง งาน และพลังงานระดั บชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
5.1 กําหนดแบบแผนการวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบสองกลุม
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุม Gr1
กลุม Gr2

กอน
T1
T1

การใชนวัตกรรม
X
~

หลัง
T2
T2

Gr1 หมายถึง กลุมทดลอง , Gr2 หมายถึง กลุมควบคุม, X หมายถึง การใชนวัตกรรมการศึกษา, ~ หมายถึง การไมใช
นวัตกรรมการศึกษา, T1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และ T2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 3
5.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
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1. กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3โรงเรีย นมหาวชิราวุธ ที่ลงเรียนวิช าวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาป ที่ 3 ไดแกโรงเรียน มหาวชิราวุธ จั งหวั ดสงขลา โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)
2. กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการเปรี ย บเที ย บสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว างวิ ธีก ารเรี ย นรู โ ดยใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับวิธีการเรียนรูตามปกติโดยผูสอน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จํานวน 2
กลุม กลุมทดลอง (กลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย) และกลุมควบคุม (ที่เรียนดวยการเรียนแบบปกติ)ไดมาโดย
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน
5.3 เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตรเรื่องงานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3
5.3.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรีย นคอมพิวเตอรมั ลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน สําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดมาโดยการนําขอคําถามประเมินคุณภาพที่ผูวิจัยสรางใหผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความสอดคลองของขอคําถาม ของแบบประเมินคุ ณภาพบทเรีย นคอมพิวเตอรมั ลติ มีเดี ยและเลือกข อคํ าถามที่ มีค าความ
สอดคลองมากกวา 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและ จากนั้นนํามาเปนขอคําถามเพื่อประเมิน
คุณภาพของบทเรียน ตอไป
5.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดย
ผู วิจัย ได ส ร างแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ไว จํานวน 60 ข อ นํ า แบบทดสอบไปหาค า ความสอดคล องกั บ
วัตถุประสงคการเรียนรูโ ดยผูเชี่ ยวชาญจํ านวน 5 ทาน เลือกแบบทดสอบที่มีคาความสอดคลองที่ม ากกวา 0.50 ขึ้ นไป นํ า
แบบทดสอบที่ ได มาหาค าความยากง ายของข อสอบ โดยเลื อกค าคะแนนความยากที่ ร ะดั บ 0.20 - 0.80 จากนั้ นเลื อก
แบบทดสอบเพื่อไปใชทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป
5.3.4 แผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
5.3.5 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย กลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ไดมาโดยการนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางใหผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
ของแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลองมากกวา 0.50 ขึ้น
ไป ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและ จากนั้นนํามาใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย
6. ผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ องการพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร มัล ติมี เ ดีย กลุ มสาระวิช าวิ ท ยาศาสตร เรื่อง งานและพลั งงาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อความสมบูรณในการศึกษาผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้
6.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง งานและพลังงาน
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ครั้งที่
จํานวนนักเรียน
ครั้งที่ 1 (แบบรายบุคคล)
3
ครั้งที่ 2 (แบบกลุมเล็ก)
9
ครั้งที่ 3 (แบบภาคสนาม)
30

E1
85.56
82.22
82.67

E2
82.22
80.37
80.11

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม)
Group
N
S.D
t
Sig.

กลุมทดลอง
30
24.10
2.13
7.379*
.000
กลุมควบคุม
30
20.13
1.61
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.2 จากตารางที่ 3 ผลที่ไดผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) พบวา คะแนนทดสอบ
ของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุม
ควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 20.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.61 จากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ พบวากลุมที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) มีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีเรียนแบบปกติ (กลุ มควบคุม) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
S.D.
แปลผล


1. ดานเนื้อหา
2. ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3. ดานผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
รวม

4.60
4.66
4.66
4.52

0.69
0.66
0.66
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อ ง
งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
มีคาเฉลี่ย เทากั บ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.65 หมายถึงว านักเรียนมีความพึง พอใจตอบทเรี ยนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ 82.67/80.11 ตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว จึงสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับ
กลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ
24.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest)ของกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 20.13
สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 1.61 จากการเปรีย บเทียบคะแนนทดสอบหลั งเรีย น (Posttest) ระหวางกลุม ที่เรี ยนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) และกลุมที่เรียนดวยวิธีเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) พบวากลุมที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) มีคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) เฉลี่ยที่สูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการ
เรียนแบบปกติ
7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลั งงาน
สําหรับ นักเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมั ลติมีเ ดียมีมีค วามพึง พอใจมี
คาเฉลี่ย  =4.52, S.D. =0.65
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดีย มี ประสิทธิ ภาพเท ากับ 82.67/80.11เปนไปตามเกณฑ 80/80
หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูระหวางเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.67 และทํา
ใหนักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 80.11 แสดงใหเห็ นวาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้ นนั้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานข อที่ 1 คื อ
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ผู วิจัย ไดมี การวางแผนและการออกแบบการผลิต บทเรียนอยางลําดับ ตามขั้นตอนการพั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย และไดผานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ และได
นําขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุง จนทําใหสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนี้ผูวิจัยยังนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผานการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ย วชาญเปนที่ เรีย บรอยแลว ไปทดลองใชเพื่ อหาประสิท ธิภาพกับนักเรียนกลุม ตัวอย าง และทําการสั งเกต
พฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีความสมบูรณกอนที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนจริง
ผลการวิ จัย ในครั้ ง นี้ ส อดคล องกับ งานวิ จัย ของ สุ ท ธิ รั ต น แสงจันทร (2557 : 117-121) การพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การนําเสนอขอมูลดวยกราฟสําหรบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีประสิทธิ์ภาพ 87.89/84.33 2 งานวิจัย บูลวัชร ไชยเดช
(2554 : 61-69)การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง น้ํา ฟา และดวงดาวชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประสิทธิภาพ
84.29/83.10 และ งานวิจัยของ มณฑนรรห วัฒนกุล(2556 : 89) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการ
เรียนรู คณิตศาสตร เรื่อง เวลา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.92/81.00
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียน
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แบบปกติ รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับกลุมที่เรียนดวย
วิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.10
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest)ของกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 20.13 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.61 พบวากลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) มีคะแนนทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) เฉลี่ยที่สูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป นไปตามสมมติ ฐานขอที่ 2 ที่วาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นหลั งเรี ยนของนักเรี ย นจากการเรี ย นด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร
มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนดวย
วิธีการแบบปกติจะเห็นไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได
8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลัง งาน
สําหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิเคราะห ขอมูลจากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรีย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่ อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 3 เฉลี่ยโดยรวม
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (  =4.52 , S.D. =0.65) และหาก
วิเคราะหความพึงพอใจในแตละดานผลปรากฏวา ทั้งในดานการออกแบบการสอน ดานการออกแบบหนาจอ และดานการใช
งาน พบวานักเรียนตางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่วาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
อยูในระดับมาก เนื่องจากวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น มีความเปนมัลติมีเดีย เขามาผสมผสานกัน
ซึ่งทําใหเกิดความนาสนใจ มีความทันสมัย และสามารถตอบสนอง ตองการความแตกตางระหวางบุคคล และเหมาะกับวัย
ของนักเรียนอีกดวยซึ่งสอดคลอง งานวิจัยของ กรวิทย จันทรพูล (2555: 73-77) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กลุมสารการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องอาหารกับการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบว านักเรียนมีความพึง
พอใจต อบทเรีย นคอมพิวเตอร มัลติ มีเ ดีย อยู ในระดับ มากสอดคล องกั บงานวิจัยของ วนิส า นิร มาณ (2545) ศึ กษาพั ฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ มัลติมีเดียโดยวิธีการคนพบ เรื่อง ฟงกชัน ตรีโกณมิติชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษา
พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบ อื่นๆ ที่ใชสําหรับ แท็บ
เล็ต อุปกรณ สมารทโฟน เปนตนอยางไรก็ตามควรคํานึงถึงขอจํากัดของประชากรและบริบทของสภาพสถานศึกษาที่ นําไป
ทดลองดวย
9.2 ควรมีการวิจัยที่เกีย่ วกับการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในหนวยการเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
รายวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาในหนวยตางๆ
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การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรูด วยนิทานกลุมชาติพนั ธุผ ูไท
ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จังหวัดกาฬสินธุ
The Study and Development of leaning Media about Phutai Fables
๐f kindergarten II students in Kalasin
จีรนันท วัชรกุล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
Chiranan231974@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเกี่ยวกับ วัฒนธรรมชาวผูไท ของนักเรียนระดับปฐมวั ย
โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ นิทานวัฒ นธรรมชาวผูไท
จํานวน 5 เรื่อง และแบบวัดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไทที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยทําการจัดการเรียนรูใหแกนกั เรียนชั้นอนุบาล 2
ในชั้นเรียนปกติ โดยใชกิจกรรมเลานิทาน เปนเวลา 5 วัน วันละ 30 นาที วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ย (  =27.68) สูงกวากอนเรียน (  =15.72)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: นิทานผูไท ฮีต 12 คอง 14 พิธีเลี้ยงปูตา พิธีบายศรีสูขวัญ
Abstract
The purpose of this study was the learning achievement about the culture Phutai Of kindergarten II
students Using storytelling activities. The research sample was Kindergarten students of Ban Nong Kung
Child Development Center Under Somdet Administrative Organization, Kalasin. The tools used in this
research were Five Phutai Fables and the test about the culture Phutai created by the researcher. By
providing learning management to kindergarten students in normal classes. Using storytelling activities
for 5 days, 30 minutes a day. Statistical technique used in this study was basic statistics and the t-test
Dependent. The results of this study indicated that: The average 0f posttest was higher score (  =27.68)
than pretest (  =15.72) at .01 significant level.
Keywords: Phutai fables, Heat 12 Khong 14, Ancestors ceremony, Blessing ceremony
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1. บทนํา
การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิต
และสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุง
สรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรูความสามารถ
เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผู เรียนและ
สามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจว า การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัย สําคัญในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ โดยระบุอยางชัดเจนใน
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู การสราง วิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริ มและสราง
กลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย โดยการได รั บ ความร วมมื อจากทุ กภาคส วนของสั ง คม จะนํ ามาซึ่ ง การพั ฒ นาคุ ณภาพประสิ ท ธิ ภ าพและขี ด
ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการบริการวิชาการและ
สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู เนนให สถานศึกษารวมมือกับ
บุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการ
ทางวิชาการที่เปนประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและคนไทยมีการเรียนรู ตลอด
ชีวิตและใหชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู /สังคมแหงความรู มี
ความปลอดภัยลดความขัดแยง มีสันติและมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งการศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลง
การเรียนรู และกลไกการเรียนรู มีจุดเนนที่ การศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหาและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก และความ
รวมมือจากภายนอกสถานศึกษา ในการสรางกลไปการเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริ งและศึกษาวิจัยเพื่อสรางองค ความรูใหมและการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้แลวยังเนน การ
สรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม โดยให ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับและองคกรที่จัดการศึกษา มี
การสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
จะเห็นวามาตรฐานการศึกษาของชาติ (สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ไดเนนการสรางและใชแหล ง
เรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต อีกทั้งสงเสริมองคความรูในทองถิ่นและพัฒนาชุมชนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู เนื่องดวยในสังคมไทย มีหลายวัฒนธรรม หลากหลายตามชาติพันธุ ดวยประเทศไทยตั้งอยูบนดินแดนปาฝนเมืองรอน
(Tropical forest) อันถือว าเปนดินแดนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อั นเปนลักษณะพิเศษ
ประการหนึ่งของดินแดนปาฝนเมืองรอน แตชนชาติและวัฒนธรรมที่เปนหลักและหลอมรวมความเปนประเทศ ความเปนไทย
ไดดี นั่นคือ ชนชาติไท ที่มีจํานวนมากที่สุดและครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ชนชาติผูไท ถือวาเปนอีกสาแหรกหนึ่งของชนเผาไท ที่มีการกระจายและตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนแถบลุมแมน้ําโขง
ตอนลาง และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แถบจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหารและกาฬสินธุ ชาวผูไทมี
ลักษณะโดดเดนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ทั้งภาษาและวัฒนธรรมแบบไทดั้งเดิม (ธันวา ใจเที่ยง
, 2548) การเรียนรูถึงเรื่องราวเหลานี้จึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่จะศึกษาอยางชัดแจงและสืบสานวัฒนธรรมของชาวผูไทนี้ให
คงอยูตอไปและดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในลุมแมน้ําโขงตอนลาง ที่มีกลุมชน
ชาติ ผูไทอาศั ยอยูอีกทั้งยั งมี พันธกิจที่ ระบุชัด ถึงการศึกษาวิจัย สรางองคค วามรูเพื่ อพั ฒนาชุมชนท องถิ่ น โดยรวบรวมองค
ความรูของวัฒนธรรมในรูปแบบนิทานเพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผูไท ซึ่งเปนเผาพันธุหนึ่งที่
มีวัฒ นธรรมที่ ทรงคุณคาควรแกการอนุรักษเพื่ อให เยาวชนรุนหลัง นําไปปฏิบัติ ตามโดยเริ่ มปลู กฝง ตั้งแตเ ด็กเล็กๆในระดั บ
ปฐมวัยจึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะนําขอมูลทางวัฒนธรรมของชาวผูไทมาเผยแพรใหแกอนุชนรุนหลังไดศึกษาในรูปแบบ
นิทานภาพสีที่สวยงามเพื่อใชในกิจกรรมเลานิทานในระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กในวัยนี้เปนชวงวัยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
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เรียนรูของมนุษยคือ แรกเกิดถึง 7 ป เพราะการพัฒนาสมองของมนุษยในชวงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง 80% ของผูใหญกอใหเกิด
การเรียนรูที่มีความหมายและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวรและเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู ใน
การซึมซับวัฒนธรรมของการประพฤติตนเปนคนดีมีมารยาทงดงามตามความเชื่อของชาวผูไท รวมถึงแนวทางการดําเนินชีวิตที่
เรียบงายและผาสุกของชาวผูไทซึ่งลวนเปนวัฒนธรรมที่ดีงามควรคาแกการอนุรักษใหคงอยูสืบไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไทในนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
3. สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวผูไท ภายหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทานสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไทที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเลานิทาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนการวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางกลุม
เดียว (One Group Pretest-Posttest Design) ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียด วิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
4.1 ประชากร /กลุมตัวอยาง
ประชากร นักเรียนอายุระหวาง 5-6 ป ที่ กําลัง ศึกษาอยูใ นระดั บชั้นอนุบาล 2 ของศูนยพั ฒนาเด็กเล็ก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีจํานวน 523 ศูนย
กลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 2 จํานวน 25
คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหนวยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนหนวยสุม
4.2 ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเลานิทานวัฒนธรรมชาวผูไท
ตัวแปรตาม ไดแก ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไท
4.3 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest Design ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
Pre-test
Treatment
T1
X
T1 หมายถึง การทดสอบกอนทดลอง T2 หมายถึง การทดสอบหลังทดลอง
X หมายถึง การจัดกิจกรรมการเลานิทาน

Post-test
T2
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4.4 เครื่องมือการวิจัย
แบบทดสอบวัดความรูทางวัฒนธรรมของชาวผูไท ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังเลานิทาน เปนแบบวัดความรูทาง
วัฒนธรรมของชาวผูไท เปนแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก โดยตัวเลือกจะเปนภาพ มีทั้งหมด 5 เรื่อง จํานวน 30 ขอ การให
คะแนนของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไท ขอที่ตอบถูกจะได 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
นิทานวัฒนธรรมชาวผูไท ที่ผูวิจัยแตงขึ้นมา มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไทบานโคกโกง ซึ่งเปนวัฒนธรรมอันดี
งามของชาวไทยโบราณที่ควรเรียนรูและสืบทอดตออนุชนรุนหลังสืบไป โดยมีทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 1) งานบุญของชาวผูไท 2)
การแตงงานของชาวผูไท 3) พิธีเลี้ยงปูตา ฮาเฮ 4) พิธีบายศรีสูขวัญ 5) พิธีเหยา โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาและการใชภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
4.5 การวิเคราะหขอมูล
4.5.1 คาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดย การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประ
สิทธิประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
4.5.2 สถิติขั้นพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.5.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน การทดสอบคาที (t-test Dependent) ทดสอบความแตกตางของคะแนน
จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสื่อนิทานเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไท กอนและหลังการศึกษาดวยการ
ทดสอบคาที (t-test Dependent)
5. ผลการวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ เป นการศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจากการใช กิจกรรมการเล านิ ท านวั ฒ นธรรมชาวผู ไ ท ใน
ระดับชั้นอนุบาล 2 โดยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังการไดรับกิจกรรมการเลานิทาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมเนื้อหานิทานวัฒนธรรม
ชาวผูไท จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่องงานบุญของชาวผูไท เปนเรื่องราวของการทําบุญในแตละเดือนใน 1 ป โดยเดือนที่ 1
บุญเขากรรม เดือนที่ 2 บุญคูณลาน เดือนที่ 3 บุญขาวจี่ เดือนที่ 4 บุญพระเวส เดือนที่ 5 บุญสงกรานต เดือนที่ 6 บุญบั้งไฟ
เดือนที่ 7 บุญชําระ เดือนที่ 8 บุญเขาพรรษา เดือนที่ 9 บุญขาวประดับดิน เดือนที่ 10 บุญขาวสาก เดือนที่ 11 บุญออก
พรรษา เดือนที่ 12 บุญกฐิน 2) เรื่องการแตงงานชาวผูไท เปนขั้นตอนของพิธีแตงงานตามวัฒนธรรมของชาวผูไทซึ่งปลูกฝง
แนวคิดการไมชิงสุกกอนหามและใหเกียรติญาติทั้งสองฝายของคูบาวสาว 3) เรื่องพิธีเลี้ยงปูตา ฮาเฮ เปนเรื่องราวของการให
ความเคารพของบรรพบุรุษในแตละทองถิ่นเพื่อความอยูเย็นเปนสุขของชาวบานในทองถิ่นนั้นๆ 4) เรื่องพิธีบายศรีสูขวัญ เปน
เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีการตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนทองถิ่นดวยการจัดพานบายศรีและเตรียมอาหารเพื่อรับประทานรวมกัน
5) พิธีเหยา เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูปวยของชาวผูไท โดยการบวงสรวง กราบไหวใหผีมาชวยขจัดปดเปาความ
เดือดรอนและเจ็บปวยใหหายเปนปกติดังเดิม

ภาพที่ 1 นิทานงานบุญของชาวผูไท
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ภาพที่ 3 นิทานพิธีเลี้ยงปูตา ฮาเฮ

ภาพที่ 5 นิทานพิธีเหยา

ภาพที่ 4 นิทานพิธีบายศรีสูขวัญ

ภาพที่ 6 นิทานพิธีเหยา

ภายหลังจากการฟงนิทานประกอบภาพสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไททั้ง 5 เรื่องแลวใหนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภายหลัง
การไดฟงการเลานิทานเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไท ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนคน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามกลุมคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมคะแนน
จํานวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
S.D.
ต่ํา
2
23.50
1.22
ปานกลาง
9
26.67
0.92
สูง
14
28.93
0.43
รวม
25
27.68
1.79
นักเรียนในกลุม คะแนนสูงมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับวั ฒนธรรมชาวผูไ ท
เฉลี่ย 28.93 คะแนน สวนในกลุมคะแนนปานกลางและคะแนนต่ํ ามีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 26.67 และ 23.50
ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาว
ผูไท กอนการทดลองและหลังการทดลองดวยวิธีการทดสอบคาที (t-test Independent)
กลุมตัวอยาง
จํานวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาที
(N)
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
(X)
(S.D)
(X)
(S.D)
5.25**
25
15.72
3.44
27.68
1.79
**P.01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไท กอนการทดลองและหลังการ
ทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวานักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน
เฉลี่ย 15.72 เปน 27.68 หลังไดเรียนรูนิทานวัฒนธรรมชาวผูไท (ตารางที่ 3)
6. สรุปผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวผูไท กอนการทดลองและหลังการ
ทดลองมีค วามแตกต างกันอยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 แสดงวานั กเรีย นกลุมตั วอยางมี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น
เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ย 15.72 เปน 27.68 หลังไดเรียนรูนิทานวัฒนธรรมชาวผูไท
7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จากการใชกิจกรรมการเลานิทาน
วัฒนธรรมชาวผูไท โดยเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังการไดรับกิ จกรรมการเลา
นิทาน ในระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ผลการใช กิจกรรมการเลานิ ทานวัฒนธรรมชาวผู ไทกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศู นยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองกุ ง
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีนิทานจํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1) งานบุญของชาวผูไท 2) การแตงงานชาวผูไท 3) พิธีเลี้ยง
ปูตา ฮาเฮ 4) พิธีบายศรีสูขวัญ 5) พิธีเหยา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
กอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่วา นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 มีความรูในเรื่องวัฒนธรรมชาวผูไทหลังไดรับการ
จัดกิ จกรรมการเล านิ ทานสู งกวากอนไดรั บการจั ดกิ จกรรมการเล านิ ทาน อย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 อาจเป น
เพราะวา
1. การเรียนปนเลนของเด็กปฐมวัยเปนวิธีการที่เหมะสมที่สุดตอการเรียนรูอยางมีความสุขของเด็กปฐมวั ย
ผานการอานหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัย เนื่องจากนิทานภาพประกอบดวยรูปภาพที่มีสีสันสดใสและมีความรูสอดแทรกไปกับ
เนื้อเรื่องจึง เปนการดึงดู ดความสนใจ ส งเสริมจิ นตนาการและสอดแทรกองค ความรูที่ เขาใจไดอยางงายผานรูปภาพที่ เป น
รูปธรรม อีกทั้งการอานนิทานใหเด็กในวัยปฐมวัยฟงจึงเปนสิ่ งที่สําคัญเพราะนอกจากเกิดประโยชนในดานการเรียนรูภาษา
จิ นตนาการแล วยั ง เป นการปลู กฝ ง คุ ณธรรมความดี ง าม ความละเอี ย ดอ อนของจิ ต ใจลงสู เ ด็ กในวั ย ต นของการเพาะบ ม
บุค ลิ กภาพ โดยพั ฒนาการดานการอานของเด็ กปฐมวัย ในช วง 3 ปแ รก เด็กจะมี ค วามสนใจภาพในหนั ง สือและชอบให
ผูปกครองอานหนังสือที่มีเสียงคลองจองและมีภาพประกอบใหฟง วัยนี้สนใจนิทานผจญภัย แนวเทพนิยาย อยางไรก็ตามชวง
วัยนี้ เด็ กมี ขอบเขตในการอ านจากหนัง สือที่ผู ปกครองเลื อกให เทานั้น แตเ มื่อเด็ กเขาโรงเรีย นในวั ยเด็กตอนปลาย เด็ กจะ
แสดงออกถึงความชอบและรสนิยมในการอานตามแบบของตนเองมากขึ้น จะเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องราวคนคุนเคยไปเปนเรื่อง
ธรรมชาติรอบตัว สอดคลองกับวรเกียรติ ทองไทย (2553) ที่ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเลาเรื่องจากหนังสือภาพพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือภาพมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
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และยิ่งผูว ิจัยไดเพิ่มการใชคําถามปลายเปดแบบมีโครงสรางเขาไปพัฒนาความคิดดวยแลวพบวายิ่งเห็นถึงความแตกตางของ
ความคิดสรางสรรคของเด็กอยางชัดเจน
2. การไดฟงความรูที่ผานกิจกรรมการเลาประกอบภาพเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานจิตใจ สนับสนุน
การเรียนรูอยางมีความสุขตัง้ แตระดับปฐมวัย ดวยเทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็ก เนื่องดวยการเลานิทานใหสนุก และเปนที่
ชื่นชอบของผู ฟ ง มีค วามจําเปนที่ผู เ ลาจะต องมี เทคนิ ค ในการเล า ซึ่ งเกิด จากการฝกฝนอบรมจนเป นทักษะ หรื อเกิ ดจาก
ความสามารถเฉพาะตัวที่มาแตดั้งเดิมทั้งนี้หากครูในฐานะที่เปน ผูเลามีความตองการเปนผูเลาที่ดี เกง มีความสามารถในการ
จูงใจนักเรียนที่เปนผูฟง ควรที่จะศึกษา คนควาหาความรูทดลองปฏิบัติและเลานิทานใหเด็กฟงอยูเสมอเปนประจํา จึงได มี
นักการศึกษาหลายทานที่ไดให ทรรศนะถึงหลักการในการเล านิทานใหประสบผลสําเร็ จไว ดังนี้ ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540)
กลาววา ในการเลานิทานสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งคือการสรางความประทับใจใหแกผูฟง จุดเริ่มตนอยูที่การเตรียมใหพรอมซอมใหดี
ของผูเลา ผูที่จะเลาจะตองหาจุดสําคัญของเรื่องใหครบ และสรุปใหไดใจความสําคัญ ดังนี้ประโยคแรกที่ใชในการเริ่มเรื่อง ควร
หาถอยคําที่ฟงดูแลวนาตื่นเตน จูงใจใหติดตามเรื่องตอไป ประโยคสุดทาย ผูเลาจะตองคิดและเตรียมไวกอนวาจะปดเรื่องดวย
ประโยคใด จึงจะเปนการสรุปจบที่จับใจผูฟง โดยทั่วไปมักปดการเลานิทานดวยถอยคําที่กินใจ ใหขอคิดหรือทิ้งทายไวใหคิด
กิจกรรมหลั งเล านิทานควรมีคําถามเกี่ยวกั บนิท านที่นํามาเลาใหเด็กตอบ ซึ่งอาจเป นคําถามที่ เกี่ยวกับชื่อตัวละครที่ สําคั ญ
เหตุการณที่สําคัญและขอคิดที่ได สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ(2541) กลาวถึงการเลานิทานที่มีขั้นตอนการดําเนินการ
เปนลําดับ ในแตละขั้นตอนของการเลาตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม จึงจะทําใหการเลานิทานมีความหมายประทับใจแก
ผูฟง ในการเตรียมการเพื่อการเลา ครูเปนผูเลา ครูตองจัดเตรียมเนื้อหานิทานกอนถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือนิทานครูควร
ตองอานใหเขาใจ จําเนื้อเรื่องใหได เมื่อนําไปเลาประกอบภาพในหนังสือจะไดพูดความตอเนื่องเปนเรื่องราว มีการหยุดพัก
ถามตอบ จะทําใหเขาใจงายไมลืมการเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่นั่งของครูและเด็กจะตองใกลชิดกัน ครู อาจนั่งสูงกวาเด็ก
เล็กนอย เพื่อใหสามารถแสดงภาพในหนังสือ หรือภาพอื่นๆในระดับสายตาเด็ก ขณะเลาครูควรจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ ถาเปน
กลุมใหญใหนั่งลอมวงครู ครูเริ่มกิจกรรมเตรียมเด็กดวยการใหเด็กรองเพลง ดูภาพหรือกลาวคําจูงใจ เพื่อใหเด็กมีอารมณพรอม
ที่จะฟง เมื่อพรอมแลวจึงเริ่มตนดวยการเลานิทานการดําเนินเรื่อง อาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูด อยางเดียวหรือใชภาษา
ทาทางหรือใชสื่อประกอบ ตางๆทั้งแถบบันทึกเสียงและภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาที่เด็กเขาใจงาย ถูกหลักไวยากรณ การ
สนทนาอาจใชภาษาถิ่นหรือใชคําคุนที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลามีประสิทธิภาพและมีความหมายตรงกับจุดประสงคของผู
เลามากขึ้น การสรุปเรื่องขั้นตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่องดวยคําถามเกี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญ
ของเรื่อง ลักษณะของตัวแสดงในเรี่องความรูและคําสั่งสอนที่ไดจากเรื่องเพื่อใหเด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทาน
เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจําเรื่องราวไดดี อีกทั้งสอดคลองกับหลักการเรียนรูของสมองเปนฐาน ที่กลาววาชวงระยะเวลาที่
สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรูของมนุษยคือ แรกเกิดถึง 7 ป หากมาสงเสริมหลังจากวัยนี้แลวถือไดวาสายเสียแลวเพราะการ
พัฒนาสมองของมนุษยในชวงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง 80% ของผูใหญ ครูควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก ใหเด็ก
เรียนรูผานการเลน เรียนรูอยางมีความสุข จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ดูแลดานสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะ
พัฒนาศักยภาพสมองของเขาไดอยางเต็มความสามารถ ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวา หากครูจัดกิจกรรมที่สนุ กสนาน สรางแรง
บันดาลใจ กระตุนเราการเรียนรูและพลังดานบวกใหแกผูเรียนจะเปนการทําใหสมองเปดเนื่องจากอารมณเป ด กอใหเกิดการ
เรียนรูที่มีความหมายและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวรและเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูซึ่งจะทําใหเด็ก
รักในการเรียนรูเพราะการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูทามกลางบรรยากาศที่อบอุนและมีความสุขนั้นเอง
8. ขอเสนอแนะ
1) เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีความสนใจการฟงนิทานและสามารถจดจําเนื้อหาของเนื้อเรื่องได จึงควรเริ่มปลูกฝงทักษะ
ทางภาษาจากการอานหรือเลาประกอบนิทานภาพ อยางถูกตอง ตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อฝกการฟง การอานและนิสัยการรัก
การอานตั้งแตยังเล็กเปนการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการอานและสงเสริมทักษะการอานตอไปใหดียิ่งขึ้น
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2) เนื่องจากเด็ กปฐมวัย มี ความสามารถในการเรี ยนรูต ามศักยภาพของสมองในวั ยนี้ จึ ง ควรสอดแทรกความรู
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี และทักษะการคิด ผานเนื้อหาในนิทานภาพใหแ กเด็กปฐมวัย เนื่ องจากเด็กเล็กจะ
สามารถซึมซับองคความรูเหลานี้ไดอยางลึกซึ้งผานนิทานภาพที่เราอารมณทามกลางบรรยากาศของการเรียนรูที่มีความสุข
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาติดตามผลความคงทนของความรู อยางตอเนื่องเปนระยะๆ
2) ควรมีการศึกษาทักษะการคิด จากการใชคําถามปลายเปดในการสรุปองคความรูที่ไดจากเนื้อหา
นิทานเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายใหแกเด็กไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และชุมชนผูไท บานโคกโกง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
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การพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบตั ิ
Development of Mathayomsuksa 1 Students’ Manners of Respect at
Sriwichaiwithaya School using Stad Technique with Practice
นพรัตน ปทุมารักษ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
bowbowka13@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิค STADประกอบการฝกปฏิบัติ กลุมตัวอยางเปนนั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรี ยนศรีวิชัย วิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบ การฝกปฏิบัติ
เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาท
ในการแสดงความเคารพมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จํานวน 13 ขอ สถิติที่ใชในการวิจัยวิเคราะหขอมูล
คือ คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ และสถิติที (t-test แบบ dependent samples)
ผลการวิจัยพบวา มารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบ
การฝกปฏิบัติกอนเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 32.26 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 75.21 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมมารยาทในการ
แสดงความเคารพของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติพบวา นักเรียน ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีมารยาทในการแสดงความเคารพสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: นักเรียน มารยาทในการแสดงความเคารพ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
Abstract
This study aimed to develop manners of respect of students who got lessons using Student Team
Achievement Division (STAD) technique in practice. The samples were 36 students in Mathayomsuksa 1/8
of semester 1 and 2, academic year 2016 at Sriwichaiwithaya School, Muang District, Nakhon Pathom which
were selected using cluster random sampling method. The research tool was lesson plans using STAD
technique in practice on manners of Thai respect and data collecting tool which was the observation
form on manners of respect consisting of 13-item checklist. The statistics used for analysis were mean,
percentage, and dependent sample t-test.
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The study found that the mean scores of students’ manners of respect were 32.26 and 75.21
percent before and after they got lessons respectively. Comparing the manners of respect before and
after lessons using STAD technique practice, the students got lessons using STAD technique practice were
significantly higher achievement in manners of respect than before lessons at .05 level.
Keywords: student, manners of respect, team achievement division – STAD technique practice
1. บทนํา
มารยาทเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางดานวัฒนธรรมของแตละสังคม ซึ่งจะมีความแตกตางกันในดานวิถีชีวิต
ความเปนอยู โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรม เชน การพูด การเดิน การยืน การแสดงความเคารพรวมทั้งการรูจักปฏิบัติตน
ตอผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม การอบรมสั่งสอนใหเกิดการเรียนรู และการฝกปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ควรตองตระหนักถึงความจําเปนที่ตองสงเสริมและปลูกฝงมารยาทไทยของเด็กและเยาวชนควบคูไปกับการพัฒนาประเทศดานอื่น ๆ
(กิติพงษ เทียนตระกูล และคณะ 2532: 128) ซึ่งสังคมไทยในปจจุบันไดรับเอาวัฒนธรรมของตางชาติเขามาในหลาย ๆ ดาน
ไมวาจะเปนการแสดงออก ภาษา การพูดจา จนทําใหเราหลงลืมมารยาทไทย อันเปนเอกลักษณประจําชาติของคนไทย ดังนั้น
การแสดงความเคารพที่ถูกตองและดีงามลวนแลวแตเปนการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมทางสังคมไทยอยางแทจริง
จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา พบวาปญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดทุกวันจากการที่นักเรียนแสดงความเคารพครู
บิดามารดา ผูปกครอง พระพุทธรูป ฯลฯ โดยนักเรียนไมสามารถแสดงความเคารพไดถูกตองไมวาจะเปนเรื่องระดับการวางมือในการไหว
การยอขา การกม ฯลฯ จึงทําใหผูเรียนไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเนื่องจากการแสดงความเคารพเปนวัฒนธรรมประจําชาติไทย
ที่เราคนไทยควรอนุรักษและปฏิบัติตามแบบแผน ผูเรียนจึงควรไดรับการพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพใหถูกตอง
การพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนนั้น จึงควรจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกการปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนรูจัก
แสดงพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมเมื่ออยูรวมกับผูอื่นในสังคม โดยจะสรางความประพฤติที่ดีงามใหเกิดขึ้น
ในตัวนักเรียน และใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมนี้อยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนเกิดความเคยชินและติดเปนนิสัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติตน
ในการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในการจัดกิจกรรมนั้นครูจะตองเปนผูมีบทบาทที่สําคัญคือ ตองเขาใจเทคนิคและ
วิธีการสอนสื่อและอุปกรณที่เหมาะสมกับบทเรียน วัย และความสนใจของนักเรียน ซึ่งผูสอนสามารถใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
STADประกอบการฝกปฏิบัตเิ ปนเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใชในการพัฒนามารยาทไทย ซึ่งสุรศักดิ์ หลาบมาลา
(2531: 3-5) กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไวดังนี้
1. นักเรียนที่เกงไดรับผลดีหรือมีความรูเพิ่มขึ้นจากวิธีการเรียนแบบรวมมือ เพราะเขามีโอกาสอภิปราย และสาธิต
ใหเพื่อนดูจึงมีโอกาสปฏิบัติมากจําไดมาก ไดความคิดตามเพื่อนมาก จึงทําใหเกิดความคิดคลองในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
2. การเรียนแบบรวมมือไมทําใหความคิดวิเคราะห และการใหเหตุผลระดับสูงของนักเรียนที่เกงลดลง เพราะวิธีการ
จัดการเรียนรูไมเนนการฝกซ้ําอีก เขามีเวลาในการเรียนหลักการคิดวิเคราะหและการใหเหตุผลมากขึ้นการวิจัยพบวานักเรียนที่เกง
มักจะใชกลยุทธ วิธีการแกปญหาระดับสูงเมือ่ เรียนแบบรวมมือ
3. นักเรียนที่เกงจะเกงทางวิชาการเมื่อเรียนแบบรวมมือ เพราะเขาทราบวาตองอธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจึงศึกษา
อยางถองแทการที่ไดอธิบายเนื้อหาที่เรียนหลายๆ ครั้ง และไดตรวจงานของเพื่อนทําใหเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดีกวาเดิม
4. นักเรียนที่ออนไมถวงเวลาการเรียนรูของนักเรียนที่เกง เพราะนักเรียนที่ออนทราบวาตนตองรับฟงคําอธิบายจาก
เพื่อนที่เกงจึงตั้งใจฟง
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5. ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เกงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หากเรียนแบบรวมมือเพราะการเรียนแบบรวมมือ
จะตองอธิบายเนื้อหาในบทเรียนใหเพื่อนในกลุมฟง ซึ่งการเรียนเพื่ออธิบายทําใหคนอื่นฟง จะมีความละเอียดลึกซึ้งมากกวาการเรียน
เพื่อตอบขอสอบ
6. การเรียนแบบรวมมือนั้นคนอื่นๆ ในกลุมตองพึง่ พาและยอมรับความชวยเหลือจากนักเรียนที่เกง เพราะผลการสอบ
คิดเปนคะแนนกลุม จึงทําใหคนอื่นเห็นวานักเรียนที่เกงเปนความหวัง ตางกับการเรียนแบบอื่นที่ทําใหคนอื่นคิดวานักเรียนที่เกง
ไมไดชวยเหลือพวกเขาทําใหนักเรียนที่เกงมีปญหาทางสังคม
7. การเรียนแบบรวมมือจะชวยสงเสริมทักษะทางสังคมใหแกนักเรียน เพราะนักเรียนทุกคนรูสึกวาตนมีกลุมมีเพื่อน
ที่คอยชวยเหลือกัน จึงทําใหนักเรียนมีความรักใครซึ่งกันและกัน
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนประกอบกับขอมูลจากการสังเกตนักเรียนในการแสดงความเคารพที่ไมถูกตอง ผูว ิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาและพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค STADประกอบการฝกปฏิบัติ
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัตใิ นการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงความเคารพ
ตามมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STADประกอบการฝกปฏิบัติ
3.สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีพฤติกรรมในการแสดงความเคารพ
ตามมารยาทไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4.วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 หองเรียน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2559
จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและวิธีการหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ผูวิจัยไดศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ และนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไวซึ่งผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรม
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยของผูเรียน ดังนี้
1.1.1 ครูเปนผูนําเสนอสิ่งที่นักเรียนตองเรียน โดยใชรูปแบบการใชคําถามและอภิปรายกลุม
1.1.2 การทํางานเปนกลุม ครูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ กลุมละประมาณ 4–5 คน ที่มีความสามารถ
แตกตางกัน(เกง-กลาง-ออน) มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย ครูตองชี้แจงใหนักเรียนในกลุมไดทราบถึงหนาที่ของสมาชิกในกลุม
วาสมาชิกทุกคนจะตองทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ศึกษา อภิปรายปญหารวมกัน และปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
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เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสอบยอย สมาชิกทุกคนในกลุมตองทํางานใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดการเรียนรู ใหกําลังใจและทํางาน
รวมกันได
1.1.3 การทดสอบยอย (Quizzes) หลังจากที่นักเรียนแตละกลุมทํางานเสร็จเรียบรอยแลว ครูทําการทดสอบปฏิบัติ
เปนรายบุคคล โดยนักเรียนตางคนตางทํา ไมชวยเหลือกัน เพื่อเปนการประเมินความรูที่นักเรียนไดเรียนมา
1.1.4 คะแนนของนักเรียนแตละคน จะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทํางานหนักขึ้น ในการทดสอบแตละครั้ง
ครูจะมีคะแนนฐาน ซึ่งเปนคะแนนต่ําสุดของนักเรียนในการทดสอบยอยแตละครั้ง ซึ่งคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน
ไดจากความแตกตางระหวางคะแนนพื้นฐาน (คะแนนต่ําสุดในการทดสอบ) กับคะแนนที่นักเรียนสอบไดในการทดสอบยอยนั้น ๆ
สวนคะแนนของกลุม ไดจากการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกัน
1.1.5 การรับรองผลงานของกลุม โดยการประกาศคะแนนของกลุมแตละกลุมใหทราบพรอมกับใหคําชมเชย
หรือใหรางวัลกับกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด โดยคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนมีความสําคัญเทาเทียม
กับคะแนนที่นักเรียนแตละคนไดรับจากการทดสอบ
ครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น

โดยใชรูปแบบการใชคําถามและอภิปรายกลุม

การศึกษากลุมยอย

นักเรียนอภิปรายกลุมยอย ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
โดยเนนการปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือกัน

การทดสอบยอย

ทดสอบปฏิบัติเปนรายบุคคล นักเรียนไมชวยเหลือกัน

กลุมที่ไดรับการยกยอง
หรือไดรับการยอมรับ

กลุมระดับดี
กลุมระดับดีมาก
กลุมระดับยอดเยี่ยม

นําไปสูเปาหมาย/ความสําเร็จของกลุม

ภาพประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
1.2 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
จํานวน 4 แผน 5 คาบเรียน ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู จุดประสงคสาระการเรียนรู ดังนี้
1.2.1 แผนการจัดการเรียนรู การแสดงความเคารพดวยการไหว จํานวน 1 แผน 2 คาบเรียน
1.2.2 แผนการจัดการเรียนรู การแสดงความเคารพดวยการกราบ จํานวน 1 แผน 1 คาบเรียน
1.2.3 แผนการจัดการเรียนรู การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย จํานวน 1 แผน 1 คาบเรียน
1.2.4 แผนการจัดการเรียนรู มารยาทในการแสดงความเคารพ จํานวน 1 แผน 1 คาบเรียน
1.3 นําแผนการสอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมตามแผน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เพื่อตรวจความถูกตองตามหลักการ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ความสอดคลองของจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอน และการประเมินผล นําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวารายการประเมินตามแผน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกรายการประเมิน ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวาเกณฑ 0.50 (วาโร เพ็งสวัสดิ์,
2546: 88) อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในเรื่องเกี่ยวกับ มารยาทไทย
ในการแสดงความเคารพ
1.4 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่องมารยาทในการ
แสดงความเคารพตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการทดลองตอไป
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1.5 ดําเนินกิจกรรม เริ่มดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ ตามแผนการจัดการเรียนรู
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและวิธีการหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย
ในการแสดงความเคารพ และกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว
2.2 ผูวิจัยสร างแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ ซึ่งแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) มีจํานวน 13 ขอตามนิยามศัพทเฉพาะ
2.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของรายการสังเกตกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว นําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวาพฤติกรรมที่สังเกตมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกรายการพฤติกรรมที่สังเกต
ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวาเกณฑ 0.50 (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546: 88) อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
2.4 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ ตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญแลวปรับปรุงแกไข เพื่อนําแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ ไปทดลองใช
2.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง
แลวนํามาตรวจสอบคุณภาพรายขอของแบบสังเกตดวยคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง
และพิจารณารายการสังเกตที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 - 1.00 (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 185) พบวา
รายการสังเกตมีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑ 13 ขอ มีคาระหวาง 0.38 - 0.81 และนํามาตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่น
ดวยวิธีการนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวา แบบสังเกตมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑระดับ 0.7 ขึ้นไป (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 209) สามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัยได
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนการทดลอง
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (pre experimental research) กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง
(the one group , posttest - posttest design) และเก็บขอมูลจากสถานการณจริงกอนการทดลองและหลังการทดลอง
เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการทดลอง (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550: 176)
การดําเนินการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด
จํานวน 5 สัปดาห ทําการทดลองจํานวน 5 คาบเรียน สัปดาหละ 1 คาบเรียน (คาบเรียนละ 55 นาที) โดยมีขั้นตอน คือ
1. กอนที่ผูวิจัยจะทดลองดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่องมารยาทไทยในการ
แสดงความเคารพไดทําการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
การแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่อง
มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
3. หลังจากผูวิจัยทดลองดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่องมารยาทไทยในการ
แสดงความเคารพไดทําการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 ที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
การแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ จํานวน 5 ครั้ง โดยการสุมนักเรียน ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
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4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ กอนและหลั ง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ และนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติตอไปนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 การหาคาเฉลี่ย (mean) ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
1.2 วิเคราะหคะแนนที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ กอนและหลัง
การทดลองดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ โดย
ใชคารอยละ
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
สถิติที (t-test แบบ dependent samples) เปรียบเทียบการพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมมารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค STAD
ประกอบการฝกปฏิบัติ พบวาหลังจากที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีคาเทากับ
รอยละ 75.21
ตารางที่ 1 แสดงคารอยละของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รอยละคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย
ในการแสดงความเคารพของนักเรียน
กอน
หลัง
ผลตาง
23.08
69.23
46.15
30.77
61.54
30.77
46.15
92.31
46.15
30.77
76.92
46.15
30.77
69.23
38.46
30.77
84.62
53.85
23.08
61.54
38.46
30.77
76.92
46.15
23.08
69.23
46.15
38.46
76.92
38.46
30.77
76.92
46.15
30.77
69.23
38.46
38.46
76.92
38.46
30.77
69.23
38.46
23.08
76.92
53.85
30.77
92.31
61.54
38.46
84.62
46.15
30.77
69.23
38.46
30.77
84.62
53.85

เลขที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
รอยละ
เฉลี่ย

รอยละคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย
ในการแสดงความเคารพของนักเรียน
กอน
หลัง
ผลตาง
38.46
76.92
38.46
23.08
84.62
61.54
46.15
92.31
46.15
23.08
69.23
46.15
38.46
76.92
38.46
30.77
69.23
38.46
46.15
76.92
30.77
30.77
69.23
38.46
23.08
61.54
38.46
46.15
76.92
30.77
23.08
61.54
38.46
30.77
76.92
46.15
38.46
84.62
46.15
30.77
84.62
53.85
30.77
61.54
30.77
38.46
69.23
30.77
30.77
76.92
46.15
32.26

75.21

42.95

จากตาราง พบวา รอยละคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ กอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติมีคารอยละระหวาง
23.08 – 46.15 หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีคารอยละระหวาง 61.54 – 92.31 เพิ่มขึ้น
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อยูในชวงระหวางรอยละ 38.46 – 46.15 คะแนนคารอยละเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค STAD
ประกอบการฝกปฏิบัติ กอนเรียนเทากับ 32.26 หลังเรียนเทากับ 75.21 เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติพบวาสูงขึ้น มีคาเฉลี่ยรอยละของผลตางเทากับ 42.95
ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของพัฒนาการพฤติกรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่อง มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
80
60
40
20
0
รอยละของพัฒนาการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

32.26

44.87

52.14

63.25

75.21

จากตาราง พบวา เมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ โดยผลการเรียนรูหลังเรียน 75.21 สูงกวากอนเรียน
32.26 พบวาหลังจากที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติมีมารยาทในการแสดงความเคารพ
สูงกวากอนเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรี ยนที่ได รับการจัดการเรี ยนรูด วยเทคนิค STAD
ประกอบการฝกปฏิบัติ พบวาหลังจากที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มี
มารยาทในการแสดงความเคารพสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงคาที (t-test แบบ dependent samples) เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย
ในการแสดงความเคารพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
คะแนนพฤติกรรม
มารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน
กอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ

N

x

S.D.

t

p-value

36
36

4.19
9.78

0.92
1.14

31.83

.00

จากตาราง พบวา เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติจริง โดยผลการเรียนรูหลังเรียน ( x = 93.78 , S.D. = 1.14 ) สูงกวา
กอนเรียน ( x = 4.19 , S.D. = 0.92 ) พบวาหลังจากที่นักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ
มีพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
7. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีคาสูงกวากอนการใช
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงอยางเปนขั้นตอน จึงทําใหแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ
1.00 ทุกรายการประเมิน อีกทั้งพบวา คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น กอนเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 32.26 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 75.21 มีคาเฉลี่ยรอยละของผลตาง
เทากับ 42.95 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
STADประกอบการฝกปฏิบัติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีมารยาท
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ในการแสดงความเคารพสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผูเรียนมีการพัฒนามารยาทไทยในการ
แสดงความเคารพของนักเรียนที่ดีสอดคลองกับเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ ที่ใหผูเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม
คะแนนของทุกคนคือคะแนนของกลุม ทั้งยังใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติบอย ๆ ซ้ํา ๆ ก็จะเกิดความชํานาญจนนักเรียน
สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของเทคนิคการจัดกิจกรรมSTAD ที่วาการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams– Achievement Division) เปนรูปแบบการสอนที่ครบวงจร
นักเรียนเรียนรูได โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คนเนนใหมีการแบงงานกันทํา
ชวยเหลือกันรวมกันทํางานที่ไดรับมอบหมายในกลุมหนึ่ง ๆ ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน
ในขณะเรียนสมาชิกในกลุมสามารถชวยเหลือกันในการทํางานในเนื้อหานั้น ๆ แตเมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเปนรายบุคคลแลว
นําคะแนนมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุมมีการประกาศคะแนนของกลุมกลุมใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑกําหนดไวจะไดรับรางวัล และ
เมื่อเรียนครบ 5–6 สัปดาหแลวนักเรียนสามารถเปลี่ยนกลุมได (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2555: 197) และนอกจากนั้นการจัดการเรียนรู
แบบฝกปฏิบัติจริง มีประโยชน1) เปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจความรูสึกและพฤติกรรมของผูอื่นไดเรียนรู 
การเอาใจเขามาใสใจเราเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ
พฤติกรรมของตน 3) เปนวิธีสอนที่ชวยพัฒนาทักษะในการเผชิญสถานการณ ตัดสินใจ และแกปญหา 4) เปนวิธีสอนที่ชวยให
การเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง5) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน ไดเรียนรู
อยางสนุกสนานและการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนเพราะขอมูลมาจากผูเรียนโดยตรง 6) ทําใหเด็กเกิดประสบการณตรง
แลวใชความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนสําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงใหดีขึ้น 7) เด็กมีการปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ
อยางหลากหลายทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ มากมาย 8) เด็กคิดเปน ทําเปนแกปญหาได 9) เมื่อไดลงมือปฏิบตั ิ เด็กจะจําความรูไดแมน
และนานกวาการทองจํา 10) เกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ จากการทํากิจกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให
เด็กเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริงคือการจัดสถานการณ เพื่อใหเด็กไดปฏิบัติจริงเพราะจะทําใหเด็กจําไดแมนยําและสามารถ
นํามาใชไดใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันตอไปไดอยางเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี,2551: 361) ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปะศิรัตน ธรรมศิริ (2556: 41-43) ไดทําการวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 – 2
โรงเรียนชุมชนบานหัวขัวจังหวัดขอนแกน โดยใชกิจกรรมเลานิทานประกอบการฝกปฏิบัติจริง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการฝกปฏิบัติจริงผลการการวิจัยพบวา
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบ
การฝกปฏิบัติจริง พบวา คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น
ตั้งแตกอนการทดลองระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง
8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวามัธยมศึกษาปที่ 1/8 มีการพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนหลังจาก
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ สูงกวากอนใช ดังนั้นครูผูสอน เรื่องมารยาทไทยในการ
แสดงความเคารพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรนําแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใชพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนควรกระทํากิจกรรมซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อกระตุนใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการ
แสดงความเคารพใหมากที่สุด โดยกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมในกิจกรรมประจําวันอยางเปนธรรมชาติ
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ เพื่อพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
ของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบไปดวยเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทไทยในการแสดงความเคารพเพียงเรื่องเดียว
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ซึ่งหากนําไปพัฒนาตอไปควรเพิ่มเนื้อหาของมารยาทไทยเรื่องอื่นๆดวย เชน การยืน การเดิน การนอนการนั่ง การรับของ
และการสงของ เปนตน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการพัฒนาพฤติกรรมมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ โดยการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคSTAD ประกอบการฝกปฏิบัติกับรูปแบบการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่พัฒนาพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
3. ควรนําเทคนิคการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติไปใชบูรณาการกับการจัด การเรียนรูอื่น ๆ
เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนตน เพือ่ จะไดขอสรุปของผลการศึกษาที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น
9. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องนีส้ ําเร็จไดดวยดีเพราะความกรุณา และการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการทําการวิจัยจากอาจารยอรพิณ
พัฒนผล ที่คอยใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง รูปแบบในการทําวิจัยและการเขียนงานวิจัยครัง้ นี้เปนอยางดี
ขอขอบคุณอาจารยพนม จองเฉลิมชัย อาจารยวรรณี สุขจิตรจูล นางจงจิตร เลี้ยงอํานวย นางวารี กระจางแจง
นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ นางสาวสินีนาฏ มีศรี นางผกาพร อินทรอยู นายประจวบ บัวทอง ดร.อาคม มากมีทรัพย
และอาจารยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่ชวยประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติและแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
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การศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
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The Study of Reading and Writing Ability in Thai Language of 1st Grade
Students through KWL-Plus Learning Management
ภัทรนันท ศรอินทร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
s.pataranant@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย เปรียบเทียบความสามารถ
ดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus และเปรียบเทียบความสามารถ
ดานการอานและการเขียนภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนประถมศึกษา ปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาไทย และดานการเขียน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที ผลการศึกษาพบวา 1) ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ภาพรวมความสามารถดานการอาน กอนเรียนนักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.66 หรือคิดเปนรอยละ 48.29 กับความสามารถดานการเขียนกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.35
หรือคิดเปนรอยละ 43.42 และมีคะแนนการอานหลังเรียนเฉลี่ย 17.63 หรือคิดเปนรอยละ 88.16 และมีความกาวหนา คะแนนเฉลี่ย
7.97 คิดเปนรอยละ 39.86 กับคะแนน การเขียนหลังเรียนเฉลี่ย 8.92 หรือคิดเปนรอยละ 89.21 และมีความกาวหนา คะแนนเฉลี่ย
4.58 คิดเปนรอยละ 45.79 2) ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการ
จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus หลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความสามารถดาน
การอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus หลังเรียน สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การอาน การเขียน การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
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Abstract
This research aimed to 1) study of reading and writing; 2) compare their ability of reading and
writing before and after using; 3) compare their ability of reading and writing in Thai language after using
KWL-Plus learning management with 70 percent criterion in Thai language of the students in grade 1. The
sample group was 38 1stgrade students class 1/2 from Anubansakuljit school Soengsang district. The research
instruments were management lesson plans and choice test of reading ability in Thai language and a
subjective test of writing ability in Thai language. Means, percentages, standard deviations and t-test
were use in data analysis. The findings showed that; 1) The ability of reading and writing of students
before using KWL-Plus learning management mean scores were 9.66, 48.29 percent; as sane as the ability of
writing before using KWL-Plus learning management were 4.34, 43.42 percent; after the implementation
of KWL-Plus learning management were 17.63, 88.16 percent, Their progress were 7.97, 39.86 percent as
same as the ability of writing after using KWL-Plus learning management, their mean scores were 8.92,
89.21 percent and their progress were 4.58, 45.79 percent; 2) The ability of reading and writing of students
after using KWL-Plus learning management was higher than before implementing KWL-Plus with the
statistical significance at the .01 level and 3) The ability of reading and writing of students after using
KWL-Plus learning management was higher than 70 percent criterion with the statistical significance at
the .01 level.
Keywords: reading, writing, KWL-Plus learning management
1. บทนํา
ภาษาไทยเป นเอกลั กษณ ข องชาติ เป นสมบั ติ ท างวั ฒ นธรรมอั นก อให เ กิ ด ความเป นเอกภาพ และเสริ ม สร า ง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีตอกัน
ทําให ส ามารถประกอบกิ จธุ ร ะ การงานและดํ ารงชี วิ ต ร วมกันในสั ง คมประชาธิ ปไตยได อย างสั นติ สุ ข และเป นเครื่ องมื อ
ในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห
วิ จ ารณ และสร า งสรรค ใ ห ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1) โดยทักษะสําคัญที่ตองฝกฝน คือ ทักษะการอานและการเขียน การอานมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ในการแสวงหาความรู จากความสํ าคัญ ของการอานดัง กลาว หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานพุท ธศักราช
2551 จึ ง ได กํ า หนดสาระการอ า น เป น หนึ่ ง ในสาระในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย โดยกํ า หนดคุ ณ ภาพผู เ รี ย น
ในด า นการอ า น เมื่ อ จบชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ไว ว า สามารถอ า นออกเสี ย งคํ า คํ า คล อ งจอง ข อ ความ เรื่ อ งสั้ น ๆ
และบทร อ ยกรองง าย ๆ ได ถู ก ต อ ง คล อ งแคล ว เข า ใจความหมายของคํ า และข อ ความที่ อา น ตั้ ง คํ า ถามเชิ ง เหตุ ผ ล
ลํ าดั บ เหตุ การณ คาดคะเนเหตุ การณ สรุ ป ความรู ข อคิ ด จากเรื่ องที่ อ าน ปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง คํ าอธิ บ ายจากเรื่ อ งที่ อ านได
เข าใจความหมายของข อ มู ล จากแผนภาพ แผนที่ และแผนภู มิ อ านหนั ง สื ออย า งสม่ํ าเสมอ และมี ม ารยาทในการอ า น
และกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ไววา สามารถใชกระบวนการอานสรางความรู
และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
2551 : 2-4) ทักษะที่สําคัญอีกทักษะหนึ่งในสาระการเรียนรูภาษาไทย คือ ทักษะการเขียนเพราะการเขียนเปนสิ่งจําเปน
และสําคั ญอยางยิ่งในการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจกับบุค คลอื่น ดังที่ ถวัลย มาศจรั ส (2545 : 2) ไดกลาวไว การเขีย น
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มีความสําคัญตอการสื่อสารระหวางกันไมนอยไปกวาการพูด การที่จะทําใหผูรับสารหรือผูอานเกิดความเขาใจถึงสิ่งที่ผูเขียน
ตองการสื่ อสารอยางถูกตอง ผู เขียนจะต องจั ดระเบียบความคิด ออกมาอย างเปนระบบและต องเลือกใชถอยคําภาษาไทย
ในการเขียนที่ถูกตองชัดเจนเพื่อสื่อความหมายที่ตนเองตองการอยางครบถวนสมบูรณ การเขียนจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับคนทุกคน
จากการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร อําเภอเสิงสาง สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รวมทั้งประสบการณ
ในการเป นครู จัด การเรี ย นรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ระดั บ ประถมศึ กษามาเป นเวลา 5 ป พบว า นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มี ปญหาดานการอานและการเขียนมากที่ สุด โดยจากรายงานการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
ของนั กเรี ย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 3 ปการศึ กษา 2556 พบว า นั กเรีย นมี ค ะแนนร อยละ ดานความสามารถ ด านภาษา
อยูที่คะแนน 48.14 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3. 2556) ผลการประเมินดังกลาว พบวา
สาระที่ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา คือ สาระการอาน การเขียน เพราะมีคะแนนต่ําเมื่อเทียบกับสาระอื่น ปญหาดังกลาว
เมื่อวิ เคราะหสาเหตุสํ าคัญ ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนด านการอา นการเขียน เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ คื อ
การอ านช า อ า นไม อ อก และผู ส อนใช วิธี การสอนที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ นั กเรี ย น ไม จัด การเรี ย นรู โ ดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ
ไมมีเทคนิควิธีที่ชวยกระตุน ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ผู วิจัย ตระหนั ก ถึ ง ความสํ าคั ญ ของป ญ หาดั ง กล า ว จึ ง ได ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธี การสอนอ านและเขี ย น
จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาวิธีการสอนอานและเขียนมีหลายวิธี และวิธีที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา คือ
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน การเขียนโดยเชื่อมโยง
ความรู เดิมกั บความรูใหม ผูเรี ยนมีการวางแผน ตั้งจุด มุงหมายตรวจสอบความเขาใจของตนเอง และมี การจั ดระบบขอมู ล
เพื่ อนํ ามาใช ใ นภายหลั ง อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป นเทคนิ ค วิ ธีส อนที่ ช วยกระตุ นนั กเรี ย นให เ ป นนั ก คิ ด ในขณะที่ อา น
โดยที่นักเรียนจะทํ านายเหตุการณใ นเรื่องที่จะอาน กอนที่จะเริ่มอานเรื่องที่กําหนดนักเรียนจะพิจารณาความรูความเขาใจ
ของตนเองที่มีตอเรื่องที่อาน ในขณะที่อานนักเรียนจะตรวจสอบเหตุการณในเรื่องวาเปนไปตามที่นักเรียนไดทํานายไวหรือไม
และสรุปความคิดรวบยอดหลังการอานเสร็ จสิ้น (Carr and Ogle. 1987 : 626-631) ซึ่งแนวคิ ดดังกลาวจะเห็นไดวา
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เปนวิ ธีการจัดการเรียนรูทีส งเสริมทักษะการอานเพื่ อการคิด ทั้ งกอนอาน ระหวางอาน
และหลั ง อานและส งเสริ ม ทั กษะการเขี ยนในขั้ นของการสรุ ป โดยใช แผนภู มิ รู ป ภาพความคิด รวมทั้ งส ง เสริ ม การเรี ย นรู
โดยการระดมกํ าลั ง สมอง ดั ง นั้ นการจั ด การเรี ย นรู แ บบ KWL-Plus จึ ง เป นวิ ธีการสอนที่ ส ามารถพั ฒ นาความสามารถ
ดานการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพไดสอดคลองกับงานวิจัยของ (ไกรษร ชายฮวด. 2553 : 76 ; มนภรณ ใจรอบรู.
2551 : 91-93) ซึ่ ง ได ศึ กษาการพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ของนั ก เรี ย นโดยการจั ด การเรี ย นรู
แบบ KWL-Plus ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานและเขียนภาษาไทยสูง ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน
รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนการแกปญหาดานการอานและการเขียนภาษาไทย จึงมีความสนใจ
ในการสอนอ า น และเขี ย นแบบ KWL-Plus ซึ่ ง เป น วิ ธีก ารสอนอย า งเป น ระบบ ผู เ รี ย นสามารถใช ทั ก ษะทางภาษา
อยางหลากหลายและเปนการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คือ สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟ ง
ดู พูด และนําการเขียนแผนผังความคิดเขามารวมดวยเพื่อเปนการทบทวนความรู ความเขาใจจากเรื่องที่อาน โดยใชบทเรียน
สื่อ นวัตกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น และนํ าผลการทดลองครั้งนี้มาใชเปนแนวทางในการพัฒ นาการเรีย นการสอน เพื่อใหผูเรีย น
มีความสามารถในการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถด า นการอ า นและการเขี ย นภาษาไทย ของนั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1
โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
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2.2 เพื่ อเปรี ย บเที ย บความสามารถด านการอ านและการเขี ย นภาษาไทยของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 1
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
2.3 เพื่ อเปรี ย บเที ย บความสามารถด านการอ านและการเขี ย นภาษาไทยของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 1
หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70
3. ความสําคัญของการวิจัย
3.1 ทําให ทราบผลการศึกษา ความสามารถดานการอานและการเขีย นภาษาไทยของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึกษา
ปที่ 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยใหมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
3.2 เป นแนวทางสํ าหรั บ ครู ห รื อผู เ กี่ ย วข อ งในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
และกลุมสาระการเรียนรูอื่นในการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในชั้นอื่น ๆ ตอไป
4. ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากร ที่ ใ ช ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป นนักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ป การศึ กษา 2559
โรงเรี ย นอนุ บ าลสกุ ล จิต ร สัง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษา นครราชสี ม า เขต 3 จํ านวน 3 ห องเรี ย น
นักเรียนทั้งสิ้น 114 คน
4.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 38
คน ซึ่งไดมา โดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)
4.3 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
4.4 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานอานและการเขียนภาษาไทย
4.5 สาระการเรีย นรู ที่ ใ ช ในการวิจัย ครั้ง นี้ คือ สาระการอ านและการเขี ยน รายวิ ช าภาษาไทย รหั ส ท11101
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร พ.ศ. 2553
4.6 ระยะเวลาที่ใ ชใ นการทดลอง คือ ภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา 2559 ใชเ วลาในการทดลอง 10 ชั่ วโมง
จํานวน 10 แผนการจัดการเรียนรู แผนละ 1 ชั่วโมง
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยสนใจที่ จะศึกษาความสามารถด านการอานในเรื่ องของการอ านประโยค ขอความ หรือเรื่ องราวสั้น ๆ แล ว
สามารถจับใจความของเรื่อง บอกรายละเอียด เรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน และการเขียนสื่อสารดวยคํา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการจั ดการเรียนรูแบบ KWL-Plus โดยปรั บใช ขั้นตอนการจัด การเรีย นรู ของ วัช รา เล าเรี ยนดี
(2547 : 146-147) ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอานเรียกวา K
(What we know) ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา W (What we want to know) ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน
เรียกวา L (What we have learned) ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด (Mind mapping) ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่อง
จากการอาน (Summarizing) รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูก ารอานและการเขียนตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มี 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอานเรียกวา K (What we know)
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา W
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา L
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด

ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย

ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
6. สมมุติฐานการวิจัย
6.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอาน
และการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอาน
และการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70
7. วิธีดําเนินการวิจัย
7.1 ประชากร ที่ใ ช ในการศึ กษาครั้ง นี้ เปนนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 ภาคเรีย นที่ 1ป การศึ กษา 2559
โรงเรี ยนอนุ บ าลสกุ ล จิต ร สัง กัด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 3 จํ านวน 3 หองเรี ย น
นักเรียนทั้งสิ้น 114 คน
7.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
โรงเรี ย นอนุ บ าลสกุ ล จิ ต ร สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษานครราชสี ม า เขต 3 จํ านวน 38 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) (สมบูรณ ตันยะ. 2554 : 110)
7.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แผนการจัด การเรี ยนรู แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ซึ่ง มีรายละเอี ยดเกี่ย วกับลั กษณะ สวนประกอบ
กระบวนการจัดการเรียนรู การสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
7.4 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู หลังจากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ เพื่อหาความเชื่อมั่ น
พบว า มี ค า เฉลี่ ย รายข อ 3.51 ขึ้ น ไป แล วนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะ มาปรั บ ปรุ ง ให แ ผนจั ด การเรี ย นรู
มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น พบวา ผลการประเมิ นแผนจัด การเรีย นรู มี คาเฉลี่ย อยูที่ ระดั บ 4.76 หรือ อยูร ะหว าง 4.67-5.00
ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด หลั ง จากนั้ น จึ ง ดํ า เนิ น การนํ าแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ผ านการตรวจสอบคุ ณภาพแล ว
จํานวน 3 แผน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครราชสีม า เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน พบว า
แตละกิจกรรมนานเกินไปจึงไดปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและปรับขั้นนําใหนาสนใจยิ่งขึ้นเพื่อนําไปใช กับกลุมตัวอยาง
ตอไป
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8. การดําเนินการทดลอง
การวิ จัยครั้ งนี้ ผูวิจัยดํ าเนิ นการทดลองและเก็ บ รวบรวมข อมูล ด วยตนเองในภาคเรี ยนที่ 1 ปการศึ กษา 2559
โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
8.1 ทดสอบก อ นการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยแบบทดสอบวั ด ความสามารถด า นการอ า นและแบบทดสอบ
วัดความสามารถดานการเขียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
8.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน
8.3 ทดสอบหลั ง การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ บบทดสอบวั ด ความสามารถด า นการอ า นและแบบทดสอบ
วัดความสามารถดานการเขียน
9. การวิเคราะหขอมูล
9.1 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ค วามสามารถด านการอ า นและการเขี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1
จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
9.2 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ค วามสามารถด านการอ า นและการเขี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1
จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ระหวางการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรู โดยการทดสอบที (t-test for one
sample)
9.3 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ค วามสามารถด านการอ า นและการเขี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1
จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70 โดยทําการทดสอบคาที (t-test for dependent)
10. ผลการวิจัย
การศึ กษาความสามารถด านการอ านและการเขี ย นภาษาไทย ของนั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 โดยการจั ด
การเรียนรูแบบ KWL-Plus ผลการวิจัย ไดดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนและรอยละของความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
การอาน
กอนเรียน
หลังเรียน
ความกาวหนา
เลขที่
คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ
(20)
(20)
(20)

เฉลี่ย 9.66 48.29 17.63 88.16 7.97 39.87
S.D. 4.08
2.29
2.99
-

กอนเรียน
คะแนน รอยละ
(10)

การเขียน
หลังเรียน
คะแนน รอยละ
(10)

ความกาวหนา
คะแนน รอยละ
(10)

4.34
3.03

8.92
1.46

4.58
2.51

43.42
-

89.21
-

45.79
-

จากตารางที่ 1 ความสามารถดานการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู
แบบ KWL-Plus พบวา กอนจัดการเรียนรู นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.66 คิดเปนรอยละ 48.29 หลังการจัดการเรียนรู
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.63 คิดเปนรอยละ 88.16 และมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ยเทากับ 7.97 คิดเปนรอยละ
39.87 และความสามารถดานการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
พบวากอนจัดการเรียนรู นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.34 คิดเปนรอยละ 43.42 หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 8.92 คิดเปนรอยละ 89.21 และมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ยเทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 45.79
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
การอานกอนเรียน

38

20

9.66

4.08

การอานหลังเรียน

38

20

17.63

2.29

การเขียนกอนเรียน

38

10

4.34

3.03

การเขียนหลังเรียน
38
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

10

8.92

1.46

16.434**

0.00

11.241**

0.00

จากตารางที่ 2 พบวา ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หลังการจัดการเรียนรู แบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70
สถานการณ
N คะแนนเต็ม
คะแนนรอยละ 70
S.D.
t
p
X
การอานหลังเรียน
9.755
38
20
14
17.63
2.29
0.00
**
การเขียนหลังเรียน
8.116
38
10
7
8.92
1.46
0.00
**
** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบวา ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
11. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
11.1. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอาน
ภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนตามสมมุตฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การจัดการเรียนการสอนแบบ KWL-Plus เปนยุทธวิธีในการสอนอานที่เปนลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ
11.1.1 ขั้น K-What we know (นักเรียนรูอะไรบาง) เปนขั้นตอนที่ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กระดมสมอง
เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับความรูเดิมของเรื่องที่อานเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมจะทําใหนักเรียนมีความรูพื้นฐาน
ในการคาดเดาเรื่องหรือเหตุการณ ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียน พบวา ในระยะแรก ๆ คือแผนการเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 เมื่อครูถามคําถามนักเรียนยังไมคอยมั่นใจ
ในการตอบคําถาม ตอบคําถามเพียงเล็กนอย เมื่อครูเสริมแรงใชคําถามยั่วยุกระตุนใหนักเรียนคิดโดยเริ่มจากคําถามงาย ๆ
จูงใจใหนักเรียนอยากตอบละกระตุนใหนักเรียนชวยกันระดมสมองในการตอบคําถาม นักเรียนก็สามารถตอบคําถามไดมากขึ้น
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และเมื่อนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูจนครบทั้ง 10 แผน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริกาญจน โกสุม และดารณี คําวัจนัง
(2545 : 42) ที่กลาวไววาการถามคําถามเปนศิลปะที่ซับซอน ครูควรใชคําถามที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการตอบคําถาม
ดวยความเต็มใจ โดยอาศัยเทคนิคการถามที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน และถามคําถามโดยคํานึงถึงระดับ ประเภทและคํา
ที่ใชในคําถามรวมทั้งมีเทคนิคในการรับคําตอบที่จะทําใหผูเรียนรูสึกวาครูสนใจรับรูและเขาใจในคําตอบของเขา
11.1.2 ขั้น W-What we want to know (นักเรียนตองการรูอะไรบาง) เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหนักเรียน
มีความอยากรูอยากเห็น โดยครูใชวิธีตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนชวยกันคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน ซึ่งในขั้นตอนนี้
นักเรียนไดรับการกระตุนและแนะนําใหตั้งคําถามอยางหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนใชคําถามนี้เปนจุดหมายเพื่อคนหา
คําตอบในขั้นตอไป จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา ในแผนการจัดการเรียนรูแรก ๆ นักเรียนตั้งคําถาม
ไดเพียงเล็กนอย เมื่อครูกระตุนและแนะนําใหนักเรียนตั้งคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ทําไม อยางไร นักเรียน
ก็สามารถตั้งคําถามไดมากขึ้น และเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูไดครบทุกแผน ไดรับคําแนะนําจากครูอยางใกลชิด นักเรียน
สามารถตั้งคําถามไดอยางหลากหลายสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 19-20) ซึ่งกลาวไววา เมื่อใดก็ตามที่ครู
ใชคําถามที่เหมาะสมเพื่อกระตุนกระบวนการคิดของเด็ก การเรียนรูของเด็กจะสนุกสนานมากขึ้นไมวาจะจูงใจหรือไมก็ตาม
11.1.3 ขั้น L-What we have learned (นักเรียนไดเรียนรูอะไร) หลังจากที่นักเรียนไดอานเนื้อเรื่องอยางละเอียด
เพื่อคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนอยากรูจากเรื่องที่ครูนํามาใหอาน นักเรียนจะรูสึกสนุกสนานกับการอานเรื่อง ซึ่งขั้นตอนนี้ชวย
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา ในแผนการจัด
การเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนสามารถตอบคําถามไดแตยังไมตรงประเด็นเทาที่ควร และสวนใหญเปนการคัดลอกขอความ
จากเรื่องที่อานมาตอบคําถาม เมื่อครูกระตุนใหนักเรียนชวยกันระดมสมองตรวจสอบความเขาใจในการอานในสวนที่ยัง
ไมเขาใจหลาย ๆ ครั้ง แลวทําความเขาใจกับคําถามใหชัดเจน ใชสํานวนภาษาของตนเองในการตอบคําถามใหตรงประเด็น
ก็สามารถตอบคําถามไดและตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-10 สามารถตอบคําถามไดคลองแคลวและถูกตองดวยสํานวน
ภาษาของตนเอง
11.1.4 ขั้นการสรางแผนภาพความคิด (ขั้น Plus) เปนขั้นตอนที่นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการอานมาจัดระบบ
โดยการนําความรูที่ไดมาสรางแผนภาพความคิดเพื่อสรุปองคความรูที่ไดจากการอาน ซึ่งขั้นตอนนี้จะทําใหนักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานและสามารถเขาใจเนื้อเรื่องไดอยางชัดเจนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
พบวา ในระยะแรก ๆ นักเรียนยังจัดระบบขอมูลเพื่อนํามาเขียนแผนผังความคิดยังไมเปนระบบเทาที่ควร เมื่อครูแนะนํา
และใหขอสังเกตใหนักเรียนชวยกันทบทวนความเขาใจในการอานตั้งแตขั้น K W และขั้น L และนําคําถาม และคําตอบ
มาสรุปเปนความคิดรวบยอดโดยเฉพาะดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร)
ดานการสรุปใจความสําคัญ และดานการบอกความสําคัญของเรื่องและนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบใหสัมพันธกันนักเรียน
ก็สามารถเขียนแผนผังความคิดไดดีขึ้น และเมื่อนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูจนครบทั้ง 10 แผน และไดรับคําแนะนําจากครู
อยางใกลชิด นักเรียนก็สามารถเขียนแผนผังความคิดไดรวดเร็วขึ้นและสัมพันธกับเรื่องที่อานสอดคลองกับแนวคิดของ Carr
และ Ogle (1987 : 626-631) ไดกลาวไววา เทคนิค KWL-Plus เปนเทคนิควิธีสอนที่ชวยกระตุนนักเรียนใหเปนนักคิด
ในขณะที่อานโดยที่นักเรียนจะทํานายเหตุการณในเรื่องที่จะอาน กอนที่จะเริ่มอานเรื่องที่กําหนดนักเรียนจะพิจารณาความรู
ความเขาใจของตนเองที่มีตอเรื่องที่จะอาน ในขณะที่อานนักเรียนจะตรวจเหตุการณในเรื่องวาเปนไปตามที่นักเรียนไดทํานาย
ไวหรือไม และสรุปความคิดรวบยอดหลังการอานเสร็จสิ้น สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2547 : 144-145)
ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดเพราะแตละขั้นตอนจูงใจใหนักเรียน
คิดที่ไดอานโดยละเอียดโดยเฉพาะการถามคําถามและการเสริมแรงของครูดวยการยกยองชมเชยใหรางวัล ชวยใหนักเรียน
อยากรูอยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้นชวยใหผูเรียนอานอยางพิจารณา อานอยางละเอียดไดทบทวนสิง่ ที่รูมา
กอนสิ่งที่ตองการเรียนรูและใชแผนภาพความคิดในการสรุปองคความรูที่ไดจากการอาน ซึ่งแสดงออกถึงความเขาใจ
อยางแทจริงของนักเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2553 : 75) และสมศักดิ์
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ภูวิภาดาวรรธน (2553 : 75) ที่ไดกลาวไวทํานองเดียวกันวาการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เปนวิธีการจัดการเรียนรู
ที่มีเปาหมายเพื่อสอนภาษาที่มีการอานเพื่อความเขาใจไดเปนอยางดี และเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนทักษะ
กระบวนการอาน ซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนกําลังคิดอะไรมีวิธีการคิดอยางไรสามารถตรวจสอบความคิด
ของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเองไดโดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทํา
ความเขาใจตนเองและมีการวางแผนตั้งจุดมุงหมาย
ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus จังสามารถพัฒนาความสามารถในการอานได ซึ่งจะเห็นไดจากนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอานสูงขึ้น โดยพบวากอนการจัด
การเรียนรูนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 48.29 หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 88.16 และมีคะแนน
ความกาวหนาเฉลี่ยรอยละ 39.87 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนภรณ ใจรอบรู (2551) ที่พบวาผลการเรียนรูดานการอาน
เชิงคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประภาพร ชัยปายาก (2549) ที่พบวา ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของไกรษร ชายฮวด (2553) ที่พบวาทักษะ
การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑรอยละ
77.50 และจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 85.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดและสอดคลองกับงานวิจัยของ Carr และ Ogle
(1987) ; Vincent (1994) ; Mary และคณะ (1994) ; Costa (1995) ; Witherspoon (1996) ที่พบวา การจัดการเรียนรู
แบบ KWL-Plus สามารถพัฒนาความเขาใจในการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
11.2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการเขียน
ภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการจัด
การเรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-plus ทุกขั้นตอนลวนสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียนคําขอความ สงผลถึงการเขียนสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องไดดี คือนักเรียนไดตอบคําถามจากการวางแผนการอานดวยการตั้งคําถาม ซึ่งควบคูกับนักเรียน
ไดคนหาคําศัพทเกา และคําศัพทใหมเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมไดฝกเขียนและสะกดคํา นําไปสูการฝกเขียน
คําถามและการเขียนเพื่อตอบคําถามได และสามารถตรวจสอบความเขาใจในการอานดวยการตอบคําถาม สรุปองคความรู
ดวยการเขียนแผนผังความคิด ซึ่งแตละขั้นตอนนักเรียนไดคิด ระดมสมองทําใหเขาใจเรื่องที่อานและการเขียนสะกดคํา
ที่ถูกตองอยางชัดเจน เมื่อนักเรียนไดฝกซ้ํา ๆ ก็จะสงผลใหนักเรียนสามารถเขียนไดดี สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา
เลาเรียนดี (2547 : 145) ซึ่งกลาววาการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถพัฒนาสมรรถภาพในการกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคในการอาน สรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อาน จัดการกับสาระความรูขึ้นใหมตามความเขาใจของตนเอง
โดยการใชแผนผังมโนทัศน หรือแผนผังความคิดและเขียนสรุปเรื่องที่อานจากแผนผังนั้น และสอดคลองกับแนวคิดของสุวิทย
มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2553 : 75) และสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2553 : 75) ที่กลาวไวทํานองเดียวกันวาการจัด
การเรียนรูแบบ KWL-plus เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอานซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิด
อยางรูตัววาตนกําลังคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไรสามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิด
ของตนเองได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการ ทําความเขาใจ มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบ
ความเขาใจของตนเอง มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus จึงสามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาไทยได ซึ่งจะเห็นไดจาก
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-plus มีความสามารถดานการเขียนสูงขึ้นโดยพบวากอน
การจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 43.42 หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.21 และมีคะแนน
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ความกาวหนาเฉลี่ยรอยละ 45.79 ทั้งนี้เปนเพราะขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ทุกขัน้ ตอน ทั้งกอนอาน
ระหวางอาน และหลังการอาน นักเรียนไดฝกคิดทุกขั้นตอนไดนําความรูเดิมมาเชื่อมโยงกับความรูใหมในขั้น K ไดตั้งคําถาม
เพื่อเปนจุดหมายในการอาน ในขั้น W ซึง่ ในขั้นนี้นักเรียนไดตั้งคําถาม เพื่อเปนจุดหมายที่สําคัญที่จะทําใหนักเรียนไดคนควาหา
คําตอบและไดศึกษาคําศัพทตาง ๆ ควบคูไปดวย เมื่อนักเรียนไดศึกษาและคนหาคําตอบเพื่อตอบคําถามที่ตั้งไวในชอง L
จนครบ แลวนําสิ่งที่ไดทั้งหมดมาจัดระบบดวยการเขียนแผนผังความคิด เมื่อนักเรียนเขียนแผนผังความคิดไดนักเรียน
ก็สามารถนําแผนผังความคิดนั้นมาสรุปความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดอยางชัดเจน จากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียน พบวาในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนเขียน โดยการนําขอความจากเนื้อเรื่องมาเรียง
ตอกันซึ่งไมตรงกับจุดมุงหมายเมื่อครูกระตุนและคอยแนะนําแนวทางในการเขียนและใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด
ตรวจสอบความเขาใจในการอานอีกครั้งชวยกันจัดลําดับขอมูลหาคํามาเชื่อมประโยค และนําขอมูลที่ไดมาเขียนเปนประโยค
ดวยภาษาของตนเองใหเขาใจงาย และไดใจความนักเรียนสามารถเขียนไดดีขึ้นและตั้งแตแผนที่ 4-10 เมื่อนักเรียนไดฝกหลาย
ๆ ครั้ง ครูคอยเสริมแรง และกระตุนใหชวยกันระดมความคิดและแกไขในสวนที่บกพรอง นักเรียนก็สามารถเขียนดวยสํานวน
ของตนเองไดใจความ สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา มงคลไชยสิทธิ์ (2548) ไดพัฒนาบทเรียนแบบ KWL-Plus รวมกับบท
อานที่ไดรับการเพิ่มเติมรายละเอียดและเพื่อศึกษาความเขาใจในการอานความรูคําศัพทและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังจากที่ไดรับการสอนแบบ KWL-Plus รวมกับบทอาน ที่ไดรับการเพิ่มเติมรายละเอียดของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาบทเรียนแบบ KWL-Plus รวมกับ
บทอานที่ไดรับการเพิ่มเติมรายละเอียดมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด
12. ขอเสนอแนะ
12.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
12.1.1 ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรใหคําแนะนํา และกํากับเรื่องเวลาในการจัดการเรียนรู
ในแตละขั้นตอนเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบตามองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
12.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนจะตองเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ใหพรอมและครบถวน
เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะไดตรงตามเวลาที่กําหนดตามแผนการจัดการเรียนรู
12.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
12.2.1 ควรมีการวิจัยความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยจากการจัดการเรียนรู
แบบ KWL-Plus ในสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นอื่น ๆ ดวย
12.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับวิธีการจัดการเรียนรู
แบบอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนได
12.2.3 ควรทําการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาไทยที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
แบบ KWL-Plus
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การศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
A Study of Competency in Fine Motor Utilizing and Social Behavioral of
Kindergarten 2 Students Using Art Activities with Think Pair Share Technique
แววดาว วิชาเกวียน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
wawdaw27052528@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรม
ทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair
share กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาล ปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน
จํานวน 28 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู แบบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม การวิเคราะหขอมูล ใชการหา
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ(%) และการทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษา พบวา ความสามารถใน
การใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
ความสามารถในการใชกลามเนื้อ มัดเล็กกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.93 หรือคิดเปนรอยละ 49.41 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 4.01 หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.68 หรือคิดเปนรอยละ 85.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
3.82 มีความกาวหนาเฉลี่ย 10.93 หรือคิดเปนรอยละ 36.43 สวนพฤติกรรม ทางสังคม กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.43
หรือคิดเปนรอยละ 46.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.00 หรือคิดเปนรอยละ 88.89
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 มีความกาวหนาเฉลี่ย 7.54 หรือคิดเปนรอยละ 42.06 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใช
กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค Think pair share มีพฤติกรรมทางสังคมทั้งโดยรวมและจําแนกรายดาน ในดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ
และดานการแบงปน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: กลามเนื้อมัดเล็ก พฤติกรรมทางสังคม
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Abstract
This study aimed to study ability to control fine motor and social behaviors and to compare
ability to control fine motor and social behaviors of Kindergarten 2 pupils at pre and post art activities
and collaborative learning with Think-Pair-Share technique. Samples of this study were 28 pupils from
Kindergarten 2/2. Data was analyzed to find mean ( X ), standard deviation (S.D.) percentage (%), and ttest. The results of this research revealed that: The ability to control fine motor and social behaviors by
using art activities and collaborative learning with Think-Pair-Share technique was as follows: overall of
ability to control fine motor at the pre activity had a mean of 14.93 and a standard deviation of 4.01,
whereas at the post activity had a mean of 25.68, a standard deviation of 3.82, the progress had a mean
of 10.93. For the social behavior, it was found that at the pre activity had a mean of 8.43 or the percentage
of 46.83 and a standard deviation of 1.12, whereas at the post activity had a mean of 16.00 or the
percentage at 88.89, a standard deviation of 0.96, the progress had a mean of 7.57 or the percentage at
42.02. and The kindergarten 2 pupils who were provided with art activities and collaborative learning with
Think-Pair-Share technique had their abilities to control fine motor at the post activity higher than the
pre activity with statistically significant at .05 of level, overall social behaviors in aspect of collaboration,
helping and sharing at the post activity higher than the pre activity with statistically significant at .05
level.
Keywords: control fine motor, social behaviors
1. บทนํา
การพัฒนาคุณภาพของประชากร โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถือเปนสวนสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กวัยดังกลาวเปนวัยซึ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ประสบการณตาง ๆ ที่เด็กไดรับในชวงนี้จะมีผลอยาง
ยิ่งตอพัฒนาการของเด็กในชวงตอไป การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาในปจจุบัน มีโรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาอีก
หลายแหง ที่มุงเนนการเรียนการสอนโดยเรงใหเด็กอานและเขียนไดกอนถึงวัยอันสมควร รวมทั้งผูปกครองก็เปนอีกสวนหนึ่งที่
สงผลใหทางโรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความตองการของผู ปกครองที่ยังไมเขาใจถึงหลักในการเตรียม
ความพรอมของเด็ก รวมทั้งครูไมไดจัดกิจกรรมใหเด็กอยางเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะพัฒนาความสามารถในการใช
กล ามเนื้อมั ด เล็ก อั นได แ ก การฝ กประสาทสัม ผั ส และการเคลื่ อนไหวของกล ามเนื้อนิ้ วมื อ การประสานสั ม พั นธ ร ะหว าง
กลามเนื้อมือกับตา ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการทํากิจกรรมตางๆ ของเด็ก และการที่เด็กไมสามารถหยิบหรือจับสิ่งของที่มีขนาด
เล็กไดดีเทาที่ควร งุมงามและใชเวลามากในการทํากิจกรรมที่ตองใชอุปกรณหรือเครื่องใชที่มีขนาดเล็ก เปนตัวบงบอกไดวาเด็ก
ไมไดเตรียมความพรอมดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ดังนั้นครูที่สอนเด็กปฐมวัยและผูปกครองไมควรบังคับหรือใหเด็กเริ่มหัด
อานและเขียนหนังสือ เพราะเด็กยังไมพรอมที่จะเขียน ถาถูกบังคับจะทําใหรูสึกคับของใจ และมีทัศนคติที่ไมดีตอการอาน และ
เขียนหนังสือตอไปในอนาคตดังที่ อรุณวันท ทะพิงคแก (2545 : 49) ไดกลาววาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เปน
การแสดงออกซึ่งทักษะในการควบคุมกลามเนื้อมือ นิ้วมือ และการทํางานประสานกันเปนอยางดี ระหวางมือกับตาใหสามารถ
บัง คั บ การเคลื่ อนไหวและทํ ากิ จกรรมต างๆ ได อย างคล องแคล ว และสามารถหยิ บ จั บ สั ม ผั ส วั ส ดุ ต างๆ ด วยความมั่ นคง
นอกจากนี้นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 110) กลาวถึงความเกี่ยวของในเรื่องการสงเสริมทักษะการใชกลามเนื้อเล็กโดยเนนไปที่
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การใหเด็กไดสัมผัสกับอุปกรณศิลปะ ดังนี้ การพัฒนากลามเนื้อเล็กเกิดจากการที่เด็กไดใชกรรไกรตัด และติดแปะ การตกแตง
ภาพขนาดใหญ การระบายสีดวยเทียนแทงโต หรือสีชอลก การวาดภาพ การเลนเกมตอภาพ การตอการสรางหุนยนตหรือของ
เลนการตอบล็อกชนิดเล็ก การปกหมุดบน แผนกระดาน ในขณะเดียวกันพัฒนาการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเขียนก็จะเจริญ
งอกงามไปดวย และเพื่อเปนพื้นฐานในการเตรียมตัวกอนที่จะเขาสูระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่
1 สวนดานการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมนั้น ในปจจุบันจะพบเด็กที่มีสติปญญาอยูในเกณฑที่ดี แตมีปญหาในการปรับตัว
ใหเขากับสังคมเปนจํานวนมาก และไมสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จึงเปนสาเหตุใหเด็กเหลานั้นไมประสบ
ความสําเร็จในชีวิต และเปนปญหารุนแรงของสังคมตอไปในอนาคต ฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเนนการพัฒนาเด็กใหรูจัก
ปรับตัวใหเขากับผูอื่น ทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคและอยูรวมกันได ดังที่ สิริมา ภิญโญ อนันตพงษ (2545 : 28) ไดกลาว
วา พัฒนาการทางสังคม เปนความสามารถของเด็กในการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน ปรับตัว ในการเลนหรืออยูกับผูอื่นได
อยางมีความสุขทําหนาที่ตามเวลา มีความรับผิดชอบ รูจักกาลเทศะ การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน ตามทฤษฎีของอิ
ริคสัน เด็กจะมีพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้นอยูกับการไดรับการตอบสนองความตองการดานการอบรมเลี้ยงดูดวยความรัก ความ
เอาใจใสและการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตามลําดับขั้นพัฒนาการในแตละชวงอายุ ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี
และคณะ (2536: 71-129 ) กลาววา ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมในเด็กปฐมวัย สามารถติดตอและมีความสัมพันธกับบุคคล
อื่น สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม
กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ รูจักแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี กลาวคื อ นักเรียนขาดความสามารถใน
การใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share เปน
กิจกรรมหนึ่งที่อยูในกิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กแสดงออกดวยการวาดภาพการปน การเลนสี การฉี กปะ การพิมพ
ภาพ การประดิษฐเศษวัสดุตางๆ รวมกันเปนกลุมการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับ การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค Think pair
share เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ที่จับคูกัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นที่ผูสอนไดตั้ง
ประเด็นของปญหาไว หลังจากที่รวมกันคิดระหวางคูแลว หลังจากนั้นจะนําความรูที่ไดชวยกันคิดไปนําเสนอใหเพื่อนรวมชั้น
เรียนไดรับฟง เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและวิจารณผลรวมกันทั้งชั้นเรียน ดังที่ อาภรณ ใจเที่ยง (2550: 121) ไดกลาววา การ
จัดการเรียนแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ได
รวมมือกันทํางานกลุมดวยความตั้งใจและเต็ มใจรั บผิดชอบในบทบาทหนาที่ ในกลุม ของตน ทําใหงานของกลุ มดําเนินไปสู
เปาหมายของงานได ซึ่งสอดคลองกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2541: 34) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุม
ประกอบด วยสมาชิ กที่ มี ค วามรู ค วามสามารถแตกต างกั น โดยที่ แ ต ล ะคนมี ส วนร วมอย างแท จริ ง ในการเรี ย นรู แ ละใน
ความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน
คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตอง
รวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาในการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับ
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค Think pair share จะสงผลตอความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทาง
สัง คมของเด็กปฐมวั ยอย างไร ซึ่ งผลการวิจัยครั้ งนี้ จะเป นแนวทางสํ าหรั บครู ผู บริ หาร ตลอดจนผูที่ เกี่ ยวของกั บการจั ด
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
ตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดย
ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่
2 กอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
3. ความสําคัญของการวิจัย
3.1 ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
3.2 ทําใหทราบแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช
กลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะและการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค Think pair share ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4. ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2559 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 86 คน
4.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1
หองเรียน จํานวน 28 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)
4.3. ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมศิลปะและการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
4.4. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม
4.5. เนื้อหาในการวิจัย กําหนดเปน 2 สวน คือ ประสบการณสําคัญ และสาระการเรียนรู
4.5.1 ประสบการณสําคัญ ที่สงเสริมพัฒนาการดานการประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก ไดแก การเขียน
ภาพและการเลนกับสี การปนและประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยดินเหนียว ดินน้ํามัน แทงไม เศษวัสดุ ฯลฯ และประสบการณสําคัญที่
สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก การเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ การมี
โอกาสไดรับความรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น และการแกปญหาในการเลน
4.5.2 สาระการเรียนรู ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ธรรมชาติรอบตัว
4.6. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ ในชวงกิจกรรมสรางสรรค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการ
ทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 5 วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 20 วัน
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค Think pair share
1. ตั้งคําถามกระตุนการคิด
2. นักเรียนแตละคนคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง
3. จับคูแ ลกเปลี่ยนความคิด
4. นักเรียนอธิบายคําตอบ นําเสนอผลงาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

2. พฤติกรรมทางสังคม
2.1 ความรวมมือ
2.2 การชวยเหลือ
2.3 การแบงปน

6. สมมุติฐานการวิจัย
6.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังสูงกวากอนการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair
share
6.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี
พฤติกรรมทางสังคมหลังสูงกวากอนการใชกจิ กรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
7. วิธีดําเนินการวิจัย
7.1 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2559 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 86 คน
7.2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2559 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 28 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) (สมบูรณ ตันยะ.
2554 : 110)
7.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค Think pair share แบบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
7.4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เปนการประเมิน
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก มีลักษณะเปนแบบวัดภาคปฏิบัติจากกิจกรรมที่เด็กลงมือปฏิบัติ มีจํานวน 10
กิจกรรม ประกอบดวย (1) กิจกรรมวางกอนไมเปนรูปตามแบบที่กําหนด ภายในเวลา 15 วินาที (2) กิจกรรมหยิบกอนกรวดใส
ขวด 10 กอน ภายในเวลา 15 วินาที (3) กิจกรรมวาดรูป  ตามแบบ (4) กิจกรรมวาดรูป  ตามแบบ (5) กิจกรรมวาดรูป
 ตามแบบ (6) กิจกรรมพับกระดาษได 3 ทบ ตามแบบ (7) กิจกรรมตัดกระดาษดวยกรรไกร (8) กิจกรรมรอยดอกไม 20
ดอก ภายในเวลา 3 นาที (9) กิจกรรมสรางหอคอยดวยกอนไม 10 กอน (10) กิจกรรมใชคีมคีบสิ่งของใสถวย 10 ชิ้น ภายใน
เวลา 20 วินาที
2738 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

8. การดําเนินการทดลอง
8.1 ทดสอบกอนการทดลอง วัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก โดยใชแบบวัดความสามารถในการใช
กลามเนื้อมัดเล็ก คนละประมาณ 15 นาที
8.2 การทดลองการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ใชเวลาในการ
ทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ เวลา 40 นาที ในชวงกิจกรรมสรางสรรค รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง และสังเกตพฤติกรรมทางสังคม
ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
8.3 วัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยใชแบบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กชุดเดิม
9. การวิเคราะหขอมูล
9.1 วิเคราะหความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม กอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะ
รวมกับการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค Think pair share โดยการหาคาเฉลี่ย (  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอย
ละ (%)
9.2 เปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม กอนและหลังการการใชกิจกรรม
ศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share โดยการทดสอบดวยคาที (t-test for dependent)
10. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
10.1 ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค Think pair share ภาพรวมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
14.93 หรือคิดเปนรอยละ 49.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.01 หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.68 หรือคิดเปนรอย
ละ 85.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.82 มีความกาวหนาเฉลี่ย 10.93 หรือคิดเปนรอยละ 36.43 สวนพฤติกรรมทาง
สังคมกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.43 หรือคิดเปนรอยละ 46.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 หลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.00 หรือคิดเปนรอยละ 88.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 มีความกาวหนาเฉลี่ย 7.54
หรือคิดเปนรอยละ 42.06
10.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
10.3 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี
พฤติกรรมทางสังคมทั้งโดยรวมและจําแนกรายดาน ในดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
11. อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ทําใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัย ดังที่ ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2533 : 89-91) ได
กลาววา กิจกรรมศิลปะชวยใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด สามารถฝกเด็กใหรูจักสังเกตหาเหตุผล รูจักสรางสรรค
ลักษณะนิสัยที่ดี และมีความพรอมในการเรียน พัฒนาตัวเด็กทั้งในดานสวนตัวและดานสังคม ซึ่ง เยาวพา เดชะคุปต (2542
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: 36-38) ไดมีความเห็นที่สอดคลองกันวากิจกรรมศิลปะ เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการใชกลามเนื้อเล็ก ชวย
พัฒนากลามเนื้อมือ และสามารถใชสัมพันธกันเพื่อเตรียมความพรอมดานการเขียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศรี เมฆ
ไพบูลยวัฒนา (2551) ซึ่งไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมศิลปะสรางสรรครอย
ดอกไม พบวา ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรครอยดอกไม
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรรัตน แข็งขัน (2552) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคแบบกลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบกลุมมี
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share เปนการจัดกิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริง
โดยเด็กไดผานกระบวนการเรียนรู การทํางานเปนกลุม ซึ่งจะเปนการพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับบุคคลอื่นให
เกิดการยอมรับในสังคม ดังที่ จิตตินันท เดชะคุปต (2537 : 53-57) กลาวถึง การพัฒนาทางสังคมวา เริ่มตนจากการ
ปฏิสัมพันธแรกเริ่มระหวางทารกกับแมดวยสายใยความผูกพัน ซึ่งจะพัฒนาความสัมพันธ ใกลชิดพึ่งพาอาศัยแม มาสูการแยก
จากแมเปนตัวของตัวเองและสามารถพึ่งตนเอง อันนําไปสูการสรางความสัมพันธกับผูอื่นรอบขาง และเรียนรูบทบาทของ
ตนเองในสังคม แบบแผนพัฒนาการดานสังคมของเด็กทุกคนจะคลายคลึงกัน แตอัตราการเปลี่ยนแปลงอาจแตกตางกันอัน
เนื่องมาจากความแตกตางสวนบุคคลและความแตกตางระหวางบุคคลตามวัยของเด็กซึ่ง จิตตินันท เดชะคุปต (2537: 55-59)
กลาวถึง เด็กวัย 3-6 ป เริ่มปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น เนื่องจากเปนระยะที่เด็กมีความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง
และมีความสามารถใชภาษาพูดไดดี พอสมควร เด็กรูจักคบเพื่อน บางครั้งอาจเกิดความขัดแยงทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงไดเพราะเด็กวัยนี้ยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง และไมยอมรับฟง ความคิดเห็นของผูอื่น ผูปกครองและผูเกี่ยวของตองให
ความสนใจ ศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมดานสังคมที่ เหมาะสมแกเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง
สังคมที่พึงประสงค สอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545 : 28) ไดกลาววา พัฒนาการทางสังคมของเด็กจะมีการ
สรางสัมพันธภาพกับเพื่อน ปรับตัวในการเลนหรืออยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทําหนาที่ตามเวลา มีความรับผิดชอบ รูจัก
กาลเทศะ การชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรรัตน แข็งขัน (2552) ไดศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคแบบกลุม กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบกลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบกลุมมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวม ในดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ และ
ดานการแบงปน หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการทํา
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่น และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตละ
สัปดาหที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่นมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานประกอบดวย การชวยเหลือ การแบงปน
และความรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
12. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 จากผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ชวย
ใหนักเรียนมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้น ซึ่งผูสอนควรเนนการฝกทักษะการใช
กลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม โดยใชการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair
share อยางตอเนื่อง
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1.2 วัสดุอุปกรณที่นํามาใชในการทํากิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share
ควรใหเด็กไดมีสวนรวมในการชวยจัดหามา ตามความสนใจของเด็ก
1.3 ในการทํากิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share หากเด็กยังมีความสนใจที่
จะทํากิจกรรมอยูก็ควรขยายระยะเวลาใหยาวนานขึ้น
1.4 ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ไปใชกับบุตร
หลานไดนอกเหนือไปจากการทํากิจกรรมภายในหองเรียน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share กับเด็ก
ปฐมวัยที่มีชวงอายุตางจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ที่สง เสริม
พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ สติปญญา และภาษาของเด็กปฐมวัย
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share กับการจัดกิจกรรมแบบอื่น
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจเพื่อหาวานักศึกษาไทยใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในภาษาตางประเทศแบบใด
โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาในประเทศไทย พบวา กลวิธีการเรียนรู
คําศัพทที่นักศึกษาไทยใช คือ กลวิธีการตัดสิน และกลวิธีแบบอภิปญญา จากนั้นจึงไดนําเอาผลดังกลาวไปสังเคราะหเพื่อเสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนใชกลวิธีดังกลาว มาเพิ่มพูนความรูดานคําศัพทได
คําสําคัญ: กลวิธีการเรียนรูภาษา กลวิธีการเรียนรูคําศัพท กลวิธีอภิปญญา กลวิธีการตัดสิน
Abstract
This study aims to find out the vocabulary learning strategies which Thai under graduate
students by collecting the secondary data from research and studies done about vocabulary learning
strategies in Thailand. It is found that the Determination Strategies and the Metacognitive Strategies are
used by the students then the results from the findings are synthesized and then presented as the
guidelines for teachers to facilitate students to be equipped with the effective strategies.
Keywords: vocabulary learning strategies, metacognitive strategies, determination strategies
1. บทนํา
ลู ฟ เฟอร (Laufer, 1997) ได กล าวไว วา คํ า ศั พ ท เ ป นองค ป ระกอบสํ าคั ญ อย า งหนึ่ ง และเป นป จ จั ย พื้ น ฐาน
ที่กอใหเกิดความเขาใจในการสื่อสาร และเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถทางภาษาของผูเรียน โดยกลยุทธการเรียนรู
คําศัพทเปนวิธีการเรียนรูภาษาที่มีความสําคัญตอผูเรียนในการเรียนรูคําศัพท ดังที่ โคเฮดและเนชัน (Coxhead & Nation,
2001) ไดกลาวไววา กลวิธกี ารเรียนรูคําศัพทเปนสวนหนึ่งของกลวิธีการเรียนรูภาษาและเปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรู
ภาษาที่สอง
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ทวาในการจัดการเรียนรูภาษาในปจจุบันยังไมคอยใหความสาคัญกับการเรียนรูคาศัพทมากเทาที่ควร ซึ่งสอดคลอง
กับที่ ฟน (Fan, 2003) กลาววาหลักสูตรสําหรับนักศึกษาในเอเชียนั้นไมคอยเนนเรื่องคําศัพท ซึ่งประเทศไทยก็ประสบปญหา
เดียวกัน และการขาดความรูดานคําศัพทจะทําใหไมสามารถพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไดมากเทาที่ควร การเรียนรู
ภาษาจึ งไมเ กิด ผล ดั งนั้ น จึ งเปนสิ่ง ที่นาสนใจค นหาวานักศึกษาไทยมี กลวิธีการเรี ย นรูคํ าศั พท ในแบบใด จะเปนประโยชน
อยางมากในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูภาษาที่มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
เพื่ อเสนอแนวทางการจั ด การการเรี ย นรู คํ าศั พ ท ด วยกลวิ ธีที่ เ หมาะสมกั บ นั กศึ กษาไทยโดยการสั ง เคราะห ผ ล
การศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
3. ความสัมพันธระหวางกลวิธีการเรียนรู กลวิธีการเรียนภาษา และกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ในส ว นนี้ มุ ง อธิ บ ายความสั ม พั น ธ ข อง กลวิ ธี ก ารเรี ย น กลวิ ธี ก ารเรี ย นภาษา และกลวิ ธี การเรี ย นรู คํ า ศั พ ท
โดยเริ่มจากการอธิบายความหมายของกลวิธี ดังนี้
ไวนสเตนและเมเยอร (Weinstein & Mayer,1986) ไดอธิบายกลวิธีการเรียนไววา ในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนรูนั้น
ผู เ รี ย นจะเกิ ด พฤติ กรรมและความคิ ด ที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การเรี ย นรู โดยพฤติ กรรมและความคิ ด นี้ มี ขึ้ นเพื่ อถอดรหั ส ข อมู ล
ของผูเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนรู
กลวิธีการเรียนภาษา นั้นมีความหมายดังนี้ เวนเดอรและรูบิน (Wenden & Rubin,1987) อธิบายวากลวิธีการเรียนรู
ภาษา คือการที่ผูเรียนมีชุดหรือระบบของการกระทํา ขั้นตอน แผนการ และการปฏิบัติเปนกิจวัตร เพื่อรับ เก็บ ดึง และใช
ข อมู ล ซึ่ ง ความหมายนี้ ค ล ายคลึ ง กั บ ออกฟอร ด (Oxford, 1990) โดยต างกั นที่ กลวิ ธี การเรี ย นภาษาของออกฟอร ด
หมายรวมถึ งเทคนิค ต างๆด วย ในอี กแง มุ ม หนึ่ ง โอ มอลเลยแ ละชาโมท (O'Malley & Chamot,1990) กลั บมองว า
กลวิธีการเรียนภาษานั้นหมายถึงความคิดหรือพฤติกรรมที่พิเศษที่บุคคลหนึ่งๆใชเพื่อเขาใจ เรียนรู และบันทึกไวในความจํา
ความหมายของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท โดยคาเมรอน (Cameron, 2001: 92) คือการกระทําที่ผูเรียนใชเพื่อให
เขาใจและจําคําศัพทได เชนเดียวกับที่ แฮมซาหและคณะ (Hamzah et al., 2009) มองวา กลวิธีหมายถึงการกระทํา โดยเนน
วาเปนการกระทําใดๆก็ตามที่ผูเรียนปฏิบัติโดยรูตัวดีเพื่อเรียนรูคําศัพทใหม
ในอีกมุมมองหนึ่ง คาทาลัน Catalan, 2003: 56) เสนอวา กลวิธีเรียนรูคําศัพทควรเริ่มอธิบายจากความรูเกี่ยวกับ
กลไก กระบวนการ เพื่อเรียนรูคํา จากนั้นจึงมีลําดับขั้น หรือการปฏิบัติซึ่งมุงเก็บและเรียกดูคําจากหนวยความจําระยะยาว
เพื่อนํามาพูดหรือเขียน
จากความหมายของกลวิ ธีการเรี ยนรู กลวิ ธีการเรี ย นรูภ าษา และกลวิ ธีการเรี ย นรู คํ าศัพ ท นั้น ข างต นนั้ นพบว า
เปนการอธิบายกลวิธีทั้งสามบนพื้นฐานของกระบวนการจัดการกับขอมูล ซึ่งเปนแนวคิดหลักของปริชานศาสตร (Cognitive
Science) ดังนั้นกลาวไดวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทจึงเปนกลวิธีการเรียนรูภาษาแบบหนึ่ง โดย โคเฮดและเนชัน (Coxhead &
Nation) เชื่ อวา กลวิ ธีการเรีย นรู คํ าศัพ ท นั้นเปนส วนหนึ่ ง ของกลวิ ธีการเรี ย นโดยทั่ วไป ด วยใชห ลั กการจั ด การกั บ ข อมู ล
แบบเดียวกัน ดังที่ รูบิน (Rubin, 1981) กลาววา การเรียนรูคําศัพทนั้นเปนกระบวนการ ของการรับ เก็บ ดึง และใชขอมูล
ซึ่งเปนกระบวนการทางปริชาน (Cognitive)
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4. ประเภทของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
กลวิธีการเรียนรู คําศัพ ทนั้นเปนสวนหนึ่ง ของกลวิธีการเรี ยนโดยทั่วไป ดัง นั้นในงานวิ จัยเกี่ ยวกับ กลวิธีการเรียนรู
คํ า ศั พ ท ส ว นใหญ จ ะพบว า มี ก ารกล า วถึ ง กลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ใ นแบบต า งๆ ซึ่ ง ในส ว นนี้ จ ะนํ า เสนอกลวิ ธี ก ารเรี ยนรู
อันใชเพื่อการเรียนคําศัพทในแบบตางๆ ดังนี้
กลวิ ธี ท างป ญ ญา เป น กลวิ ธีที่ ป รากฏอยู ใ นลํ าดั บ ชั้ น (Taxonomy) ของ รู บิ น (Rubin, 1987) โอมอลเลย
และชาโมต (O’Malley and Chamot ,1990) และ ชมิทท (Schmitt, 1997) โดย รูบิน (Rubin, 1987) ใหความหมายของ
กลวิธีทางปญญา วา เปนลําดับขั้นตอน หรือการกระทําที่ใชในการแกปญหา ซึ่งในการแกปญหานี้จําเปนตองใช การวิเคราะห
ถายโอนขอมูล และสังเคราะหสื่อในการเรียนรูนั้นๆ กลวิธีทางปญญานี้จะทําใหผูเรียนสามารถ เดา สรุปความจากความนัย
ตรองจากขอมูลไปสูเหตุผล ฝกปฏิบัติ จดจํา และเฝาสังเกต ขณะที่ โอ มอลเลย (O'Malley,1985) กลับมองการใชกลวิธีทาง
ปญญา ในแบบของ งาน (task) โดยหมายรวมถึงงานหรือการกระทําดังนี้ คือ การทําซ้ํา การแปล การจัดกลุม การจดโนต การ
สรุปขอมูล การจัดองคประกอบใหม การใชเชื่อมโยงกับจินตภาพ การใชเสียงเปนตัวแทนการจดจํา การใชคําสําคัญ การใช
บริบท การขยายรายละเอียด การถายโอนขอมูล และการอนุมานแบบอุปนัย
กลวิ ธี ต อ มาคื อ กลวิ ธี ท างอภิ ป ญ ญา (Metacognitive Strategies) ซึ่ ง รู บิ น ( Rubin, 1987) อธิ บ ายว า
เปนกลวิธีทใี่ ชเพื่อ คาดการณ สรุปกฏการเรียนภาษา โดยตองอาศัยกระบวนการตางๆ เชน การวางแผน จัดลําดับความสําคัญ
ตั้ ง เป า หมาย และการบริ ห ารตนเอง โอ มอลเลย (O'Malley,1985) นั้ น ก็ ใ ห คํ า จํ ากั ด ความของกลวิ ธี ท างอภิ ป ญ ญา
คล ายกั บ ที่ รู บิ น ให ไ ว อย า งไรก็ ต าม มอลเลย ไ ด เ พิ่ ม เติ ม ว า ในการเฝ าสั ง เกตนั้ นหมายถึ ง การเฝ า สั ง เกตการผลิ ต ภาษา
และความเขาใจของตน อีกทั้งยังรวมถึงการประเมินการเรียนรู และอาจเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางขั้นสูง การใสใจโดยตรง
การเลือกใสใจ
การอธิบายกลวิธีทั้งสองขางตนนั้น เปนไปตามทัศนะหรือหลักการวา กลวิธีใดใหผลทางตรง กลวิธีใดใหผลทางออม
โดยรู บิ น (Rubin, 1987) เชื่ อว ากลวิ ธี ท างป ญ ญา (Cognitive Learning Strategies) และ กลวิ ธีท างอภิ ป ญ ญา
(Metacognitive Learning Strategies) ก อ ให เ กิ ด ผลโดยตรงต อ การพั ฒ นาโครงสร า งระบบภาษาของผู เ รี ย น
สวน โอมอลเลย (O'Malley,1985) และ โอมอลเลย และชาโมต (O’Malley and Chamot. 1990 : 138) ได แ บ ง
กลวิ ธีการเรี ย นรู ออกเป น 3 ประเภท ได แ ก กลวิ ธีท างอภิ ป ญ ญา กลวิ ธี ท างป ญ ญา และ กลวิ ธีท างสั ง คมและจิ ต พิ สั ย
(Socioaffective Strategies)
นอกจากนี้ ชมิ ท ท (Schmitt, 1997) ยั ง กล า วถึ ง กลวิ ธี ห ลั ก อี ก กลวิ ธี ห นึ่ ง คื อ กลวิ ธี ก ารค น พบ (Discovery
Strategies) โดยใชเกณฑเรื่องลําดับเวลา คือจะใชกลวิธีนี้เมื่อตองการรูคําศัพทใหมเปนครั้งแรก กลวิธีนี้แบงยอยไดเปน กลวิธี
การตัดสิน (Determination Strategies) และกลวิธีทางสังคม (Social Strategies) โดย กลวิธีการตัดสิน (Determination
Strategies) นั้น เปนการเดาความหมายของคํา จากหนาที่ของคํา รากคํา หรือเดาจากคํารวมเชื้อสาย และ บริบท
ชมิ ท ท (Schmitt, 1997) กล า วถึ ง กลวิ ธี ท างป ญ ญา (cognitive strategies) และ กลวิ ธี ท างอภิ ป ญ ญา
(Metacognitive strategies) ไวเชนกัน โดยจัดอยูในประเภทเดียวกับ กลวิธีทางสังคม (Social Strategies) และ กลวิธี
ความจํา (Memory Strategies) ภายใตกลวิธีหลักคือกลวิธีบันทึกไวในความจํา (Consolidation Strategies) อันเปนกลวิธี
เพื่อจดจําคําศัพท
เห็ นได วา กลวิ ธีการเรีย นรูคํ าศัพ ทที่ เ สนอโดยผูเ ชี่ย วชาญตางๆนั้ นมี บ างส วนซ อนทับ กั น เนื่องจากใช หลั กเกณฑ
ใน การจัดจําแนกตางกัน อยางไรก็ดี สามารถกลาวไดวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพท มี 6 กลวิธีที่สําคัญ ไดแก กลวิธีแบบปญญา
กลวิธีแบบอภิปญญา กลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย กลวิธีการตัดสิน กลวิธีทางสังคม และ กลวิธีการจํา
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5. งานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
งานวิ จัย เกี่ ย วกั บ กลวิ ธีการเรี ย นรู คํ าศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษของนั กศึ กษาไทย สามารถแบ ง ไดเ ป น การสํ ารวจกลวิ ธี
การเรียนรูคําศัพทโดยภาพรวม และงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาหาความสัมพันธระหวางกลวิธีที่ใชเรียนรูคําศัพทกับตัวแปร
ทางสังคมอื่นๆ เชนระดับความรูภาษาอังกฤษ หรือเพศ เชนในงานวิจัยของ มยุรี ศิริวรรณ (Siriwan, 2007) ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทโ ดยรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาความสัมพันธระหวางความถี่
ของการใชกลวิ ธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ กับตัวแปรทางสังคม ไดแก เพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ประสบการณการเรีย น
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนและความสามารถดานคําศัพทภาษาอังกฤษ
ในบทความของ สุ พั ต รา วั นเพ็ ญ และคณะ (Wanpen, S. et al., 2013) ซึ่ ง ศึ กษาว า นั กศึ กษาที่ มี พื้ นเพ
ทางการศึกษาต างกั นจะใช กลวิ ธีการเรี ยนรู คําศั พ ทต างกั นหรื อไม พบว านักศึ กษาที่พื้ นทางการศึ กษาดีกว า จะใช ทุ กกลวิ ธี
การเรียนรู คําศัพ ทในความถี่ ที่สูง กวา อีกทั้ง ยังพบประเด็นที่ นาสนใจเกี่ ยวกับ การใชกลวิ ธีการเรีย นรูคําศัพทแ บบอภิ ปญญา
ดังนี้คือ เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกัน พบวาการใชกลวิธีแบบอภิปญญามีความถี่สูงกวาการใชกลวิธีอื่นๆ ตัวอยางของ
กลวิธีดังกลาว คือ การเรียนผานสื่อ การอานขาม การทดสอบตนเองดวยขอสอบ การเรียนคําศั พทนอกเวลา แสดงใหเห็นวา
กลวิธีแบบอภิปญญานั้น เปนกลวิธีที่ใชในผูเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษดี เมื่อเปรี นยบเทียบกับการศึกษาในระดับสากลแล ว
พบวาสอดคลองกับงานศึกษาของ ราฮี มี และ คาตาล (Rahimi, M., & Katal, M., 2012) ที่แสดงใหเ ห็นวา การใชกลวิ ธี
แบบอภิปญญานั้นสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู
ในการศึกษาของศุภิกา นิรัติศัย และ ธัญภา ชิระมณี (Nirattisai, & Chiramanee , 2014) พบวา การใชกลวิธี
แบบอภิปญญามีคาความสัมพันธกับขนาดของคําศัพทที่นักศึกษารู ทั้งในคําศัพทเพื่อการรับรู (Receptive vocabulary) และ
คําศัพทเพื่อการใช (Productive vocabulary) นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูง จะใชกลวิธีการตัดสิน
(Determination Strategies) ในความถี่ที่สูงกวานักศึกษาที่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษต่ํา โดยผลการศึกษานี้เปนไปในทิศทาง
เดียวกับการศึกษาของ ฐินัดดา โกมล (Komol, T., 2011) และ ฐินัดดา โกมล และ วราภรณ ศรีเพ็ชรพันธุ (Komol, T., &
Sripetpun, W., 2014) นั่นคือ นักศึกษาที่มีระดับความรูภาษาอังกฤษดีกวาจะใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในความถี่ที่สูงกวา
โดยใชกลวิธีการตัดสิน (Determination Strategies) ในความถี่สูงที่สุด ยิ่งไปกวานั้นการศึกษาของ นุตรี มงคล (Mongkol, N.,
2009) ซึ่งศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ก็พบวา มีการใชกลวิธี
การตัดสิน (Determination Strategies) มากที่สุด ในวิทยานิพนธของ กุสุมา พิทักษวงศ (Pitukwong, 2012) ที่ศึกษากลวิธี
ของนักศึกษาที่เรียนวิชาอังกฤษเพื่อธุรกิจ นั้นไดผลการศึกษาในทิศทางเดียวกัน คือนักเรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูง
ใชกลวิธีการตัดสิน(Determination Strategies และ กลวิธีแบบอภิปญญา (Metacognitive Strategies) อยูในระดับสูง
สุภาภรณ สุวรรณโอภาส (2553) ที่ศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาเยอรมัน ไดผลการศึกษาตางออกไป คือ ผูเรียน
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใช กลวิ ธีท างป ญ ญาและกลวิ ธี การทดแทนสู ง ที่ สุ ด โดยในผลการศึ กษาของ รั ช นก แสงภั กดี จิ ต
(Saengpakdeejit, R.,2014) ซึ่งแมวาจะใชชื่อกลวิธีที่มีความถี่สูงสุดวา กลวิธีแบบสนับสนุน (Support Strategies) แตนั่นคือ
การใชพจนานุกรมนั่นเอง ดังนั้นสามารถกลาวไดวา การกระทําหรือกลวิธีที่อยูภายในกลวิธีการตัดสิน ที่นักศึกษาไทยใชคือ
การหาความหมายจากพจนานุกรมนั่นเอง
บทความของ พัฐนนท พลหาญ ชื่อเรื่อง กลวิธีการเรียนรูคําศัพทในสภาพแวดลอมที่แตกตางของผูเรียนไทยที่เรียน
ทางด านธุ รกิจในระดับอุด มศึกษา ทํ าให เห็นมุ มมองที่ลึกมากขึ้นเกี่ยวกั บ กลวิธีแ บบการตัด สินใจ และกลวิธีแบบอภิ ปญญา
โดยผลวิจัยของ พัฐนนทพบวา นักศึกษาไทยที่เรียนทางดานธุรกิจใชกลวิธีการตัดสิน ซึ่งในงานของพัฐนนทเรียกวา การเรียนรู
ด วยตนเอง (Determination Strategies) บ อยที่ สุ ด ในบริ บ ทในห องเรี ย น และใช กลวิ ธีด า นอภิ ป ญ ญา (Metacognitive
Strategies) บอยที่สุดในบริบทนอกหองเรียน ในขณะที่กลวิธีดานความจํา (Memory Strategies) เปนกลวิธีที่นักศึกษาใชนอย
ที่สุดในทุก ๆ บริบท กลวิธีตางๆที่นักศึกษาใชเพื่อเรียนรูคําศัพท สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
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ประเภทของกลวิธีการเรียนรูคาศัพท
ที่มีความถี่สูงสุดในงานวิจัย
กลวิธีการตัดสิน

กลวิธีที่มีความถี่สูงสุดในประเภทนัน้

กลวิธีการตัดสิน
กลวิธีการตัดสิน

หาความหมายในพจนานุกรม
ไมระบุ

กลวิธีการชดเชย
กลวิธีการตัดสินและกลวิธีอภิปญญา
(ในนักศึกษาที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสูง)
กลวิธีการสนับสนุน (Support
Strategies)
กลวิธีอภิปญญา
กลวิธีการตัดสิน (ในหองเรียน)
กลวิธีอภิปญญา (นอกหองเรียน)
กลวิธีทางปญญาและกลวิธีการ
ทดแทน

ตรวจสอบใหแนใจดวยพจนานุกรม
ไมระบุ

หาความหมายในพจนานุกรม

หาความหมายในพจนานุกรม
การเรียนผานสื่อ
หาความหมายในพจนานุกรม และ
การใชสื่อการเรียนรู
การฝกออกเสียง
การเดาอยางมีเหตุผล จากการใชคา
อื่น

6. แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีกลวิธีแบบอภิปญญาและกลวิธีการตัดสิน
ในแนวคิดของ คาทาลัน (Catalan,2003) นั้นการเรียนคําศัพท นั้นเปนสิ่งที่ขึ้ นอยูกับ ความพยายามระหวางผูสอน
และผูเรียนอยางแทจริง ดังนั้นครูจึงเปนมีบทบาทสาคัญที่จะทาใหผูเรียนพัฒนาความรูดานคําศัพท
จากการทบทวนผลการศึกษาหรือวิ จัยเกี่ ยวกับ กลวิธีการเรี ยนรู คํา ศัพ ทข องผู เรี ยนในระดั บมหาวิท ยาลั ยของไทย
สามารถกล าวได วา การจะเรี ยนรูค าศั พท ไ ดดี นั้น ผู เรี ยนควรใชกลวิ ธีแ บบอภิ ปญ ญา (Metacognitive Strategies) และ
กลวิธีการตัดสิน (Determination Strategies) โดยเชื่อวา การบูรณาการลักษณะเดนของกลวิธีทั้งสองเขาดวยกัน จะสงผลให
ผูเรียนเรียนรูคํ าศัพทไ ดอยางมีประสิ ทธิผล ดังนั้นในสวนนี้ จะเปนการนํา เสนอ การสัง เคราะหลักษณะเดนของกลวิ ธีทั้งสอง
จากนั้นสังเคราะหออกมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ที่ผูสอนสามารถนําไปใชพัฒนาผูเรียนได โดยจะนาเสนอพฤติกรรม
ในกลวิ ธีการเรี ย นรู คํ า ศัพ ท พ ร อมทั้ ง เสนอแนวทางที่ ผู ส อนควรปฏิ บั ติ เ พื่อเอื้ อให เ กิ ด กลวิ ธีการเรี ย นรู แ บบอภิ ป ญ ญาและ
การตัดสิน ในการใชกลวิธแี บบตัดสิน ในงานวิจัยที่ศึกษาในบทความนี้นนั้ คือการที่ผูเรียนใชพจนานุกรม
พฤติ ก รรมหรื อ การกระทํ า ที่ ใ ช ก ลวิ ธี แ บบอภิ ป ญ ญาในงานวิ จั ย โดยมากจะสรุ ป ได จ าก โอ มอลเลย และ
ชาโมต (O’Malley & Chamot, 1990: 119-120) และ ชมิทท (Schmitt, 1997: 207-208) จากนั้นสังเคราะหเปนกลวิธี
ที่สงเสริมการเรียนรูคําศัพท สวนกลวิธีการตัดสิน (Determination Strategies) ที่นักศึกษาไทยใชสูงที่สุดในผลการศึกษา
สวนมาก คือการเปดหาความหมายในพจนานุกรม ดังรายละเอียดในตาราง
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ตารางที่ 1 แนวทางตามกลวิธีแบบอภิปญญาและกลวิธีการตัดสินที่ใชในการสงเสริมการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษา
พฤติกรรมตามกลวิธี
สิ่งที่ผูสอนควรปฏิบัติ
เตรียมสื่อการสอน ประเภท เพลง ภาพยนตร หรือใช
เลือกรับสื่อ เชนเพลง ภาพยนต ที่ใชภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีอื่นๆที่เหมาะสมกับเนื้อหา
แนะนําแหลงทําแบบทดสอบ ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวย
ทดสอบตนเองดวยการทําขอสอบคําศัพท
ตัวเองที่บาน
ฝกทําแบบฝกหัด

แนะนําแบบฝกหัดที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตัวเองที่บาน

ขามคําศัพทใหม

แนะนําวิธีการขามคําศัพทใหม โดยยังเขาใจในเนื้อหาที่เหลือ

ศึกษาคําศัพทดวยตนเองนอกชั้นเรียน

กระตุนใหผูเรียนเห็นผลดีจากการศึกษาคําศัพทนอกชั้นเรียน

เปดดูรายการคําศัพทที่จะเรียนในบทถัดไป

ชี้ใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะอยากรูคาศัพทในบทถัดไป โดย
อาจมอบหมายใหหาความหมายจากอินเตอรเน็ต

เลือกใสใจสวนที่สําคัญของคําศัพทเปนอันดับแรก (Selective ผูสอนควรจัดคําศัพทเปนหมวดหมู เพื่อใหผูเรียนสนใจ
Attention)
หมวดหมูเปนลําดับแรก
ใสใจในคําศัพทโดยไมไขวเขว (Directed Attention)

แนะนําใหจัดลําดับความสําคัญของงาน โดยไมทํากิจกรรมอื่น
ระหวางนั้น

เปดพจนานุกรม

ในชั้นเรียนผูสอนควรจัดเตรียมพจจนานุกรมไวดวย

7. สรุป
กลวิ ธี การเรี ย นรู คํ าศั พ ท ที่ จะส ง ผลให เ กิ ด การเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ไ ด ดี ข องนั ก ศึ กษาไทย คื อ กลวิ ธี แ บบอภิ ป ญ ญา
และกลวิธีการตัดสิน นํามาสูการเสนอแนวทางที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนใหใชกลวิธีดังกลาว
อยางไรก็ตาม การรวบรวมขอมูลการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในบทความนี้ไดตัดผลหรือปจจัย
ของตัวแปรทางสังคมออกไปทั้ง หมด อี กทั้ งจํ านวนงานที่เ ก็บ รวบรวมข อมู ลยั งมี ไม มาก และยัง ไม เป นระบบตามหลั กสถิ ติ
ดังนั้นในการศึกษาในครั้งตอไป ควรนําหลักสถิติและตัวแปรทางสังคมเขามาใชรวมดวย เพื่อใหเกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในแหลงเรียนรูโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรเี กา
ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Promoting the use of learning resources in ruins in the old Town of
Kanchanaburi Lat Ya, Muang Kanchanaburi for school of basic education
ปริญญา ปนสุวรรณ* มธุรส คุมประสิทธิ์ จตุรงค ภิรมยา
อักษร ธัญญะวานิช และชาญชัย หมันประสงค
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*
parinyakru57@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพั ฒนากิจกรรมในแหลงเรีย นรูทองถิ่นสําหรับสงเสริม การจัดการศึ กษาในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจั ดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยกิจกรรมมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา คูมือการนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่ระดับ 87.5/85 และ 2) ผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก
สําหรับผลกระทบของการจัดกิจกรรม (Impact) คือทําใหโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกา มีคูมือและกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูใหม ๆ
และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงมีแหลงเรียนรูที่สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับผูเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: การใชแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูโบราณสถาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
This research aims 1) to develop activities in local learning resources for promote the education
of basic education. 2) To study the results of the development of local learning resources for promote the
education of basic education. The research found that 1) activities in local learning resources for promote
the education of basic education Include less guide activities take a look at old town of Kanchanaburi.
Manual take a look at old town of Kanchanaburi effective at the criteria level 87.5/85 and 2) Results of
all 5 activities the overall score was 79.62 percent Is very good. For impact of events It is the old Wat
Kanchanaburi – kuo school have a manual and activities to study new learning resources and the schools
in the neighborhood have learning resources can provide skill enhancement activities to more effective
learners.
Keywords: use of learning resources, archaeological resources, basic education
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 7 ไดบอกจุดประสงคของ
การเรียนรูไวอยางชัดเจนวา กระบวนการเรียนรูสิ่งตางๆ และการบูรณาการ ไมวาจะเปนเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา จนถึง
ภูมิปญญา และวิทยาศาสตรจะเห็นไดวา การศึกษาที่เชื่อมโยงสามารถนําไปใชในสาขาตางๆ ได ทั้งสาขาวิทยาศาสตร สาขา
ศิลปะ ดนตรี หรือทางดานภาษา การศึกษาระบบใหมเปนระบบที่เหมาะและยืดหยุนใหกับการศึกษา เพราะการศึกษาไมได
จํากัดอยูเ พียงในหองเทานั้น นอกจากนี้ มาตรา 12 ยังเปดโอกาสใหคนที่เขามาจัดการศึกษานั้นมีมากมาย หลากหลาย ไมวาจะ
เปนบุคคล ครอบครัว หรือสถาบันศาสนา และสิ่งสําคัญคือการศึกษาใหมตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
นั้นมี ถึง 3 ระบบคื อ การศึ กษาในระบบโรงเรี ย น (Formal Education) การศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน (Non-Formal
Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) และกฎหมายไดกําหนดใหระบบการศึกษาทั้ง 3 ระบบ
สามารถเที ยบโอนการศึกษากั นได นี่ คื อ ความยื ด หยุ น เป นการลดความแข็ง ของระบบการศึ กษา เพื่ อให เกิ ดสิ่ ง ที่เ รี ยกว า
กระบวนการเรียนรู หรื อการเรียนรู ตลอดชีวิต นอกจากนี้ในมาตรา 22 มีหลักการเกี่ ยวกับผูเรียนคอนขางมาก โดยเชื่อว า
ผูเรียนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ซึ่งหมายความวาเราเชื่อในพลังแหงการเรียนรูของผูเรียน เชื่อในพลังแหงการเรียนรู
ของแตละบุคคน ซึ่งนับวาเปนความเชื่อที่ยิ่งใหญมาก ประการตอมาเราเชื่อวาผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
ของตัวเองได การศึกษาบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาที่กลาวมานี้
ตองการใหกับประชาชนทุกคน โดยใหการศึกษาทั่วถึงและเทาเทียมกัน กระบวนการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงโรงเรียน
ที่พรอมดวยทรัพยากรการเรียนมากขึ้น กําลังครูและบุคลากรที่เชี่ยวชาญขึ้น และดวยการตรวจสอบของคนในท องถิ่น จะทํา
ใหโรงเรียนไดมีปฏิ สัมพันธ เปนอันหนึ่งอั นเดียวกันกับ ทองถิ่น ไปจนถึงให คนในทองถิ่ นชวยสื บทอดภู มิปญญาและอาชีพใน
ทองถิ่นมาใชประโยชนทรัพยากรของโรงเรียนไดก็ตองใหทองถิ่นเขามารวมบริหารจัดการโรงเรียนใหไดอยางเขาใจทองถิ่น เนน
ใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการดังกลาวจะไดเกิดการมีสวน
รวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอยางแทจริง (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544:6-10)
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู โดยใชแ หลง เรีย นรูท องถิ่ นเป นนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการที่ไ ดมอบหมายให
สํานักงานเขตพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสรางแนวทางเพื่อนํามาใชกับโรงเรียนในแลวเกิด
การเรียนรู สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของทองถิ่น สามารถนําไปใชไดอยางมีเครือขายที่รับผิดชอบเปนแนวทางการปฏิบัติผาน
การสร า งความรู ข องครู แ ละคนในชุ ม ชนที่ จ ะได นํ า ไปใช จ ริ ง ในการเรี ย นอย า งมี คุ ณ ภาพ (อุ ด ม เชยกี ว งศ 2545:21,
กระทรวงศึ กษาธิ การ2542:1) ซึ่ง การผนวกภูมิ ป ญ ญาท องถิ่น เข ามาสูการศึ กษาในระบบโรงเรีย นด วยการสร างระเบี ย บ
กฎเกณฑ เพื่อกํากับภูมิปญญาทองถิ่นไดถูกจัดระเบียบภูมิปญญาทองถิ่น นําไปสูการจําแนกใหภูมิปญญาทองถิ่นอยูในฐานะ
ของการเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเวลาเรียน ตารางเรียนและสถานที่เรียนที่ถูกออกแบบสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะ
รวมทั้งมีระยะเวลาของการเรียนจบหลักสูตรที่ถูกกําหนดไวลวงหนา ดังนั้นการเรียนบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นจึงตองอาศัย
ของความสามารถของครูและผูเรียนในการที่จะออกไปดําเนินในสังคม การจัดการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถิ่นถู กลดทอน
ลงอยางนาเสียดาย โรงเรียนที่จัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจัดขึ้นเพื่อความชอบธรรมใหแกการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงมี
ผลให ค วามรู แ บบภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นต องถูกจั ด ลํ าดั บ ชั้ นให เ ป นความรู ใ นระดั บ ต่ําซึ่ ง หากพิ จารณาฐานคิ ด และอุ ด มการณ
เปาหมายของการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และการใหคุณคาในการดําเนินชีวิต การกอรูปแบบของการนําแนวทางการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนไดถูกสรางขึ้นตามกรอบปฏิบัติเชิงนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งแสดงเจตจํานงอยางเดนชัดของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนในโรงเรียนในรูปของหลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา
อันเปนแผนหนึ่งของความรูทางวิชาการ จึงนําไปสูประเด็นคําถามที่สําคัญวา ดวยการนําหลักสูตรซึ่งเปนความรูทางวิชาการตาม
แบบแผนในระบบโรงเรียน (มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ 2547:2-4)
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เมืองกาญจนบุรีเกาเปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ําแควใหญ โดยแมน้ําไหลผานทางทิศใตของเมือง และมีลําตะเพินไหลผาน
ทางทิศตะวันตก มีภูเขาตั้งอยูรอบ ๆ เมือง ทําใหเปนชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งรับศึกพมา เนื่องจากเปนจุดสกัดทัพของพมาที่
ยกผานชองเขาและลําน้ํามาทางดานพระเจดียสามองค ตามหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับสงครามระหวางไทยกับพมา เมื่อ
พมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ตองเดินทัพผานเมืองสุพรรณบุรีแลวจึงจะถึงพระนคร การตั้งเมืองกาญจนบุรีเกาจึงเปนเมืองหนา
ดานที่จําเปนการในสกัดกั้นขาศึกและขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทย ดังนั้นในทองที่เมืองกาญจนบุรีจึงเกิดเปนสนามรบมา
นับ ครั้ ง ไม ถ วน เพราะพม าจํ าเป นต องยึ ด เมื องกาญจนบุ รี ใ หไ ด กอน ดั ง นั้ นเมื องกาญจนบุ รี เ ก าจึ ง เป นเมื องที่ มี คุ ณค าทาง
ประวัติศาสตร มีแหลงโบราณสถานที่ยังคงอยูเปนหลักฐานของความสําคัญของเมืองตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยตน
รัตนโกสินทร ซึ่งแหลงโบราณสถานในเมืองกาญจนบุรีเกาที่ควรคาแกการศึกษาเรียนรูสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2526:
150) กลาวไววา ในทองถิ่นมีแหลงทรัพยากรเปนจํานวนมากที่มีคุณคาตอการพัฒนาดานการเรียนการสอนโดยตรงตลอดจนมี
แหลงเสริมประสบการณในการเรียนรูของเด็กในโรงเรียน เชน ลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร สถานที่ ตัวบุคคล สถาน
ประกอบการลักษณะอาชีพ และกิจกรรมดานตางๆ ของชุมชน เปนตน เหลานี้จะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก
นอกจากนี้ไดกลาวถึงประโยชนของการนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชวา เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณตางๆ
หรือการไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาก็เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับโลกแหงความเปนจริง เปนประสบการณ
ตรงจะมีความหมายและมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในแหลงเรียนรูโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเกาตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สํา หรับโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อศึกษาผลการพัฒ นากิ จกรรมแหลง เรีย นรูใ นทองถิ่ นสําหรับ สงเสริม การจัดการศึ กษาในระดับ การศึกษาขั้ น
พื้นฐาน
3. สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80
2. ผลการการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู
ในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 การจัดการเรียนรูบูรณาการแหลงเรียนรูทองถิ่น
การจัดการเรียนรูบูรณาการแหลงเรียนรูทองถิ่น คือการเพิ่มศักยภาพของผูเรียน ใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุ ขไดบ นพื้นฐานของความเปนไทยและ ความเปนสากลเป นการเรียนรูคูขนานระหวางความรูสากลกับความรู ทองถิ่ น
เพราะทองถิ่นเปนระบบความรูที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผานมิติสัมพันธการสั่งสมและถายทอดผานรุ นสูรุน สวนใหญ
เปนชิ้นงาน เครื่องดนตรี เครื่องใช ผาไหม ผาฝาย การละเลน ของเลน และความรูที่ อยูในตัวของบุคคลที่เปน ขอควรปฏิบัติ
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บทสวด ภาษาเขียน นิทาน คํากลอน บทเพลง ตํารายาของปราชญชาวบาน ซึ่งสิ่งเหลานี้มี ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีพื้นบาน สอดคลองกับสังคมการดํารงชีวิตของผูเรียน ถือวาเปนการเรียนรูแบบคูขนานระหวางความรูทองถิ่นสูสากล
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดใหนิยามความสําคัญของการจัดการเรียนรูบูรณาการ
แหลงเรียนรูทองถิ่นไวอยางหลากหลาย(Sinvely and Corsinglia 2001: 136, Apple 1990: 50-67,กิ่งแกว อารีรักษ
(2548:118), นเรนทร คํามา (2548 :3)และประเวศ วะสี (2536:1)) สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพชีวิตจริง สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได ชวยใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ทองถิ่น
2. ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่มีคุณคา มีความหมายตอชีวิต ทําใหเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียน
3. ผู เรี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ทองถิ่ นสูค วามรู สากลสิ่ง ที่อยูใ กล ตัวไปสูสิ่ งที่ อยู ไกลตั วไดอยางเป น
รูปธรรม
4. เห็นความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง
5. มีสวนรวมในองคกร ทองถิ่น บุคคล และครอบครัวในการพัฒนาทองถิ่น
6. ไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ไดลงมือปฏิบัติจริง สงผลให เกิดทักษะการแสวงหาความรู
เปนบุคคลแหงการเรียนรู
4.2 การใชแหลงเรียนรูทองถิ่นในการจัดการศึกษา
การใชแ หล ง เรี ย นรูใ นท องถิ่ น นั้ น ครู ต องรู วาท องถิ่ นหรื อชุม ชนของตนมีแ หล ง วิช าอะไรบ างที่ จะนํามาใชใ ห เ กิ ด
ประโยชน เพราะชุมชนทุกแหงตางมีแหลงวิชาหลายอยางตางกันครูควรสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนอยูเสมอ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการใช การสํารวจหรือคนหาเพือ่ รวบรวมแหลงเรียนรูในชุมชนที่จะนํามาใชเปนประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ซึ่งพนิจดา วีระชาติ (2542 : 23) กลาวถึงการนําแหลงชุมชนมาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาไว ดังนี้ ทรัพยากรใน
ชุมชนประกอบดวยสิ่งตางๆ หลายอยาง การนํามาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาได ดังนี้
1. บุคคล มีประโยชนอยางกวางขวางตอการนํามาใชประโยชนตอการศึกษา เชน
1.1 เปนวิทยากรในดานตาง ๆ แลวแตจุดประสงคของการเรียนรูและความรูความชํานาญ ความสําเร็จใน
ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ
1.2 เปนตั วอยาง แบบอยางในการดําเนิ นชีวิต ใหแก นักเรีย นไดเ ห็นชีวิต ตัวอย างแบบอยางที่แทจริงของ
ความสําเร็จในดานตาง ๆ เชน อาชีพ คุณธรรม เกียรติยศ ชื่อเสียง การสละการทําประโยชนแกชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน
1.3 ใหบุคคลชวยเหลือกิจกรรมและกิจการตาง ๆ ของสถานศึกษา เชน
1.3.1 ชวยเหลือสถานศึกษาในดานการเงิน วัสดุอุปกรณตาง ๆ หรือแรงงาน
เปนตน
1.3.2 ให ขอเสนอแนะ ขอคิ ดเห็น ให ความร วมมื อในการปรั บปรุงหลักสูตรโปรแกรมกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน
1.3.3 เปนกรรมกรรวมในหนวยงานหรือแผนกตาง ๆ ของโรงเรียน
1.3.4 ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน ชวยในการดูแลเด็กชวยในการรักษาพยาบาล
1.3.5 ชวยในการสอน ชุมชนแตละชุมชนประกอบดวยบุคคลประเภทตางๆ มากมาย มีความรู
ความสามารถตางๆ กัน มีคนจํานวนมากยินดีที่จะชวยเหลือโรงเรียนชวยสอนนักเรียน สอนครูหรือประชาชน โรงเรียนอาจเชิญ
บุคคลเหลานั้นเขษมาชวยสอนในสาขาวิชาที่เขาชํานาญแกนักเรียน ครู คนงาน ภารโรงและประชาชน
2. วัฒนธรรมประเพณี ระเบียบแบบแผน ตลอดจนเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความเปนอยูของประชาชน
เปนสิ่งสําคัญอยางยิง่ ที่จะตองใหนักเรียนเขาใจและปฎิบัติตาม
2754 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

3. สถาบัน องคการและหนวยงานตางๆ นักเรียนจะไดเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสิ่งตางๆ เหลานั้น
ตอชุมชน ตลอดจนความเจริญกาวหนาในดานตางๆ กับผูเรียนและประชาชนการใชประโยชนของสงตางๆ นั้นใหเปนประโยชน
อยางแทจริงและเปนธรรมในสังคม
4. โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แ ละสิ่ ง ก อสร างต างๆ นั กเรี ย นจะได เ ข า ใจประวั ติ ค วามเป นมาของชุ ม ชน การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน ตลอดจนความเจริญกาวหนาในดานตางๆ เพื่อความรักสามัคคี ความภูมิใจในชุมชนของตน การเห็น
คุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมและรวมมืออนุรักษสิ่งมีคาตางๆ ดวย
5. สถานที่พักผอนหยอนใจ นักเรียนจะไดเรียนรูคุณคา ประโยชนและโทษของสิ่งตางๆ ตอการดํารงชีวิต การปฏิบัติ
ตนของคนในสังคมที่สัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เหลานี้
4.3 แหลงเรียนรูเมืองกาญจนบุรีเกา
เมืองกาญจนบุรีเกาเปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ําแควใหญ โดยแมน้ําไหลผานทางทิศใตของเมือง และมีลําตะเพินไหลผาน
ทางทิศตะวันตก มีภูเขาตั้งอยูรอบ ๆ เมือง ทําใหเปนชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งรับศึกพมา เนื่องจากเปนจุดสกัดทัพของพมาที่
ยกผานชองเขาและลําน้ํามาทางดานพระเจดียสามองค ตามหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับสงครามระหวางไทยกับพมา เมื่อ
พมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ตองเดินทัพผานเมืองสุพรรณบุรีแลวจึงจะถึงพระนคร การตั้งเมืองกาญจนบุรีเกาจึงเปนเมืองหนา
ดานที่จําเปนการในสกัดกั้นขาศึกและขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทย ดังนั้นในทองที่เมืองกาญจนบุรีจึงเกิดเปนสนามรบมา
นับ ครั้ ง ไม ถ วน เพราะพม าจํ าเป นต องยึ ด เมื องกาญจนบุ รี ใ หไ ด กอน ดั ง นั้ นเมื องกาญจนบุ รีเ ก าจึ ง เป นเมื อ งที่ มี คุ ณค าทาง
ประวัติศาสตร มีแหลงโบราณสถานที่ยังคงอยูเปนหลักฐานของความสําคัญของเมืองตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยตน
รัตนโกสินทร ซึ่งแหลงโบราณสถานในเมืองกาญจนบุรีเกาที่ควรคาแกการศึกษาเรียนรู มีดังนี้
1. วัดขุนแผน
เดิมเปนวัดรางในเมืองกาญจนบุรีเกา มีพระธุดงคจาริกเขามาอยู ชาวบานจึงชวยกันถากถางแลวสรางกุฏิศาลาสําหรับ
ทําบุญ ขางวัดขุนแผนมีสระน้ําซึ่งมีน้ําตลอดป ไมเคยแหง ชาวบานเคยเห็นหูระฆังขนาด 3 กําโผลขึ้นมาจึงเรียกวาสระระฆัง เลา
กันวาระฆังใบนี้เปนของคูบานคูเมือง ชาง 10 เชือกก็ฉุดไมขึ้น ตอมาไมมีใครเคยเห็นระฆังอีกเลย ป พ.ศ. 2467 พระครูจวนมา
จําพรรษาที่วัดขุนแผน ทานไดนําชาวบานออกสํารวจวัดในเมืองเกา พบวามี 7 แหง และเปนผูชี้สถานที่และบอกใหชาวบาน
ทราบ ปรางคที่วัดขุนแผนที่เห็นถูกเจาะตรงกลางจนเปนชองมองทะลุเห็นอีกดานหนึ่ง เปนฝมือของพวกลักลอบขุดหาของเกา
ตามโบราณสถาน และพวกโบสถ วิหารก็เชนกัน ถูกเจาะทําลายจนปรักหักพังเหลือเพียงเศษอิฐบนพื้นดิน
2. วัดปาเลไลยก
เปนวัดรางหางจากวัดขุนแผนไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร โบราณสถานวัดปาเลไลยกมีลักษณะเปนมณฑป
ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกออิฐฉาบปูนมีซุมพระยืน 3 ดานคือ ทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก สวนทิศตะวัน ออกเปนประตูเขา
ดานหนามีลานปูดวยอิฐและมีรองรอยของเสาหาร(เสาลูกแกว) เปนรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในมณฑปมีพระพุทธรูปปูนปนขนาด
ใหญปางปาเลไลยก มีลิงและชางหมอบอยู พระพุทธรูปนี้สันนิษฐานวา ดัดแปลงขึ้นใหม แตเดิมเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย
และมีโบสถเกา รวมทั้งเจดียเกาอยูทางดานหลัง
3. วัดแมหมาย
เปนวัดรางหางจากวัดขุนแผนประมาณ 200 เมตร โบราณสถานแบงเปน 2 กลุมคือกลุมทิศเหนือ และกลุมทิศใต มี
สระลางกระดูกอยูระหวางกลาง วัดแมหมายเหนือประกอบดวยเจดียทรงกลมตั้งบนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานวิหาร สวนวัดแม
หมายใตประกอบดวย เจดียทรงกลมสององคติดกันกอดวยอิฐสอดินฉาบปูน เจดียรายขนาดเล็กทรงปรางค เจดียกออิฐฉาบปูน
ฐานวิหาร สถาปตยกรรมเปนสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในเปนฐานชุกชีกออิฐสอดิน ฉาบปูน พระพุทธรูปอาจเปนพระพุทธรูป
หินทรายเพราะพบชิ้นสวนฝาพระหัตถ รัศมีอุณาโลมทําดวยหินทรายสีแดง ฐานวิหาร และฐานเจดียทรงกลม
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4. วัดนางพิม (วัดกาญจนบุรีเกา)
เปนวัดราง พ.ศ. 2472 พระครูจวนนําชาวบานมาถากถางจนเห็นฐานโบสถ ฐานเจดีย จึงชวยกันสรางโบสถชั่วคราว
ตรงที่เดิม ชาวบานชวยกันตัดไมมาทําหอระฆัง ศาลา และโรงลิเก
การปฏิสังขรณวัดนางพิมนั้น พระครูจวนไดทําพิธีลางปาชานํากระดูกมาบังสุกุลแลวเผา งานบุญครั้งนี้ใหญมาก มีการ
ขออนุญาตอําเภอ มีมหรสพสมโภชทั้งลิเกและเพลงอีแซวจัดกัน 7 วัน 7 คืนไดเงินทําบุญ 6 พันบาทเศษ นําเงินนี้มาสรางโบสถ
ใหมบนฐานเดิมสรางเจดียตามรองรอยเดิม สรางกุฏิขึ้นใหม 2 หองหลังการสถาปนาวัด วัดนางพิมไดรับการสนับสนุนจากหลวง
ปูยิ้ม วัดหนองบัว หลวงพอเปลี่ยน วัดใต หลวงตากรับและหลวงพอดี วัดเหนือ วัดจึงรุงเรืองขึ้นตามลําดับ
หลังจากพระครูจวนมรณภาพ พระอาจารยเกลา วัดทุงสมอมาเปนเจาอาวาสแทน ชวงนี้มีลายแทงผุดขึ้นหลายแหง
พอแคลวกับเพื่อนไดขุดพบหมอดินที่วัดนางพิม มีเงินโบราณเต็มหมอ ขายไดอันละ 4 บาท และยังมีทองโบราณอีกมากมาย เงิน
นี้นํามาใชสรางอาคารเรียน โรงเรียนบานทาเสา ซึ่งพระครูจวนขออนุญาตจัดตั้งไวโดยใชศาลาวัดเปนที่เลาเรียน
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
(Mixed Methods Research) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการบริหารแหลงเรียนรู และสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. กําหนดและศึกษาสภาพการดําเนินงานและการใชประโยชนของแหลงเรียนรูเมืองกาญจนุบรีเกา
2. คั ด เลื อกแหลง เรีย นรูที่ จะดํ าเนิ นการทดลอง โดยใช เ กณฑ ความครอบคลุม ในทุ กจัง หวัด และความ
หลากหลายขององคประกอบในการจัดแหลงเรียนรูอยางมีสวนรวม จํานวน 1 แหลงเรียนรู และคัดเลือกโรงเรียนที่อยูใกลเคียง
เพื่อเขารวมกิจกรรมของแหลงเรียนรูจํานวน 2 โรงเรียน
3. ศึกษารายละเอีย ดเชิงลึ กเกี่ย วกับทองถิ่นที่ตั้ งแหลง เรียนรู ที่เปนแหลงทดลองกั บผูมีสวนเกี่ยวของกั บ
แหลงเรียนรูไดแก ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ผูบริหารโรงเรียน และครู เพื่อประเมินความพรอมและความต องการในการใช
แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมในแหลงเรียนรู
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่กําหนดขึ้น
4. พัฒนากิจกรรมกิจกรรมในแหลงเรียนรูเมืองกาญจนบุรีเก า ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคูมือการใชแหลงเรียนรู และพัฒนาคูมือกิจกรรมมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา โดยเปนการนําเสนอเนื้อหา
และแบบฝกหัด ประกอบท ายแตล ะหนวยมีกิจกรรมตา ง ๆ ดั งนี้ กิจกรรม ที่ 1 คุ ณสมบั ติของมั คคุเ ทศก กิจกรรมที่ 2 วั ด
ขุนแผน กิจกรรมที่ 3 วัดปาเลไลยก กิจกรรมที่ 4 วัดแมหมายเหนือ วัดแมหมายใต กิจกรรมที่ 5 วัดนางพิม
5. นําเสนอรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเสนอแนะและปรับปรุงดําเนินการจัด
กิจกรรม
ระยะที่ 3 นํากิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใชจริงในแหลงเรียนรู
6. จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนํานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม โรงเรียนบานหนองบัว และโรงเรียนบานพุประดู จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง
เขารวมกิจกรรมตามคูมือศึกษาแหลงเรียนรูที่พัฒนาขึ้น โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน
ระยะที่ 4 ทําการประเมินผลการพัฒนาแหลงเรียนรูจากการพัฒนากิจกรรม
7. ประเมินผลการดํ าเนินงาน โดยใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณ(Quantitative Evaluation) และเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Evaluation) ใหครอบคลุม กระบวนการทํางาน ผลผลิต ผลกระทบและความยั่งยืนที่เกิดจากโครงการ
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โดยมีประเด็นการประเมินหลักเรื่อง การเปนแหลงเรียนรูและจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิด จากโครงการที่ได
ทดลอง
6. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว และไดผลการวิจัยดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพั ฒ นากิ จกรรมในแหล ง เรี ย นรู ท องถิ่ นสํ าหรั บ ส ง เสริ ม การจั ด การศึ กษาในระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเมื อ ง
กาญจนบุรีเกา เปนการพัฒนาคูมือมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา ประกอบดวยกิจกรรมในการศึกษาแหลงเรียนรู
เมืองกาญจนบุรีเกา ซึ่งกิจกรรมแตละกิจกรรมนั้นนักเรียนจะทํากิจกรรมตามคูมือที่คณะผูวิจัยไดสรางขึ้น มีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
กิจกรรม ที่ 1 คุณสมบัติของมัคคุเทศก กิจกรรมที่ 2 วัดขุนแผน กิจกรรมที่ 3 วัดปาเลไลยก กิจกรรมที่ 4 วัดแมหมายเหนือ
วัดแมหมายใต กิจกรรมที่ 5 วัดนางพิม ซึ่งหลังจากทํากิจกรรมครบถวนพบวาคูมือการจัดกิจกรรม มีคาประสิทธิภาพดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึ กษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมืองกาญจนบุรีเกา
คะแนนกิจกรรม
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ประสิทธิภาพ
E1
40
1,050
87.5
E2
20
510
85
จากตารางที่ 1 พบวา1 คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเมืองกาญจนบุรีเกา เทากับ 87.5/85 มากกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
2. ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมิน
จากผลคะแนนการทํากิจกรรมตามคูมือมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกาที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไดผลการศึกษาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5
รวม
รวม
173.5
167
339
425
292
1,369.5
รอยละ
80.69
77.67
78.83
98.83
67.90
79.62
แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
เกณฑระดับคะแนน (กรัณยพล วิวรรธมงคล,2555: 182)
รอยละ 71 – 100
หมายถึง
ดีมาก
รอยละ 61 – 70
หมายถึง
ดี
รอยละ 51 – 60
หมายถึง
ปานกลาง
รอยละ 0 – 50
หมายถึง
ปรับปรุง
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จากตารางพบว าผลการปฏิ บัติ กิจกรรมทั้ ง 5 กิ จกรรม โดยภาพรวมได ค ะแนนร อยละ 79.62 อยูใ นระดับ ดีม าก
จําแนกเปนรายกิจกรรมเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ กิจกรรมที่ 4 วัดแมหมายเหนือ วัดแมหมายใต ไดคะแนนรอยละ 98.83
อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ กิจกรรมที่ 1 คุณสมบัติของมัคคุเทศก กิจกรรมที่ 3 วัดปาเลไลยก ไดคะแนนรอยละ 78.83 อยู
ในระดับดีมาก กิจกรรมที่ 2 วัดขุนแผน ไดคะแนนรอยละ 77.67 อยูในระดับดีมาก และกิจกรรมที่ 5 วัดนางพิม ไดคะแนนรอย
ละ 67.90 อยูในระดับดี ตามลําดับ
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมืองกาญจนบุรีเกา เทากับ 87.5/85 มากกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
2. ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผล
การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก
อภิปรายผล
1. คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื องกาญจนบุ รีเ กา เทากับ 87.5/85 มากกว าเกณฑที่ ตั้ง ไว คื อ 80/80 เป นไปตามสมมติ ฐานการวิจัย เนื่ องจากนั กเรีย น
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกา ฝกปฏิบัติเปนมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดทุงลาดหญา จํานวน
43 คนเขารวมกิจกรรม และประเมินความสามารถของผูเขารวมกิจกรรมผานการตรวจแบบฝกการชมเมืองกาญจนบุรีเกาที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น พบวานักเรียนทุกคนตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี เพราะรูปแบบของกิจกรรมไดเปนการนํานักเรียนลงพื้นที่
จริง กระตุนความสนใจ จึงสงผลใหสามารถทํากิจกรรมในคูมือไดคะแนนที่ดี
2. ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ไดผล
การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก เนื่องจากครูในโรงเรียนกาญจนบุรี
เกาไดปลู กฝงใหความรูนักเรี ยนใหมีค วามสํานึกรักทองถิ่น เมื่อนักเรียนเกิด การเรียนรู ยอมทํ าใหสามารถพัฒนาความรูของ
ตนเองได นอกจากนีผ้ ลกระทบของการจัดกิจกรรม ทําใหโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีคูมือและกิจกรรมศึกษาแหลง
เรียนรูใหม ๆ และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงมีแหลงเรียนรูที่สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับผูเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และการพัฒนาความสามารถของมัคคุเทศกนอยมีความยั่งยืน เนื่องจากโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกาไดมีการจัดกิจกรรม Woke
Rally ชมเมืองกาญจนบุรีเกาเปนประจําทุกป เพื่อปลูกฝงการสํานึกรักทองถิ่นและเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นของ
ตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ (Sinvely and Corsinglia 2001: 136, Apple 1990: 50-67,กิ่งแกว อารีรักษ
(2548:118), นเรนทร คํามา (2548 :3)และประเวศ วะสี (2536:1)) ที่กลาววาการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ชวยให นักเรี ยนได เห็ นความสําคัญ ของการอนุ รักษแ ละพัฒ นาภู มิป ญญาท องถิ่น วั ฒนธรรม ทรั พยากร และสิ่ งแวดลอมใน
ทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง การที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาคูมือการนําชมเมืองกาญจนบุรีเกาขึ้น ยอมชวยเสริมใหเกิดความยั่งยืนในการ
จัดกิจกรรมมากขึ้น
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การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนตําบลบึงกระจับ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และศึกษา
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
จํานวน 99 คน กําหนดขนาดตามตารางยามาเน (Yamane) ที่ความคาดเคลื่อน 10% และสุมเก็บขอมูลแบบงาย สวนผูใหขอมูลหลัก
ในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก อภิปรายกลุม
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการจัดหมวดหมูเรียงลําดับและอธิบายในลักษณะพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเปนรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนโดยปลูกจิตสํานึก
และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหชาวบาน ใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางที่ครัวเรือน และจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจ
สงเคราะหเพี่อการออมเงิน โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชนจาก อบต. และแกนนําชุมชน นําขอมูล
มากําหนดทิศทางในการจัดการขยะโดยใหชุมชนมีส วนรวมเริ่ม ตั้งแต แกนนํา ประชุมหารือกับ อบต. และแกนนํานําขอมู ล
กลับไปประชุมหารือกับลูกบาน วางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
คําสําคัญ: รูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอย การมีสวนรวมของชุมชน
Abstract
The purposes of the study were 1) to investigate the behaviors, problems and needs of people
about solid waste disposal management from the community of Tambon Bueng Krachap, Amphoe Wichien
Buri, Phetchabun Province. And 2) to find out the model of the management. The quantitative sample
included 99 people by simple, according to Yamane’s table and 10 % of errors. The qualitative sample
were 42 key informants. Questionnaires, focus group and in-depth interview were deployed as data
collecting tools. Quantitative data were analyzed by using percentage, frequency, mean, and standard
deviation while qualitative data were analyzed by using categorizing and description. The study showed
that the model of solid waste disposal management were people participation and raising awareness of
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the people and their responsibility to environment. Beginning with the people from household separated
wastes, and a waste bank was established for cremation work and saving money. The process began
with analyzing problems and potentials of the people and their leaders. Then information was adopted
to determine the plan of waste management. The most importance was that the leaders and people
participated in the whole pro, including the planning, operations and evaluation.
Keywords: model, waste management, people participation
1. บทนํา
จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆดาน ไมวาจะดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และพาณิชยกรรมตางๆสงผลใหเกิดปญหาติดตามมา
หลายดาน ไดแก ปญหาสิ่งแวดลอมถูกคุกคาม ปญหาขยะจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมการทองเที่ย ว
ปญหาขยะที่ไมสามารถกําจัดได ลวนเปนปญหาที่กระจายทั่วในเขตเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ และขยายวงกวางลงสูตําบลบึง
กระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ที่เริ่มขยายตัวความเปนเมือง ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร
และยังไมมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกตองภายในตําบล เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จําเปนที่จะตอง
นํางบประมาณแตละปไปใชในเหตุที่จําเปนเรงดวนมากกวาปญหาการจัดการขยะ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับจึงจาง
เหมาเอกชนจัดเก็บขยะภายในตําบล ดังนั้นผูวิจัยและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จึงเห็นความจําเปนและ
ความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่ตองการหารูปแบบการจัดการขยะที่ประชาชนมีสวนรวม
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลบึงกระจับ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรมควบคุมมลพิษ (2551:9) ไดใหความหมายของขยะหรือมูลฝอยว าหมายถึง เศษกระดาษ เศษผาเศษอาหาร เศษ
สินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตวรวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่
อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือครัวเรือน และวัสดุเหลือใช หมายถึง
สิ่งของเครื่องใชหรือสินคาที่ผานการใชงานแลวหรือหมดอายุการใชงานแลวหรือที่เหลือจากความตองการและไมเปนที่ตองการ
จะใชอีกตอไป
ประเภทของขยะมูลฝอย แบงเปน 4 ประเภท ไดแก (ออนไลน)
1. ขยะมูลฝอยเปยก ไดแก พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม อินทรียวัตถุ ที่สามารถยอยสลาย เนาเปอยงาย
มีความชื้นสูง
2. ขยะมูลฝอยแหง ไดแก พวกเศษกระดาษ เศษหญา แกว โลหะ ยาง พลาสติก ไม ฯลฯ ขยะมูลฝอยชนิดนี้ จะมีทั้งที่
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เผาไหมไมได ขยะแหงเปนมูลฝอยที่สามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชนกลับมาใชไดอีก โดยทําการคัดแยกมูลฝอยกอนนําไปทิ้ง
ซึ่งจะชวยใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่จะตองนําไปทําลายลงได และถานําสวนที่ใชประโยชนไดนี้ไปขาย ก็จะทําใหมีรายได
กลับมา
3. ขยะทั่วไปคือ ขยะที่มีลักษณะยอยยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหมเชน หอพลาสติกใสขนม
ถุงพลาสติก ซองบะหมี่สําเร็จรูป โฟมเปอนอาหาร ฟอยสเปอนอาหาร
4. ขยะมูลฝอยอันตราย ไดแก ของเสียที่เปนพิษมีฤทธิ์กัดกรอนและระเบิดไดงาย ตองใชกรรมวิธีในการทําลายเปน
พิเศษเนื่องจากเปนวัสดุที่เปนอันตราย เชน กระปองสารฆาแมลง ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต หลอดไฟ หลอดฟลูออเรส
เซนต กระปองสเปรยฉีดผม ฯลฯ
แนวคิดเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย
กระบวนการกําจัดมูลฝอยนั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญ คือ การผลิต หรือการทิ้งมูลฝอย ดังนั้นกิจกรรมการทิ้งขยะมูล
ฝอยจะเกิดขึ้นหรือไมนั้น จึงขึ้นอยูกับบุคคลผูใชวัสดุนั้น ซึ่งการกําจัดขยะของทุกบานจึงเปนความรับผิดชอบของผูที่อยูอาศัย
แนวทางในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตอง มีลักษณะดังนี้
1. การกําจัดมูลฝอยในแหลงกําเนิด โดยคํานึงถึงการใชประโยชนของเหลือทิ้งเปนครั้งสุดทายโดยพิจารณาความ
เปนไปไดในการใชวัสดุที่เหลือทิ้ง เพราะวัสดุบางชนิดสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายครั้ง นอกจากนี้การตัดสินใจบริโภค
ตองรูจักเลือกบริโภคสินคาที่ไมสรางปญหา มีของเหลือทิ้งกําจัดยาก และตองลดปริมาณของเหลือทิ้ง ไดแ ก พยายามเลือกใช
สินคาที่บรรจุภัณฑมีขนาดใหญ มีอายุการใชงานนาน คงทน เปนตน
2. การแยกประเภทมูลฝอย การเก็บมูลฝอยในครัวเรือนซึ่งเปนจุดกําเนิดของมูลฝอย ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเพื่อใหมูลฝอย
ชนิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยูในสภาพพรอมที่จะนํามูลฝอยใสลงในถังและดวยเหตุในครัวเรือนนั้นมีหลายชนิด ถาหากเก็บกักรวมกัน
มูลฝอยที่ เปนสารอินทรียแ ละยอยสลายไดง าย ถาปะปนอยูกับ มูลฝอยอื่นที่กําจัดยาก ก็จะทําใหมูลฝอยที่เปนสารอินทรี ย
กําจัดยากไปดวย นอกจากนี้ มูลฝอยหลายชนิดสามารถนํากลับมาใชประโยชนโดยตรง หรือขายเปนวัสดุไดอีก จึงควรมีการ
แยกประเภทเก็บกักมูลฝอยในครัวเรือน (วิรัช ชมชื่น, 2537 : 45)
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สามารถแบงออกเปน 3 ระบบใหญ คือ
1. ระบบหมักทําปุย เปนการยอยสลายอินทรียสารโดยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียเปนตัวการยอยสลายให
แปรสภาพเปนแรธาตุที่มีลักษณะคอนขางคงรูป มีสีดําคอนขางแหง และสามารถใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน
2. ระบบการเผาในเตาเผา เปนการทําลายขยะมูลฝอยดวยวิธีการเผาที่ไดรับการออกแบบกอสรางที่ถูกตองและ
เหมาะสม โดยตองใหมีอุณหภูมิ ในการเผาที่ 850-1200 องศาเซลเซียส เพื่อใหการทําลายที่สมบูรณที่ สุด แตในการเผามั ก
กอใหเกิดมลพิษดานอากาศ
3. ระบบฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล เปนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการนําไปฝงกลบในพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไว ซึ่งเปน
พื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วิศวกรรม สถาปตยกรรมและการยินยอม
จากประชาชน จากนั้ นจึ ง ทําการออกแบบและก อสร าง โดยมีการวางมาตรการป องกั นผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้ น เช น การ
ปนเปอนของน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยที่เรียกวา น้ําชะขยะมูลฝอย ซึ่งถือวาเปนน้ําเสียที่มีคาความสกปรกสูงไหลซึมลงสูชั้น
น้ําใตดิน ทําใหคุณภาพน้ําใตดินเสื่อมสภาพลง กลิ่นเหม็น และผลกระทบตอสภาพภูมิทัศนรูปแบบการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล อาจใชวิธีขุดใหลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมใหสูง ขึ้นจากระดับพื้นดิน หรืออาจจะใชผสมสองวิธี ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิประเทศ (ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน, 2553 : 50)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวิกานต แสนไชย(2544)ที่ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนวัดกลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
คือ การจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เปนการใชการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน
ในการจัดการแบบยั่งยืน สําหรับการมีสวนรวมของสมาชิก ในชุมชนจะตองเกิดจากความสมัครใจ เริ่มตั้งแตขั้น ตอนคิดริเริ่ม
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คนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชน วางแผนดําเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหสมาชิกในชุมชนวัดกลางเขามามีสวนรวมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของ
โครงการ การประชาสัมพันธ สื่อมวลชน ความพรอมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผูบริห ารโครงการ
ความเขมแข็งของชุมชน ความตองการแกไข ปญหาของชุมชน ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความตองการการยอมรับ จาก
สังคม และความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวใหชนรุนหนา
อิสรภาพ มาเรือน และคณะ(2556) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา ในพื้นที่ในตําบลปากลาง มีปริมาณเพิ่มขึ้นที่กําลังประสบปญหาขยะ
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวคิดวาหนาที่การจัดการขยะเปนของอบต. และทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังโดยไมมีการคัด
แยกขยะหรือนํากลับไปใชประโยชน
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยจํานวน 6280 คน 1522 ครัวเรือน จาก 10 หมูบาน
กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนในตําบลบึงกระจับ ประกอบดวย ตัวแทนครัวเรือนในตําบลบึงกระจับ จาก 10 หมูบาน
จํานวน 99 คน กําหนดขนาดตามตารางยามาเน (Yamane)ที่ ความคาดเคลื่อน 10%และสุมเก็บ ขอมูลแบบงาย สวนผูใ ห
ขอมูลหลักในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ชาวบานหมูบานละ 2 คน คณะผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถิ่นตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 คน อสม. 4 คน ครูในพื้นที่ 4 คน ใชวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การอภิปรายกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
มีสวนรวมของชุมชน
2) เตรียมขอมูลและนําขอมูลที่ไดจากการประมวล เพื่อกําหนดเปนหัวขอ โครงสรางแบบสอบถามและขอบเขต
เนื้อหา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การอภิปรายกลุม
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
ระยะที่ 1 ประชุมกับองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จํานวน 4 คน และผูใหญบาน 10 หมู เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบสัมภาษณ เมื่อไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ระยะที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากระยะที่ 1 มาสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ปญหา ความตองการในการจัดการขยะในครัวเรือน ที่ไดจากระยะที่ 1 และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานชวยวิพากษ ไดแก รอง
ศาสตราจารย ดร. สุ วารี ย วงศ วัฒ นา ผู เ ชี่ ย วชาญด านสถิ ติ ดร.ชั ช วิ นทร นวลศรี ผู เ ชี่ ยวชาญด านสิ่ ง แวดล อม และดร.
ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดจากการวิพากษและวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญไปปรับแกและแจก
กลุมตัวอยางจํานวน 99 ชุด จาก 10 หมูบาน เก็บและนํามาวิเคราะหขอมูล รวมกับการสัมภาษณผูนําชุมชนทั้ง
10 หมูบาน
ระยะที่ 3 นําผลสรุปของแบบสอบถามมาประชุมเชิงปฏิบัติและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปญหาขยะชุมชน รวมกับ
ผูนําชุมชน 10 หมูบานตัวแทนชาวบาน หมูล ะ 2 คน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังทาดีอีก 4 คน อสม. 4 คน ครู
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ในพื้นที่ 4 คน เพื่อเสนอความคิด เห็นและจัดทําแนวทางการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุม ชน จากนั้นนําขอมูล ที่ไดม า
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1) คณะผูวิจัยจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการจัดหมวดหมูเรียงลําดับและอธิบายในลักษณะพรรณนา
5. ผลการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ ตําบลบึง
กระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ไดผลการวิจัย ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
พบวาเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.7 และเพศชาย รอยละ 32.3 สวนใหญมีอายุ 5160 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 53.5 มีอาชีพเกษตรกรรม คิด
เปนรอยละ 70.7 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.5 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 53.5 และ
สวนใหญ มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 85.9
สวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
พบวา ในตําบลนี้จะมีถังขยะแจกชาวบานทุกครัวเรือนๆละ 1 ใบที่จายคาธรรมเนียมการเก็บขยะใหทางอบต. ขยะที่
มีมากที่สุดในตําบล คือ ขยะอินทรีย เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษใบไม มากที่สุด สวนใหญมีในปริมาณนอยกวา 1กิโลกรัม/วัน
ชาวบานสวนใหญจะจัดการขยะประเภทนี้โดยการเผา มีบางสวนจะทิ้งลงถังขยะของอบต. สวนขยะทั่วไป เชน หอพลาสติกใส
ขนม ถุ งพลาสติก กล องนม กล องโฟม หลอดดูด น้ํา มี ปริม าณนอยกว า 10 ชิ้น/วั น จั ดการโดยการทิ้ งลงถัง ขยะของอบต.
รองลงมาเปนขยะรีไซเคิล เชน ขวดน้ําพลาสติก กระปองเครื่องดื่ม ขวดแกว ฝาอลูมิเนียม เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแกว
สวนใหญมีปริมาณนอยกวา 5 ชิ้น/วัน ชาวบานสวนใหญจัดการโดยการคัดแยกไวขาย และท ายสุดเปนขยะอันตราย เช น
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระปองสเปรย หลอดไฟ ขวดยาฆาแมลง ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีปริมาณนอยกวา 5 ชิ้น/
สัปดาห ชาวบานสวนใหญจะทิ้งลงถังขยะของอบต.
สวนที่ 3 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
พบวากลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สวนใหญรูและเขาใจวาขยะจําพวก
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไมสามารถนํามาทําปุยหมักได คิดเปนรอยละ 99 รองลงมา ถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลตองมีฝา
ปดมิดชิด ไมรั่วซึม คิดเปนรอยละ 97 และนอยที่สุด คือ .ขยะมูลฝอยประเภทถานไฟฉาย หลอดไฟเกา กระปองสเปรยตางๆ
สามารถทําลายทิ้งไดเอง โดยการนําไปเผาในบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 18.2 ทําใหไดขอสังเกตวากลุมตัวอยางบางสวนยังไมมี
ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตราย
สวนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติตนทุกครัง้ เปนประจําเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ไดแก การคัดแยกกระปองสี
ขวดยาฆาหญาฆาแมลง แบตเตอรี่ ถานไฟฉายออกจากขยะทั่วไป คัดแยกขยะปนเปอนเลือด เสมหะ ผาอนามัย ออกจากขย
ทั่วไป และยังมีการคัดแยกขยะที่ขายไดออกจากขยะทั่วไป รองลงมาดานการเก็บรวบรวม/นํากลับมาใชใหม กลุ มตัวอยางมี
การปฏิบัติทุกครั้งในเรื่องการนําขยะที่สามารถขายไดไปขายใหเกิดมูลคา นอกนั้นจะมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง
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สวนที่ 5 กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทราบวาอบต.มีการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของแตละครัวเรื อน คิดเปนรอยละ
93.9 รองลงมา ชุมชนมีกฎระเบียบ ขอบังคับดานการจัดการขยะโดยหามทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ เชน ถนน
ตรอกซอยแมน้ํา ลําคลองสระน้ํา เปนตน นอกจากสถานที่ซึ่งอบต.ไดจัดไวให คิดเปนรอยละ 88.9
สวนที่ 6 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการปฏิบัติ ในการจัดการขยะ ไดแก การเสียคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ
การซื้อผลิตภัณฑชนิดเติมแบบถุงพลาสติกมาใชแทนขวด รองลงมามีสวนรวมรับผลประโยชนจาการแกไขปญหาขยะชุม ชน
ไดแกมีรายไดจากการขายขยะรีไซเคิล
สวนที่ 7 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
พบวากลุมตัวอยางมีความตองการใหอบต.เพิ่ มรอบเวลาในการใหบ ริการของรถเก็บขยะ รองลงมากลุมตัวอยางมี
ความตองการใหอบต.จัดทําถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการแยกประเภทขยะ และกลุมตัวอยางยังมี ความ
ตองการใหอบต. เพิ่มจํานวนถังขยะและตองการใหอบต.ใหความรูเรื่องการจัดการขยะ
วัตถุประสงค ที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชีย รบุรี จังหวั ด
เพชรบูรณ ไดผลการวิจัยดังนี้
เนื่องจากชาวบานในตําบลบึงกระจับเสียคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหแก อบต. 20 บาท/เดือน และ
อบต. จะแจกถังขยะใหครัวเรือนละ 1ใบ พวกเขาจึงมีความคิดวาบทบาทหนาที่ในการจัดการขยะมู ลฝอยควรเปนของอบต.
เพราะเขาไดเสียคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะใหอบต.แลว ดังนั้นชาวบานจึงทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังขยะของอบต.นอกจาก
ขยะติดเชื้อ จะไปทิ้งที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ซึ่งรถเก็บขยะจะมาเก็บขยะหมูบานละ 1 ครั้ง/สัปดาห ทําให
เกิดการสะสมของขยะ สงกลิ่นเหม็น เมื่อทําการประชุ มเชิง ปฏิบัติ การเรื่องการจัดการขยะของชุมชนกั บผูนําชุ มชน พบว า
รูปแบบการจัดการขยะจะใชรูปแบบการดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยอบต.จัดการ วาจางเหมาเอกชน
ดําเนินการเก็บขนขยะในราคาเดือนละ 25000 บาท เก็บขยะหมูบานละ 1 วัน /สัปดาห แลวนําไปทิ้งในพื้นที่ที ่อบต.เชาไว
สําหรับทิ้งขยะของตําบล ทุกบานมีถังขยะ 1 ใบ และใหทุกบานในชุมชนมีสวนรวมจัดการขยะโดยใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตน
ทางที่ครัวเรือนกอนทิ้งขยะลงถัง ถามีขยะรีไซเคิลสามารถขายกับรถรับซื้อที่เขามารับซื้อขยะในชุมชน ขยะเปยกทําปุยหมัก
หรือฝงกลบในพื้นที่บริเวณบาน ขยะทั่ วไปและขยะอันตรายเหลือใสถังขยะ ซึ่งอบต.ดํ าเนินการจัด อบรมใหความรูเกี่ยวกั บ
ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะใหแกชาวบานเพื่อใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางในระดับครัวเรือนกอนทิ้งลงถังขยะ
ผานผูนําชุมชนและผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ และมีการจัดโซนใหทิ้งขยะแยกประเภท 3 ถัง ไดแก ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อใหชาวบานไดมีการคัดแยกขยะเปนประเภทตาง ๆ กอนทิ้งในถังขยะ 5 จุดของตําบล และมีการ
จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห โดยจะใหกลุมออมทรัพยของชุมชนเปนผูริเริ่ม เปดโอกาสใหเปดรับสมาชิกธนาคาร
ขยะ โดยใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหธนาคารขยะและฝากเงินที่ ไดจากการขายขยะในบัญชีของสมาชิกไวกับธนาคาร
ขยะ ซึ่ งก็ จะทําใหส มาชิกมีรายได มีเ งินออม ขยะอื่น ๆที่ ไม สามารถทํ าใหเ กิด ประโยชน ใด ๆ ได เชน ขยะอั นตราย พวก
หลอดไฟ ถานไฟฉาย บรรจุภัณฑน้ํายาฆาแมลง แบตเตอรี่เกา อบต.บึงกระจับจะนําไปทิ้งที่บอขยะดวยวิธีฝงกลบ แตถ าเปน
ขยะติดเชื้อ จะเก็บรวบรวมสงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลไปจัดการ
6. สรุปผลการวิจัย
การจัดการขยะของตําบลบึงกระจับมีรูปแบบที่ไดรับการรับรองและออกเปนขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล
บึงกระจับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตําบล ซึ่งดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามาจัดเก็บขยะในอัตรา 25000บาท/
เดือน เขาจัดเก็บหมูบานละ 1 ครั้ง/สัปดาห อบต.แจกถังขยะทุกครัวเรือนๆละ1ใบ เก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 20 บาท/
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เดือน และการมีสวนรวมของชุมชนโดยปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหชาวบานคัดแยกขยะเปนประเภท
ตาง ๆ ตั้งแตตนทางที่ครัวเรือนกอนทิ้งในถังขยะที่อบต.แจกให โดยอบต.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเภทของขยะและการ
คัด แยกขยะใหแ ก ชาวบ าน เพื่ อให มีการคั ดแยกขยะตั้ งแตต นทางในระดับ ครัวเรื อนก อนทิ้ งลงถั ง ขยะผ านผู นําชุ มชนและ
ผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ มีการนํารองจัดโซนใหทิ้งขยะแยกประเภท 3 ถัง ไดแก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตรายเพื่อใหชาวบานไดมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งใน 5 จุดของตําบล และมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห
โดยใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหธนาคารขยะและฝากเงินที่ไดจากการขายขยะในบัญชีของสมาชิกไวกับธนาคารขยะ ซึ่งก็
จะทําให สมาชิ กมีร ายได มี เงิ นออม ขยะอื่ น ๆที่ไ มส ามารถทํ าให เกิ ดประโยชนใ ด ๆ ได เช น ขยะอั นตราย พวกหลอดไฟ
ถานไฟฉาย บรรจุภัณฑน้ํายาฆาแมลง แบตเตอรี่เกา อบต.บึงกระจับจะนําไปทิ้งที่บอขยะดวยวิธีฝงกลบ แตถาเปนขยะติดเชื้อ
จะเก็บรวบรวมสงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลไปจัดการ
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 พฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ พบวา จะทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังขยะใบเดียว ไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งและมีความคิดวาหนาที่การ
จัดการขยะเปนของอบต.เพราะเสียเงินคาธรรมเนียมใหแลวสอดคลองกับผลการวิจัยของสมบัติ ชมพูนอย (2550) ที่ทําการ
วิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ประชาชน
สวนใหญ รอยละ 91.5 เห็นดวยกับการพึ่งพาอบต.มาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสอดคลองกับผลการวิจัยของอิสรภาพ มาเรือน
และคณะ(2556) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอยางยั่งยืนในพื้นที่ตําบลปากลาง
อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา ในพื้นที่ในตําบลปากลาง มีปริมาณเพิ่มขึ้นที่กําลังประสบปญหาขยะที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และมีแนวคิดวาหนาที่การจัดการขยะเปนของอบต. และทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังโดยไมมีการคัดแยกขยะหรือนํากลับไปใช
ประโยชน
7.2 รูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน พบวา การดําเนินงานเริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาและ
ศักยภาพของชุมชนจากอบต.และแกนนําชุมชน แลวจึงเอาขอมูลมากําหนดทิศทางในการจัดการขยะโดยใหชุมชนมีสวนรวม
เริ่มตั้งแตแกนนํา ประชุมหารือกับอบต. และแกนนํานําขอมูลกลับไปประชุมหารือกับลูกบาน วางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล โดยมีรูปแบบการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางที่ครัวเรือนและจัดตั้งเปนธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห
สอดคล องกั บงานวิ จัย ของรวิกานต แสนไชย(2544)ที่ทํ าการวิจัยเรื่ องการมี สวนรวมของชุ ม ชนในการจั ดการแบบยั่ ง ยืน :
กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พบวา การจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เปนการใช
การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนในการจัดการแบบยั่งยืน สําหรับการมีสวนรวมของ
สมาชิก ในชุ มชนจะต องเกิดจากความสมั ครใจ เริ่มตั้ งแต ขั้นตอนคิดริ เริ่ม คนหาปญ หาและหาสาเหตุของปญ หาของชุ มชน
วางแผนดําเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหสมาชิกในชุมชนวัดกลาง
เขามามีสวนรวมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของโครงการ การประชาสัมพันธ สื่อมวลชน ความพรอม
ของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผูบริหารโครงการ ความเขมแข็งของชุมชน ความตองการแกไข ปญหาของ
ชุมชน ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความตองการการยอมรับจากสังคม และความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวให
ชนรุนหนา
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8. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวาองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับมีรูปแบบที่ไดรับการรับรองและออกเปนขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตําบล โดยจางเหมาเอกชนเขามาจัดเก็บขยะในอัตรา
25000บาท/เดือน เขาจัดเก็บหมูบานละ 1 ครั้ง/สัปดาห อบต.แจกถังขยะทุกครัวเรือนๆละ1ใบ เก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
20 บาท/เดือน บางครั้งรถเก็บขยะมาชาทําใหถังขยะสงกลิ่นเหม็นเพราะชาวบานจะทิ้งขยะทุกประเภทลงถังขยะใบเดียว
และยังพบวาชาวบานบางสวนไมมีความรูเรื่องการจัดการขยะอันตราย บางคนก็ใชวิธีการเผาทําลายขยะอันตรายรวมกับขยะ
ประเภทอื่น ทางอบต.จึงใหชาวบานมีสวนรวมโดยปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมคัดแยกขยะเปนประเภท
ตาง ๆ ตั้งแตตนทางที่ครัวเรือนกอนทิ้งในถังขยะที่อบต.แจกให นอกจากนั้นอบต. ไดสงเสริมใหความรูเรื่องการทําปุยหมักและ
EMแกชาวบานและมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห ใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหธนาคารขยะและฝาก
เงินที่ไดจากการขายขยะในบัญชีของสมาชิกไวกับธนาคารขยะ ซึ่งก็จะทําใหสมาชิกมีรายได มีเงินออม ดังนั้น
1.องค การบริ ห ารส วนตํ าบลบึง กระจั บ ควรจั ด โครงการให ค วามรูแ ละสร างความตระหนั กเรื่องการจัด การขยะ
อันตรายแกชาวบานใหมากขึ้น เพราะชาวบานสวนใหญยังจัดการขยะประเภทนี้ไมถูกตอง และจัดวางถังขยะประเภทขยะ
อันตรายไวใหประชาชนทิ้งใหเปนที่เปนทาง อาจเปนบริเวณพื้นที่ในองคการบริหารสวนตําบล และมีการติดตามประเมินผล
รายงานตอคณะบริหารองคกรอยางจริงจัง และตอเนื่อง
2.องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับควรใหภาคีตาง ๆเขามามีบทบาทในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ดวย เชน ครูโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่เขามาสอนเรื่องการนําขยะมาทํากระเปา กลองกระดาษทิชชู เพื่อสราง
รายไดจากขยะแทนที่จะทิ้งอยางไรคา หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลจัดรณรงคใชถุงผาแทนถุงพลาสติกใสยา
ใหผูปวย เปนตน
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่องนี้ และขอขอบคุณ
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน ที่ไดใหความรวมมื อในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้จนสําเร็ จ
ลุลวงไปดวยดี
10. เอกสารอางอิง
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กลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร. คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สมบัติ ชมพูนอย. (2550). วิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
จังหวัดอุตรดิตถ. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น คณะศิลป
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อิสรภาพ มาเรือนและคณะ .(2556). วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอยาง
ยั่งยืนในพืน้ ทีต่ ําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน.วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 6
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ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
Democratic citizenship of populations in Satun Province
นพวัลภ มงคลศรี1 จิตกรี บุญโชติ1 หมัดเฟาซี รูบามา1* และสุกรี บุญเทพ2
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2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
และ 2) เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางประชาชนจังหวัดสตูลตามเขตการเลือกตั้ง
โดยใชแบบวัดความเปนพลเมืองเปนเครื่องมือเก็บขอมูลจากประชาชนจังหวัดสตูล จํานวน 800 คน จาก 2 เขตการเลือกตั้ง
เก็บขอมูลจากตัวแทนเขตการเลือกตั้งละ 400 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย ผลการศึกษา พบวา
1. ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ
3.85 โดยเมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนในจังหวัดสตูลมีความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดานใหความสําคัญ
กับวิถีวัฒนธรรมสูงที่สุด รองลงมา ดานใหความสําคัญกับชุมชนของตน และดานใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร
ที่กาวหนาและทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99, 3.84 และ 3.71 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58, 0.59 และ
0.62 ตามลําดับ
2. ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตู ลตามเขตการเลือกตั้งมีความแตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 มีความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ตามลําดับ) ผูวิจัยจึงทดสอบโดยการพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยแตละดานมีความแตกตางกันดังนี้
2.1 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เขตการเลือกตั้งที่ 1 ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม
สูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 ตามลําดับ)
2.2 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เขตการเลือกตั้งที่ 1 ใหความสําคัญกับชุมชนของตน
สูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และคาเฉลี่ย เทากับ 3.61 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ตามลําดับ)
2.3 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เขตการเลือกตั้งที่ 1 ใหความสําคัญกับอิสรภาพ
ในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัยสูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.59 และคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: ความเปนพลเมือง ระบอบประชาธิปไตย จังหวัดสตูล เขตการเลือกตั้ง
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Abstract
There are two objectives of this research 1) to measure democratic citizenship of Satun people
and 2) to compare democratic citizenship among Satun people according to electoral districts. By using
the citizen model, 800 people from the two constituencies from Satun province. Data from 400 Election
Commissioners were collected by simple random sampling.
1. Citizen citizenship in Satun Province is very high. The mean was 3.85. The standard deviation
was 0.54. The people in Satun are democratic citizens. The emphasis is on the highest culture, followed
by the importance of the community. And the importance of freedom of information is progressive and
modern. The mean was 3.99, 3.84 and 3.71, and the standard deviation was 0.58, 0.59 and 0.62, respectively.
2. Democratic citizenship of Satun province by electoral region was statistically significant at
the 0.05 level. The first polling area was higher democratic citizenship. Election area 2 (mean = 4.07,
standard deviation = 0.48 and mean = 3.62, standard deviation = 0.50, respectively). All aspects were
statistically significant at the 0.05 level.
2.1 democratic citizenship of the people the 1st electoral district places greater emphasis on
higher culture. Election areas 2 (mean 4.23, standard deviation 0.49 and mean 3.76, standard deviation
0.57, respectively)
2.2 citizen's democratic citizenship the 1st electoral district places greater emphasis on its
community. The second polling regions (mean 4.07, standard deviation 0.55 and mean 3.61, standard
deviation of 0.52 respectively)
2.3 democratic citizenship of the people Election 1 places greater emphasis on freedom of
advanced and advanced information. Election area 2 (mean 3.92, standard deviation of 0.59 and mean
of 3.50, standard deviation of 0.59, respectively).
Keywords: citizenship, democracy, Satun province, electoral district
1. บทนํา
ประชาธิปไตย (Democracy) เปนระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่ง ที่ใหความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เปน
เจาของอํานาจอธิปไตย เนนการเขามามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชน โดยใชอํานาจนี้ผานทางองคกรทางการเมืองตางๆ ที่
มนุษยไดตกลงกันดวยความสมัครใจ ทําสัญญากันเพื่อกอตั้งรัฐ ใหทําหนาที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย (John Locke
อางใน บูฆอรี ยีหมะ, 2559) โดยยึดหลักในการปกครองดวยความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน เพราะอํานาจอธิปไตยที่แทจริง (การบริหารอํานาจรัฐ)
นั้นมาจากเสียงขางมากของปวงชนที่เปนพลเมืองประเทศ ผูซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย คุณคาของระบอบประชาธิปไตยที่
มีตอบุค คล โดยระบอบนี้มองวาบุค คลมีสิ ทธิ เสรีภ าพ และศั กดิ์ศรี ของความเปนมนุ ษยเท าเทีย มกัน โดยการที่ คนจะมี
เสรีภาพไดอยางแทจริง คือจะตองไมตกอยูภายใตการควบคุมของผูอื่น เพราะประชาธิปไตยเปนรูปแบบของการปกครองที่
ยึดถือวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และประชาชนเปนผูปกครองตนเอง ดังวาทะของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
อับราฮัม ลินคอรน (Abraham Lincoln) ที่กลาวไววา “ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
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ประชาชน”การที่ประชาชนจะปกครองตนเองไดจะตองมีเสรีภ าพอยางแทจริง สังคมใดที่ประกอบไปดวยบุคคลที่มีวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย จึงจะไดชื่อวาเปนสังคมที่มีคุณคา และเปนสังคมที่นาอยูอาศัย
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไรเสถียรภาพ หากบุคคลหรือสมาชิกที่เปนพลเมืองของสังคมขาดแบบแผน
ของความเชื่อ ทัศนคติแ ละคานิย มที่เปนประชาธิ ปไตย สอดคลองกับ บทความเรื่องการวั ดความเปนพลเมือง (Measuring
Citizenship) ของถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด (2555) ที่นําเสนอไววาความเปนพลเมือง (Citizenship) เปนคําที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จไดไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญแตประชาชนจะตอง
เปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดวย การดําเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เอื้อตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อาจประกอบดวย 3 ดานดังนี้ คือ ดานวิถีวัฒนธรรมในการใชชีวิตของคนในชุมชน ดานการใหความสําคัญกับชุมชนของตน
และดานการใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนาและทันสมัยของคนในชุมชน
ดวยปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากสังคมชนบทเปลี่ยนผานเปนสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรม เขาสูยุคแหงเทคโนโลยีไอที ที่ใหความสําคัญกับความทันสมั ยของคนในชุมชน
เพราะการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหบรรทัดฐานของสังคมเปลี่ยนไป พฤติกรรมของคนไรระเบียบวินัยขาด
จิตสํานึกมากขึ้นกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) รวมทั้งความไมเปนระเบียบ
ของคนในสั งคม เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒ นาของประเทศ เพราะในปจจุบั นเป นยุ คแหงการแขง ขันกันเพื่อการ
ขับเคลื่อนเขาสูสังคมแหงประสิทธิภาพ ประชาชนในสังคมจึงจําเปนที่จะตองเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน ในการ
วางแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติที่ ผานมาจะเห็นไดวา นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
เรื่อยมา ในกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรจะยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวมใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ควบคูกันไป ทั้งนี้ประชาชนจะเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ได จะต องคํานึ ง ถึง สถานภาพ บทบาท สิ ท ธิ และหน าที่ ในการปฏิ บั ติต นเปนพลเมื องที่ดี ส อดคล องกั บ วาทะที่ เ กี่ ย วกั บ
ประชาธิปไตยของทานพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย) วาทะหนึ่งวา “ประชาธิปไตยผลประโยชนของประชาชนเปนใหญ
มิใชประชาชนเปนใหญ ประชาชนเปนใหญถาประชาชนเลว ประเทศก็ฉิบหาย” ดังนั้นการที่บุคคลจะเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
ได นั้น จึ ง ต องตระหนั กถึ ง บทบาทหน าที่ ต องปฏิ บั ติ แ ละมุ ง มั่ นเพื่ อให บ รรลุ เ ป าหมายด วยความรั บ ผิ ด ชอบอย างเต็ ม ที่
สอดคลองกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู ดวยการเปน
พลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นประชาชนจึงมีความสําคัญอยางมากในระบอบประชาธิปไตย
พลเมืองที่ ดีมี คุณลักษณะที่ สําคั ญในวิ ถีชี วิต ประชาธิ ปไตย ก็ คือเป นผู ที่ยึ ดมั่ นในหลักศี ลธรรมและคุณธรรมของ
ศาสนา มี หลักการทางประชาธิป ไตยในการดํารงชีวิต ปฏิ บัติ ตนตามกฎหมาย ดํ ารงตนเป นประโยชนตอสัง คม โดยมี การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามหลักประชาธิปไตยอยางแทจริง ดังนั้ นหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนหลักการสําคัญที่นํามาใชในการดําเนินชีวิต เพื่อ กอใหเกิดความสงบสุขในสังคมได
และการที่ประชาชนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมยอมสงผลตอประเทศ คือ สังคมและประเทศมีการพัฒนา สังคมมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย เกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ และสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
จังหวัดสตูลเปนจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรไมมากหากเทียบกับจังหวัดใหญๆ ในประเทศไทย แตเปนจังหวัดที่มีวิถีชีวิต
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ มีความสงบ ประชาชนอยูรวมกันดวยความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน แตเมื่อมีการเลือกตั้งประชาชน
สวนใหญที่อยูในพื้นที่หางไกลมักไมคอยใหความสนใจ ตางจากประชาชนที่อยูในเขตเมืองที่มีความสนใจการเมืองคอนขางสูง
ทําใหเมื่อมีการเลือกตั้งแตละครั้งไมสามารถคาดเดาไดวาใครจะไดรับการคัดเลือก บอยครั้งที่มการเหตุพลิกล็อค ไมเปนไปตาม
คาดหมาย ตางจากพื้นที่หางไกล เพราะจังหวัดสตูลมีพื้นที่เขตการเลือกตั้งอยูดวยกัน 2 เขตการเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1
สวนใหญจะเปนพื้นที่เขตเมือง และเขตเลือกตั้ งที่ 2 ที่เปนพื้นที่เขตชนบทที่มี ความสนใจการเมืองนอยกวาเขตเมือง ทําให
ประชาชนยังขาดความรวมมือ และความเปนพลเมืองดวยกับวิถีชีวิตที่ตองทํางาน ทําสวน จึงไมไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่
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และความสําคัญของการเปนพลเมืองเทาที่ควร เพราะมองวารัฐจะใหการชวยเหลือเองเมื่อมีปญหา โดยไมไดเข าไปมีสวนรวม
เนื่องจากยังมีความคิดวาตนเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แลว จึงไมใชหนาที่ของตนที่ตองเขามีสวนรวมอีก
สังคมประชาธิปไตยที่ดีจึงไมอาจเกิดขึ้นได หากประชาชนขาดความรูความเขาใจรวมไปถึงการขาดซึ่งความตระหนั ก
ถึงบทบาทหนาที่แ ละความสํ าคัญ ของการเปนพลเมืองภายใตร ะบอบประชาธิ ปไตยอยางแทจ ริ ง ด วยเหตุ ผลที่กล าวมานี้
คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศวา ประชาชนทุกคนมีสวนในการชวยใหประเทศ
เกิดการขับเคลื่อนและพั ฒนาไปได คณะผูวิจัยจึง สนใจศึกษาความเปนพลเมืองของประชาชนจังหวัดสตูล เพื่อเปรี ย บเทีย บ
ระหวางพื้นที่ 2 เขตการเลือกตั้ง วามี ความเหมือนหรื อตางกั นอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒ นาความเปนพลเมืองใน
จังหวัดสตูลตอไป
2. วัตถุประสงค
1 เพื่อวัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางประชาชนจังหวัดสตูลตามเขต
การเลือกตั้ง
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และกรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน กลุมจังหวัดสงขลา-สตูล เปน
การศึกษาเปรียบเทียบความเปนพลเมืองระหวางประชาชนในจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง และสราง
หลักสูตรการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกประชาชนแตละพื้นที่ โดยการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ระยะ โดยระยะที่
1 เปนการสํารวจความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน กลุมจังหวัดสงขลา-สตูล วามีความเหมือนหรือ
ตางกันหรือไมอยางไร และในระยะที่ 2 เปนการนําหลักสูตรการเรียนรูที่สรางขึ้นตามลักษณะความเปนพลเมืองที่เหมาะสมของ
แตละพื้นที่มาใชพัฒนาและเสริมสรางความเปนพลเมืองใหกับประชาชนในพื้นที่ แตในบทความวิจัยชิ้นจะเปนการเสนอขอมูล
ผลจากการวิ จัยในระยะที่ 1 เฉพาะขอมู ลจากการศึกษาวิ จัย ในพื้ นที่จังหวั ดสตู ลเพี ยงอยางเดี ยวเทานั้ น โดยผู วิจัย ไดศึ กษา
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลประกอบการทําวิจัย และนําเสนอตามเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็น
ตอไปนี้
1. แนวความคิ ดและทฤษฎี เ กี่ย วกั บความเปนพลเมื อง (Citizenship) เป นการแสดงถึ ง รายละเอีย ดในส วนของ
ความหมายของพลเมือง จริยธรรมแบบพลเมือง และการวัดความเปนพลเมืองที่อยูบนพื้นฐานของจริยธรรมแบบพลเมือง
2. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองที่พึงประสงค (Normative Citizenship) เปนการแสดง
ถึงรายละเอียดในสวนของแนวคิดดานลักษณะของความเปนพลเมืองของประชาชน ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะความเปนพลเมืองของประชาชน พบวา คุณลักษณะของการเปนพลเมืองที่ดีสามารถจําแนก
ได 3 กลุม คือ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคั ญกับวิถีวัฒนธรรม ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน และ
ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนา และทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของถวิลวดี บุรี
กุล (2555) ที่ไดศึกษาคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่พึงประสงคหรือที่ควรจะเปน (Normative Citizenship) ของประชาชน
ในประเทศไทย สามารถจําแนกเปน 3 กลุ ม คือ 1. ความเปนพลเมื องที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒ นธรรม เชน การไปใชสิท ธิ
เลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 2. ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน เชน การยอมเสียสละเวลา
ทํางานเพื่อสวนรวม และการมีสวนรวมกับชุมชน 3. ความเปนพลเมืองที่ใหความกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนา และ
ทันสมัย เชน มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีการติดตามผลและวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ และ
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สามารถวิเ คราะห หรื อแสดงความคิ ดเห็นทางการเมื องได เปนตน ผูวิจัยจึ งเลือกศึกษาตามแนวทางของคุ ณถวิ ลวดี บุ รีกุล
(2555) ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ความเปนพลเมื องที่ใ หค วามสํ าคั ญกั บวิ ถีวัฒนธรรม เป นการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ วิถี วัฒ นธรรมของ
พลเมืองที่ตองใหความสําคัญกับการไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.1.1 การไปใชสิทธิเลือกตั้ง
การใชสิทธิ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (Referendum) เปนการใหสัตยาบันในการมอบสิทธิของตนเองใหกับ
ตัวแทนซึ่งเปนกระบวนการที่นํามาเสริม “ทฤษฎีตัวแทนประชาชน” ในเรื่อง การรางรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา ขอตกลงระหวาง
ประเทศ และกฎหมายหรือกิจการของทองถิ่น เปนตน
ความสําคั ญของการเลือกตั้ง คือการเลือกผูแทนที่จะเขามาปกครองและสามารถสรางความชอบธรรมใหแกสังคม
สวนรวมได เพื่อชวยลดความตึงเครียด ความขัดแยงทางการเมืองประกอบกับการสรางบูรณาการทางการเมืองโดยการระดม
การมีสวนรวมทางการเมืองจากประชาชน
หลักการสําคัญของการเลือกตั้งคือ ตองเปนการเลือกตั้งที่อิสระและมีการแขงขันอยางเสรี อาจจะมีหนวยงานกลาง
ที่คอยควบคุมไมใหการเลือกตั้งมีความสกปรกในการลงคะแนนเสียง โดยการใหความเสมอภาค (one man one vote) และ
การลงคะแนนเสียงในที่ลับตามกําหนดเวลาและเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งในประเทศไทยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่ง
คนที่ไดรับการเลือกตั้งจะเปนผูที่ไดเสียงขางมากจากประชาชนและผูที่ไดรับการเลือกตั้งจะมีเวลาในการดํารงตําแหนงจํากัด
ตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน ใน 4 ป หรือ 5 ป เปนตน
การเลือกตั้ง เปนกระบวนการทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยการออกเสียง
เลือกตั้งผูแทนของตนเพื่อทําหนาที่ในสภาและในรัฐบาล สอดคลองทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory)
เปนแนวคิดหนึ่งที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษยที่ยอมตกลงกันกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมารวมกัน เพื่อเปนวิถี
วัฒนธรรมรวมกันที่ทุกคนจะตองปฏิบัติ ซึ่งมีนักคิดที่สําคัญ (บูฆอรี ยีหมะ, 2559) ดังนี้
Thomas Hobbs (1588-1679 AD) กลาววา มนุษยมีสิทธิตามกฎธรรมชาติ (Natural Law) กฎธรรมชาติสามารถ
เขาใจไดโดยการใชเหตุผล แตในสังคมมนุษยคนที่เขมแข็งกดขี่คนที่ออนแอ ทําใหชีวิตเต็มไปดวยความวุนวาย โหดราย เพื่อให
สังคมมนุษยมีสันติ มนุษยจึงยอมมอบสิทธิที่มีอยูตามธรรมชาติใหกับองคอธิปตย ใหมีอํานาจสิทธิขาดในการปกครองรัฐ
John Locke (1632-1704 AD) กลาววา มนุษยมีเหตุผล สภาพตามธรรมชาติของมนุษยมีแตสันติสุข แตเพื่อหา
หลักประกัน แกปญหา ขอขัดแยง มนุษยไดตกลงกันดวยความสมัครใจเปนเอกฉันท ทําสัญญาเพื่อกอตั้งรัฐขึ ้น เพื่อใหรัฐทํ า
หนาที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย (ชีวิต เสรีภาพและทรัพยสิน)
Jean Jaques Rousseau (1912-1778 AD) กลาววา สภาพธรรมชาติไมนาอยู มนุษยจึงตกลงกันเปนเอกฉันทที่จะ
กอตั้งชุมชนทางสังคม Social Community และ อํานาจอธิปไตยมีอยูในมนุษยทุกรูปทุกนาม เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนหมู
จนเกิ ด สัง คมขึ้ นก็ ไ ดสั ญ ญา กอพันธะผู กพันกั นโดยชั ดเจนว า จะมอบอํ านาจที่ ต นมี อยูใ ห กับ สัง คมร วมกั น เรีย กวา สัญ ญา
ประชาคม ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย และเปนผูอยูใตอํานาจอธิปไตยที่มอบไวแกสังคม
จากแนวคิดทั้งสาม ทฤษฎีสัญญาประชาคมจึงหมายถึง การที่ปจเจกชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติ ใหแกองค
อธิปตย Sovereign ซึ่งองคอธิปตยจะตองสนองตอบตอเจตจํานงทั่วไป (General Will) ของชุมชน อํานาจอธิปไตยเปนของ
ชุมชนและอยูที่ชุมชน
เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. รัฐมีที่เกิดมาจากมนุษย หรือมนุษยเปนผูสรางรัฐ
2. การสรางรัฐนี้มนุษยมีเจตนาที่แนนอน
3. มนุษยรวมกันทําสัญญาระหวางกันเปนผลทําใหเกิดรัฐ
4. สัญญานี้มีผลผูกพัน มนุษยคูสัญญา
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5. รัฐและรัฐบาลเกิดขึ้นจากสัญญา
6. รัฐและรัฐบาลจะตองเปนไปตามเจตนารมณของผูรวมทําสัญญาคือประชาชน
นอกจากนี้ยังสอดรับกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ.1948) ที่กําหนดวา “เจตจํานงของประชาชนยอม
เปนมูลฐานแหงอํานาจรัฐบาลของผูปกครอง เจตจํานงดังกลาวตองแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต”
ดัง นั้นการเป นพลเมื องตามระบอบประชาธิ ปไตยจึ งจํ าเปนต องให ความสํ าคั ญกั บ วิถี วัฒ นธรรมที่ม นุษย ทุกคนจะ
ยินยอมยกสิทธิของตนเองใหกับผูปกครองรัฐโดยผานการเลือกตั้งโดยสุจริตเทานั้น
2.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจําเปนจะตองรูและ
เขาใจในเรื่องของอํานาจอธิปไตยของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยวามีขอบเขตอยางไร อํานาจที่ตนเองมีและอํานาจที่ไดรับ
มอบหมายจากประชาชนจึงเปน authority ในทางกฎหมายมหาชน อํานาจคือ สิทธิหรือความสามารถอันยิ่งใหญที่จะบังคับเอา
แกผูอื่นได อํานาจอธิปไตยจึงเปนอํานาจที่แสดงถึงความเปนเจาของประเทศ
แนวคิดและความหมายของอํานาจอธิปไตย
รากฐานของรัฐคือ อํานาจและอํานาจเกิดจากความยินยอมเชื่อฟงของประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยจะ
อิงกับพระเจา ธรรมชาติ และชาติ ในแตละรัฐตองมีอํานาจหนึ่งที่อยูเหนือองคกรตางๆ คืออํานาจอธิปไตย และเรียกผูที่มีและใช
อํานาจนี้วา องคอธิปตย
คําวาอํานาจอธิปไตย หมายถึง เหนือกวา อํานาจอธิปไตยเปนที่มาของอํานาจรัฐซึ่งสมบูรณสูงสุด ยั่งยืน ถาวรและ
แบงแยกไมได
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย
ทฤษฎีวาดวยอํานาจสูงสุดเปนของประเจา
ทฤษฎีวาดวยอํานาจสูงสุดเปนของกษัตริย
ทฤษฎีวาดวยอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน
ความคิด เกี่ย วกับ อํานาจอธิป ไตยของคนไทย คนไทยเชื่อในเรื่องของกรรม นิยัติ กรรมนิย ม และการปกครองของ
กษัตริยชวยใหมนุษยพนจากสภาพอนาธิปไตยโดยเนนผูปกครองเปนศูนยกลางของสังคมและยังเชื่อวาผูปกครองมีเทวนุภาพ
และพุทธานุภาพ “อํานาจเด็ดขาด ที่มี คุณธรรม”
วิธีการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน
อํานาจอธิปไตยไมใช หลั กกฎหมาย แตเป นหลั กการปกครอง ซึ่งมี นักวิชาการที่มีชื่ อเสี ยงมากไดกลาวถึงวิ ธีการใช
อํานาจอธิปไตยของประชาชนไดแก Montesquieu ในหนังสือชื่อ Spirit of Law ที่ไดเสนอไววา “…เปนที่รูกันโดยทั่วไปแลว
วา คนทุกคนที่มีอํานาจยอมหลงระเริงใชอํานาจเกินกวาที่ควรตอเมื่อพบอุปสรรคขัดขวาง เมื่อนั้นจึงจะหยุดยั้งลง อยาวาแต
อะไรเลย แมแตคุณธรรมก็ยังตองมีขอบเขตจํากัด …”และไดเสนอหลักการในทุกรัฐวาควรมีอํานาจอยูสามอยางดวยกันคือ 1)
อํานาจนิ ติบั ญญัติ เปนอํ านาจเกี่ยวกับ การวางระเบี ยบบั งคับ ทั่วไปของรัฐ และเป นอํานาจในการตรากฎหมาย 2) อํานาจ
ปฏิบัติการ เปนอํานาจในการใชหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เรียกวาอํานาจบริหารซึ่งขึ้นอยูกับกฎหมายมหาชน และ
3) อํานาจในการวินิจฉัยอรรถคดี หรืออํานาจตุลาการ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองและใหหลักประกันกับราษฎร อํานาจเหลานี้
หากมีการกาวกายกันก็จะนําไปสูการเผด็จการไดโดยงาย ถาแยกกัน คานกัน ก็จะเสี่ยงตอการถูกใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
นอยลง
ทฤษฎีการครอบงํา
Antonio Gramsci (1891-1937 อางถึงใน วัชรพล พุทธรักษา, 2551) มองวาประวัติศาสตรของมนุษยตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันเปนประวัติศาสตรของความขัดแยงทางความคิด ซึ่งนําไปสูการตอสูทางความคิดระหวางคนกลุมตางๆ เพราะคนกลุม
ตางๆ พยายามที่จะยัดเยียดความคิดของกลุมตนใหกับคนกลุมอื่นๆ โดยกระบวนการทางการเมืองและสังคม โดยความคิดของ
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เขาตั้งอยูบนฐานคิดของมารกซิสเกี่ยวกับโครงสรางทางสังคม และการถายทอดอุดมการณของชนชั้นนําผูเปนเจาของทุนและ
ปจจัย การผลิต โดยมาร กซ ได แบ ง “ระดั บ” (levels) ของโครงสรางทางสั งคมออกเป น 2 ระดับ คื อ โครงสรางส วนบน
(Superstructure) หรือโครงสรางในระดับการเมือง-กฎหมาย และโครงสรางสวนลาง (Infrastructure) หรือเศรษฐกิจ ซึ่งเขา
มองวาโครงสรางสวนบนกับสวนลางตองมีความสมดุลกัน ตางสวนตางกําหนดปจจัยซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็ตาม ในความคิด
ของมารกซิสตแบบดั้งเดิมนั้นกลับมีความเห็นวาปจจัยทางเศรษฐกิจหรือโครงสรางสวนลางเปนตัวกําหนดปจจัยทางการเมือง
และกฏหมายหรือโครงสรางสวนบน
แนวคิ ดเรื่ อง Hegemony เสนอว า การที่ สั ง คมทุ กวันนี้ ยั งคงสามารถดํ ารงอยู ไ ดต องมีการสืบ ทอดค านิ ยมและ
ความคิดโดยอาศัยกลไกของสังคม ซึ่งสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ กลไกดานการปราบปราม (Repressive Apparatus)
เชน กฎหมาย ตํารวจ การลงโทษ และกลไกดานอุดมการณ (Ideological Apparatus) เชน โรงเรียน ครอบครัว ศาสนา การ
กลอมเกลาทางสังคมและการเมือง ซึ่งตองมีการผลิตซ้ํา (reproduce) ทางความคิด คานิยม และความเชื่อถายทอดสงผานจาก
รุนสูรุ น ระหว างกลไกทั้ง สอง Gramsci ใหค วามสํ าคั ญกั บกลไกด านอุด มการณเ ปนหลั ก เพราะเปนกลไกที่ทํ างานอย างมี
ประสิทธิภาพทํางานอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน มีลักษณะเปนไมนวมมากกวาไมแข็งและทําใหผูคนสามารถยอมรับไดอยาง
ยินยอมพรอมใจ (consent) การ Hegemony จะไมใ ชกําลังกดบังคับดวยความรุนแรง แตจะใชการโนมนาวกลอมเกลาให
ยินยอมพรอมใจ เมื่อความคิดนั้นกลายเปนความคิด คานิยมหลักของสังคมแลว ผูที่ไมเห็นดวยก็จะกลายเปนคนผิดปกติ แปลก
ประหลาด และแปลกแยกจากสังคม
ดังนั้น การใชอํานาจของประชาชนและผูปกครองก็ เปนสวนสําคัญที่ กอใหเ กิดการปฏิบัติต ามกฎหมาย ที่ เปนส วน
สําคัญตอการพัฒนาความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่ปราศจากอํานาจครอบงําจากผูปกครอง
2.2 ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน เปนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปนพลเมืองที่
ตองใหความสําคัญกับชุมชนของตน โดยการยอมเสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม และการมีสวนรวมกับชุมชน
2.2.1 เสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม
การทํ างานเพื่ อส วนรวม เป นการทํ างานของกลุ มคนที่ อาศั ย อยูใ นพื้ นที่ แ ห งหนึ่ ง มี ค วามรู สึ กเป นพวก
เดีย วกั น มี ศรั ทธา ความเชื่ อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรูสึ กนึกคิด ความสนใจที่ คล ายคลึง กัน มีการเกื ้อกูล การเป นอยู
รวมกัน (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1994, p.233) ดังนั้น การทํางานเสียสละเพื่อ
สวนรวมจึงจําเปนตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธระหวางกันทางสังคมของบุคคลไปจนกระทั่งระดับสังคม ในการอยูรวมกันในสังคม
มนุษยเราตองมีการติดตอสัมพันธและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกันสอดคลองกับ ทฤษฎีปริวรรตนิ ยมหรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน
(Exchange Theory) ของ โฮเมนส ที่เปนหลักทฤษฎีหนึ่งของสังคมวิทยาที่สามารถนําแนวความคิดไปใชไดกับความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางบุคคลที่มีการอยูรวมกันในสังคมมนุษยเราและตองมีผูเสียสละการทํางานเพื่อสวนรวม โดยตองมีปฏิสัมพันธ
ตอกัน โฮเมนส (George Homans) จึงพัฒนาทฤษฎีการแลกเปลี่ยนจากการทดลองของสกินเนอร (B.F. Skinner) ที่ไดทดลอง
แสดงพฤติกรรมของนกพิราบโดยวางเงื่อนไขการใหรางวัล คือ เมล็ดขาว ถานกพิราบไปจิกที่ปุมอื่นก็จะไดรับการลงโทษโดยจะมี
กระแสไฟฟ าดูดออน ๆ จนเกิดความเจ็บปวด และระคายเคือง ต อไปนกพิราบก็เกิดการเรียนรูตอพฤติกรรมของตนและจะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ตนเองไดประโยชน คือ จิกปุมที่ตัวมันจะไดเมล็ดขาวกินเมื่อมันตองการอาหาร
โฮเมนส จึงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษยซึ่งไมแตกตางจากสัตวอื่น คือคนเราจะคบหาสมาคมกันอยางใกล ชิด
หรื อขึ้ นอยู กั บ การสนองตอบความต องการและทํ าประโยชน ช วยเหลื อกั น มากน อยเพี ย งไรขึ้ นอยู กับ ความต องการและ
ผลประโยชน ซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนที่อยูรวมกัน ในดานเศรษฐกิจการสูญเสียประโยชนไดรับรางวัลและการไดกําไร
เปนความรูสึกสํานึกพื้นฐานในการคบหาสมาคม การกระทําอยางใดอยางหนึ่งก็ดี การใหบริการแกอีกฝายหนึ่งก็ดี คนเราก็จะ
แสดงพฤติกรรมตอผูอื่น ซึ่งจะทําใหตนเองไดรับประโยชนมากที่สุดถึงจะสูญเสียอะไรไปแลว ผลตอบแทนก็คือรางวัลหรือกําไร
จํานวนมากจากผูอื่นเปนการสนองตอบ
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นักทฤษฎีการแลกเปลี่ยนอีนคนหนึ่ง คือ เบลา (Peter M. Blau) ไดย้ําถึงสิ่งที่จะไดรับการตอบแทนเปนสิ่งกระตุนให
คนเราคบหาสมาคมกัน นอกจากการแลกเปลี่ยนใหระดับปจเจกชนแลว เบลา ยังไดขยายถึงการกระทําสิ่งที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม เชน การจัดสรางที่พักผูโดยสารของผูสมัครในสมัยเลือกตั้ง เปนตน ก็ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนที่กวางออกไปในระดับ
สังคมดวย (Johnson, 1981 : 362) การที่ผูเลือกตั้งบางสวนไปเลือกผูแทน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินกับทรัพยสิน
ผลประโยชน ความยกยอง ความสะดวกสบาย หรื อตํ าแหน ง หน าที่ ที่ค าดว าจะได รับ สวนผูส มั ค รรั บ เลื อกตั้ ง ก็ ใ ช เ งินบ าง
ผลประโยชนบาง การยกยองนับถือวาเปนกลุมเดียวกันบางหรือตําแหนงหนาที่บางใหแกผูสนับสนุนลงคะแนนใหแกตนเปนการ
แลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงที่ตนไดรับ
โฮเมนส ไดสรุปทฤษฎีการแลกเปลี่ยนวามีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
1. ถาอดีตมีสถานการณกระตุนเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งเปนเหตุใหการกระทําของบุคคลไดรับรางวัลแลว และหากมี
สถานการณกระตุนทํานองเดียวกันขึ้นในปจจุบันอีก บุคคลนั้นก็จะกระทําอยางเดียวกันหรือคลายกันกับในอดีตอีก
2. ภายในระยะเวลาจํากัดระยะหนึ่ง หากการกระทําของบุคคลเปนประโยชนกับอีกบุคคลหนึ่งมากเพี ยงใด ผูไดรับ
ประโยชนก็จะแสดงพฤติกรรมบอยขึ้นเพียงนั้น
3. ยิ่งการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลเปนประโยชนตอบุคคลอีกคนหนึ่งมากเพียงใด เขาก็จะกระทํากิจกรรมที่
ไดรับประโยชนนั้นบอยเพียงนั้น
4. ยิ่งบุ คคลหนึ่ง ไดรั บการกระทําอั นเป นประโยชนจากอี กบุคคลหนึ่ งบ อยมากเพี ยงใด บุค คลนั้ นจะยิ่งรู สึกว าการ
กระทํานั้นมีคาลดนอยลงเพียงนั้น
5. ยิ่งบุคคลหนึ่งมีความรูสึกวา กฎเกณฑการแลกเปลี่ยนไมยุติธรรมแกเขามากขึ้นเพียงใด เขาก็จะแสดงการโกรธมาก
ขึ้นเพียงนั้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2540: 100-104)
จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว จะเห็นไดวาบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันแลวยินยอมเสียสละเวลา
ทํางานเพื่อสวนรวมยอมตองมีเหตุผลและแรงจูงใจ ฉะนั้นการที่จะใหบุคคลใด บุคคลหนึ่งยอมเสียสละเพื่อสวนรวมจึงเปนไปได
ยากหากไมมีสิ่งจูงใจหรือไดรับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นการเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน บุคคลตอง
ยอมเสียสละเพื่อสวน เพื่อตอรองกับหนวยงานของรัฐเพราะประชาชนคือผูมีสวนไดเสียกับหนวยงานของรัฐโดยตรง
2.2.2 การมีสวนรวมกับชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชนกับชุมชนมีหลายมิติทั้งทางการเมือง การบริหารปกครอง การพัฒนาและการมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยนักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
ขานและแม็คนีเวน (Khan and Mcniven, 1984, อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555) นิยามเอาไววา การมีสวน
รวมของประชาชน หมายถึ ง การมี ส วนร วมของประชาชนกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง ในกระบวนการของรัฐ บาลโดยผ านวิธีการที่ มี
โครงสรางและกระบวนการที่ยอมรับกัน
แลงตัน (Langton, 1978, อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555) อธิบายคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน”
ประกอบดวยคํา 2 คํา คําหนึ่งไดแก “การมีสวนรวม” (participation) ซึ่งหมายความตรงตัววาหมายถึง “เขาไปมีสวนรวม”
(take part) สวนอีกคําหนึ่ง คือ “ประชาชนหรือพลเมือง” (citizen) ซึ่งความหมายตรงตัววาหมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เมืองหรืออาศัยอยางถูกตองตามกฎหมาย (a legal inhabitant) แลงตันวิเคราะหวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ตองมี
คุณลักษณะ 3 อยางประกอบกัน ไดแก 1. กิจกรรม (activities) 2. รัฐบาล (government) และ 3. บุคคล (persons) และใน
ที่สุด แลงตัน นิยามการมีสวนรวมของประชาชนหรือพลเมืองวาหมายถึง “กิ จกรรมที่ มีเปาหมาย ซึ่งประชาชนเข าไปมีสวน
เกี่ยวของกับหนวยการเมืองที่เขาอาศัยอยูอยางถูกตองตามกฎหมาย”
ดาย (Dye, 1997 : 317) อธิบายวา ตามอุดมคติแลวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปรารถนาใหพลเมืองมีสวน
ร วมกั บ รั ฐ บาลอย า งกว างขวาง ไม วาจะอยู ใ นฐานะผู ออกเสี ย งเลื อกตั้ ง นั กกิ จ กรรม สมาคม สมาชิ กกลุ ม ผลประโยชน
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ผูปฏิบัติงาน และผูสมัครรับเลือกตั้ง แมวาในความเปนจริงอาจหาคนมีสวนรวมเชนนั้นไดยาก แตนักชุมชนนิยมยกยองคุณคา
ของการมีสวนรวมของพลเมืองทางตรง และเห็นวาการมีสวนรวมไมใชเพียงการออกเสียง แตตองมีสวนรวมเปนกลุมและประชุม
กันทํางานกับชุมชน เพื่อแกปญหาของชุมชน นักชุมชนนิยมเห็นวา ชุมชนตองพูดคุยกันเรื่องของตนเอง โดยการประชุมแบบ
เผชิ ญหนา เรี ยนรู จากกันและกันกลายเปนคนที่ มีค วามอดทนต อทรรศนะที่แตกต างสรางมิต รภาพและหาทางแกไ ขป ญ หา
รวมกัน ในสหรัฐอเมริ กา นักชุมชนนิยมเรีย กรองใหมีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) เพื่อเป น
วิธีการแสวงหาความหมายในชีวิตตามหลักที่ท็อกเกอวิลล (Tocqueville) ยกยองการประชุมเมือง (town meetings) และการ
มีจิตอาสา (volunteerism)
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545, อางถึงใน ธเนศวร เจริญเมือง, 2553 : 285) กลาววา การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนมี 6 ขั้น เรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก
1. การใหขอมูล
2. การเปดรับความคิดเห็นของประชาชน
3. การปรึกษาหารือ
4. การวางแผนรวมกัน
5. การรวมปฏิบัติ
6. การควบคุมโดยประชาชน
นาสังเกตวารูปแบบการมีสวนรวมดังกลาวเปนอีกแบบหนึ่งนั่นคือ เปนการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยที่เนนการ
เลือกตั้งไปสูการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการใชคําวา “การใหขอมูล” (รัฐใหขอมูล ไมใช
ประชาชนขอทราบขอมูล) “การเปดรับฟงความคิดเห็น” (รัฐจัดเวทีใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ไมใชประชาชนยอมมีสิทธิ์
แสดงความคิดเห็นหรือขอออกความคิดเห็น) ฯลฯ
2.3 ความเปนพลเมืองที่ใ หความกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนา และทันสมัยเป นการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับความมีอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กา วหนาและทันสมัย โดยพลเมืองจําเปนตองมีความรู
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีการติดตามผลและวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ และสามารถวิเคราะห หรือ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได
2.3.1 มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
การมีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีความสําคัญอยางยิ่งในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให
ประชาชนสามารถเปนพลเมืองที่ดีและสามารถรับรูการทํางานของภาครัฐ รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง โดยหลักในการเปนพลเมืองที่ดี
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนจําเปนตองรูเรื่อง รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบผูแทน รูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาวามีลักษณะอยางไร หลักการจัดระเบียบราชการแผนดิน หลักการกระจายอํานาจ
2.3.2 การติดตาม และวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ
การติด ตาม และการวิเคราะหการทํางานเชิ งนโยบายของภาครัฐ ซึ่ งเป นองคประกอบของความเปนพลเมื องที่ใ ห
ความสําคัญกับอิสระในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย โดย Ira Sharkansky (1970, อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ,
2551) ไดนิยามนโยบายสาธารณะไววา นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ
รัฐบาล อาทิเ ชน การจัด การศึกษา การจั ดสวัสดิ การ รวมทั้งข อกํ าหนด และระเบี ยบในการควบคุม และกํากับ การดําเนิ น
กิจกรรมของปจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล ตลอดจนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
การกําหนดนโยบายหนึ่งๆ ขึ้นมา ยอมตองเปนนโยบายที่มีคุณคาและมีประโยชนตอฝายตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
1. ฝายขาราชการ นโยบายสาธารณะจะเปนตัวกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายในหนวยงาน เมื่อรัฐบาลกําหนด
นโยบายขึ้นมาแลว ขาราชการจะเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
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2. ฝายรัฐบาล มีความสําคัญในแง เปนผูกําหนดนโยบาย ในดานตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น และตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน
3. ฝายประชาชน ภาคประชาชนถือเปนผูไดรับผลกระทบในเชิงนโยบาย รวมถึงภาคประชาชนสามารถเขามาติดตาม
และตรวจสอบการทํางานของนโยบายภาครัฐ ไดตามกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย
ทฤษฎีการวิเคราะหนโยบาย
ความหมายของการวิ เคราะหนโยบาย Thomas R. Dye (อางถึ งใน สมบัติ ธํ ารงธั ญวงศ, 2545) กลาวว า การ
วิเคราะหนโยบายเปนการวิเคราะหปญหาของสังคมที่เปนวิทยาศาสตร และสอดคลองกับความเปนจริง ดวยเหตุนี้นักวิเคราะห
นโยบายสวนใหญ จึงสนใจที่จะพัฒนาการอธิบายที่เหมาะสมมากวา การเสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจ ตอปญหานโยบาย
ที่กําลังเผชิญอยู Dye กลาววา การวิเคราะหนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการอธิบาย (Explanation) มากกวาการเสนอแนะ
(Prescription) เปนการแสวงหาอยางจริงจังถึงสาเหตุและผลของนโยบาย โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร และการวิเคราะห
นโยบายเปนความพยายามที่จะพัฒนาและทดสอบขอเสนอทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุ และผลของนโยบาย
James E. Anderson (1975:8) เห็นวาการวิเคราะหนโยบายเกี่ยวของกับการตรวจสอบ (Examination) และการ
พรรณนาสาเหตุและผลของนโยบาย โดยทําการวิเคราะหการกอรูป (Policy Formation) เนื้อหา (Policy Content) และ
ผลกระทบ (Policy impact) ของนโยบายเฉพาะเรื่อง
ทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
การประเมินผลนโยบายมีความสําคัญตอการวิเคราะหนโยบายเนื่องจากเปนเทคนิคที่ใชหลักเหตุผลและเปนระบบ
ดังที่กลาวไวแลว ในเรื่องของการวิเคราะหนโยบาย
2.3.3 สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ความเปนพลเมือง (Citizenship) คือ รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาธิ ปไตย ที่ ตองเริ่มตนเองฐาน
พลเมืองที่มีความสัมพันธกับรัฐและมีบทบาทตระหนักถึงสิทธิและบทบาทหนาที่ทางการเมือง และเปนภาครัฐ เปดโอกาสให
ภาคประชาชนสามารถแสดงความคิ ด เห็ นทางเมื องไม ว าจะเป น กรณี ป ระชาสั ง คม ประชามติ เป นต น โดยก อ ให เ กิ ด
กระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองอยางเห็นไดชัด
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร
การศึกษาการความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนจังหวัดสตูล ประชากรที่ตองการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป) รวมทั้งสิ้นจํานวน 216,233 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด
312,673 คน โดยแบงพื้นที่ศึกษาตามลักษณะการแบงเขตการเลือกตั้ง แบงออกเปน 2 เขต มีรายละเอียดดังตอไปนี้ เขตที่ 1
ประกอบดวย อําเภอเมืองสตูล อําเภอควนโดน และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุงนุย) เขตที่ 2 ประกอบดวย อําเภอทา
แพ อําเภอละงู อําเภอทุ งหวา อํ าเภอมะนั ง และอํ าเภอควนกาหลง (เฉพาะตํ าบลอุ ใดเจริ ญ และตํ าบลควนกาหลง)ที่ มา:
http://pr.prd.go.th/satun/ewt_news.php?nid=368&filename=index/FORTICLIENT_CONTINUE)
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั วอยางที่ ใ ช ในการศึ กษาวิ จัย ครั้ง นี้ ผู วิจัยได กําหนดขนาดกลุม ตั วอย างโดยใช สูต รการคํานวณ (Toro
Yamane, 1973) ไดประชากรตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชการสุมอยางงาย
โดยแบงเปนตัวแทนของประชากรในจังหวัดสตูล จากจํานวน 2 เขตการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้งละ 400 คน
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4.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ ดังนี้ สวนที่ 1 วิเคราะหขอมู ลโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนที่ 2 ทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test)
5. ผลการวิจัย
จากการศึ กษาความเป นพลเมื องตามระบอบประชาธิ ปไตยของประชาชนจั ง หวั ด สตู ล ผู วิจัย เลื อ กอธิ บ ายตาม
วัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อวัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางประชาชนจังหวัดสตูลตามเขต
การเลือกตั้ง
วัตถุประสงค 1 ระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อวัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนจังหวัดสตูล พบวา
ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (  ) เทากับ 3.84 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ 0.54
เมื่อพิจารณาเปนรายเขตการเลือกตั้ง พบวา เขตเลือกตั้งที่ 1 มีความเปนพลเมืองทั้ง 3 ดานสูงกวา เขตเลือกตั้งที่ 2
โดยมีคาเฉลี่ย (  = 4.07 และ 3.62) สวนคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD. = 0.48 และ 0.49) ตามลําดับ ทั้งนี้สามารถแสดง
คาเฉลี่ย (  ) รายดานไดดังนี้
1. ดานความเปนพลเมืองกับวิถีวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย (  = 4. 22 และ3.76) สวนคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD. =
0.49 และ 0.56) ตามลําดับ
2. ดานความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน มีคาเฉลี่ย (  = 4.06 และ 3.60) สวนคาเบี่ยงเบียน
มาตรฐาน (SD. = 0.55 และ 0.52) ตามลําดับ
3. ดานความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย มีคาเฉลี่ย (  =3.91
และ 3.50) สวนคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD. = 0.58 และ 0.59) ตามลําดับ
วัตถุประสงค 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล แสดงได
ดังตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลระหวางเขตการ
เลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลระหวางเขตการ
เลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2
ตัวแปร
N
S.D.
Mean Difference
Sig.

ประชาชนในจังหวัดสตูล
800 3.85
0.5384 .44771*
.000
เขตเลือกตั้งที่ 1
400 4.07
0.4817
เขตเลือกตั้งที่ 2
400 3.62
0.4987
หมายเหตุ : * p < .05
จากตาราง 1 พบวา ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลระหวางเขตการเลือกตั้ง
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทํานายเพิ่มเติมเปนรายดานก็ยังพบวา ทุก
ดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงไดดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรทํานาย (เพิ่มเติม) ระหวางเขตเลือกตั้งที่ 1 กับ เขตเลือกตั้งที่ 2
ตัวแปรทํานาย
Mean Difference
วิถีวัฒนธรรม
.46679*
ใหความสําคัญกับชุมชน
.46333*
ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย
.41300*
หมายเหตุ : * p < .05

Sig
.000
.000
.000

จากตาราง 2 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสตูลเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบว า ด านวิ ถีวัฒ นธรรม ด านการใหค วามสํ าคั ญ กับ ชุ มชน และด านการให ค วามสําคั ญกั บ อิส รภาพในการรั บรู ข าวสาร
ความกาวหนาและทันสมัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผลการวิจัย
วัตถุ ประสงค 1 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตยของประชาชนจัง หวัด สตูล อยู ในระดั บมาก โดยมี
คาเฉลี่ย (  ) เทากับ 3.84 และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ 0.54 จะเห็นไดวาประชาชนในจังหวัดสตูลสวนใหญมี
ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก ซึ่งถือไดวาประชาชนในจังหวัดสตูลใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมทางการเมือง สอดคลองกับที่อริสโตเติล ไดกลาวไววา พลเมืองที่ดีควรรูแ ละมีความสามารถทั้งเรื่องกฎระเบียบและการถูก
ควบคุมโดยกฎระเบียบดวย เชนเดียวกันกับที่ Keith Faulk (2000) ที่ไดกลาวเนนย้ําถึงสิทธิความเปนพลเมืองมีความสําคัญ
มากกวาสิ่งอื่นใด เพราะจะทําใหประชาชนแตละคนไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เปนพลเมือง (กฤษฎา แกวเกลี้ยง, 2559)
วัตถุประสงค 2 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสตูลเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานวิถีวัฒนธรรม ดานการใหความสําคัญกับชุมชน และดานการใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร ความกาวหนาและ
ทันสมัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของถวิลวดี บุรีกุล (2555) ที่พบวาความ
เป นพลเมื องตามระบอบประชาธิ ปไตยของประชาชน ด านวิ ถี วัฒนธรรม ด านการให ความสํ าคั ญกั บชุ มชน และด านการให
ความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร ความกาวหนาและทันสมัย มีความแตกตางกันตามลักษณะของแตละภูมิภาค
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7. ขอเสนอแนะ
ควรมี การจัดทํ าหลั กสูต รการความเป นพลเมืองตามระบอบประชาธิป ไตยใหกับประชาชนที่มี ความเหมาะสมกั บ
ลักษณะพื้นที่ตาง ๆ ที่มีลักษณะทางวิถีวัฒ นธรรม ลั กษณะความเปนชุม ชน และการใหความสําคัญกับ อิสรภาพในการรับ รู
ขาวสาร ความกาวหนา และทันสมัยที่เหมาะสมกับลักษณะของทองถิ่น
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งจากการวิจัยเรื่องความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนกลุมจังหวัด
สงขลา สตูล ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ
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กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรักษ มีแจง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ศุภษร
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษชาติ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย กงตาล
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ โสขุมา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิริ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาลฎีกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธมิ า นิลทองคํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์
ดร.มติ หอประทุม
อาจารย ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร
อาจารย ดร.สุวิมล จุงจิตร
อาจารย ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี
อาจารย ดร.ณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร
อาจารย ดร.วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย ดร.อริสรา ธานีรณานนท
อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน
อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
NECTEC
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
อาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา
อาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
อาจารย ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ
อาจารย ดร.กัญญา สอนสนิท
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